Upplevelsen av att vårda patienter för
självskada vid akutmottagningen
En litteraturstudie

Rebecka Modig

Sjuksköterska
2019
Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap

Upplevelser av att vårda patienter för självskada vid
akutmottagningen – en litteraturstudie
Experiences of caring for patients who self-harm at the
emergency department – a literature study
Rebecka Modig
Luleå tekniska universitet
Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Abstrakt
Patienter med självskada utgör ett större antal än de som skadats av någon
annan och frekvent inkommande till akutmottagningen, upplevelsen av att
vårda dem är därmed relevant för att främja en ömsesidigt god vård. Syftet
med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att
vårda patienter för självskador vid akutmottagningen. Tolv vetenskapliga
artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i
fem kategorier: att inte förstå patienter som självskadat väcker frustration,
att uppleva ambivalens och olika känslor beroende på omständigheterna, att
ifrågasätta om vård på akutmottagningen är rätt för personen som
självskadat, att känna empati och kunna göra skillnad och att känna sig
skyldig att vårda men sakna utrymme. Deltagare beskrev såväl frustration
och att känna sig skyldiga att vårda, som empati och att ha en vilja att
hjälpa. Mötet mellan patient och vårdpersonal kunde vara omsorgsfullt men
även destruktivt för patienten. Patientens psykiska och fysiska behov
separerades ofta, där akutvården prioriterade de fysiska skadorna.
Vårdpersonal beskrev sig sakna kunskap om självskadebeteende och därav
betraktas utbildning som en viktig del i att förbättra deras upplevelse av att
vårda och därigenom också tänkas förbättra patientens upplevelse av den
akuta vården.
Nyckelord: Självskada, upplevelse, vårdpersonal, akutmottagning,
omvårdnad, kvalitativ, litteraturstudie
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I Sverige ökar den psykiska ohälsan, speciellt bland barn och unga vuxna där 10% lider av
psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen (2017). Det rör sig speciellt om en ökning av depression
och ångestsyndrom, men även substanssyndrom. En orsak till ökningen av vissa
sjukdomstillstånd kan vara en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa snarare än att fler de facto
är sjuka. Även Folkhälsomyndigheten (2019) lyfter att det är bland unga som problematiken
är störst. Bland 16-29-åringar rapporterade år 2017 20% av kvinnor och 7% av män svåra
besvär av oro, ängslan eller ångest. Detta var en ökning med sju procentenheter för kvinnor på
ett år.

Totalt skedde två miljoner akutbesök i Sverige år 2017 (Socialstyrelsen, 2018). Allt fler
personer med psykisk ohälsa söker till akutmottagningar och det är en vanlig väg in till
sjukvården. På akutmottagningar i Sverige används triagesystemet Rapid emergency triage
and treatment scale (RETTS) där patienter utifrån vitalparametrar och kontaktorsak prioriteras
(Wireklint, Elmqvist, Parenti & Göransson, 2018). Sjuksköterskan är ofta den person som
patienten träffar först; sjuksköterskor på akutmottagningen får därmed allt större kontakt med
patienter med psykiska besvär än tidigare, vilket bidrar till nya upplevelser, insikter och
kunskapsluckor (Alarcon Manchego, Knott, Graudins, Bartley & Mitra, 2015). Nygren
Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg (2014) tittade på patientmöten i primärvården som likt
akutmottagningen är en första ingång till vården. Det första mötet är det viktigaste för att
skapa en trygg relation till patienten och det intrycket är irreversibelt. Ett personcentrerat
förhållningssätt utgör en viktig grund liksom att vara professionell i sitt bemötande. Basu,
Qayyum och Mason (2017) samt Adriaenssens, De Gucht och Maes (2013) lyfter problemet
med arbetsrelaterad stress på akutmottagningar. De pekar på orsaker som hög
arbetsbelastning, liten kontroll över sin arbetssituation, bristande stöd och organisatorisk
orättvisa som kan leda till bland annat emotionell utmattning och bristande engagemang.

Personer med psykisk ohälsa kan söka till akutmottagningen för såväl somatiska som
psykiatriska besvär. Psykiska sjukdomar manifesteras inte enbart psykiskt, utan kan även
manifestera sig fysiskt, till exempel somatisering, substanssyndrom och självskada. I denna
litteraturstudie används Socialstyrelsens (2011) definition av en avsiktlig självdestruktiv
handling, vilket inkluderar suicidförsök, intoxikation i självdestruktivt syfte, självstympning
och tillfogad skada som ett rop på hjälp. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB, 2014) har omkring 11 000 personer per år uppsökt akutsjukvård efter
självtillfogad skada, framförallt unga kvinnor. Över 70% skadar sig genom förgiftning och
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näst vanligast är att rispa sig. Över 60% av de som kommer till akuten läggs in på avdelning
och drygt 20% åker hem efter att ha fått behandling på akuten. Det är betydligt fler som söker
vård för självskador jämfört med skador tillfogade av någon annan.

Enligt World Health Organisation (WHO, 2018) var självmord den näst vanligaste
dödsorsaken bland 15-29-åringar globalt, där 79% av alla självmordsförsök skedde i låg- och
medelinkomstländer. Självmordsprevention är lågt prioriterat i världen och bara 38% av alla
länder har nationella riktlinjer för suicidprevention. År 2018 i Sverige var det enligt
Folkhälsomyndigheten (2018; 2019) totalt 7% i gruppen 16-84 år som övervägt att begå
självmord det senaste året, de flesta var unga (16-29 år) och liksom globalt var suicid den näst
vanligaste dödsorsaken bland dessa. Det kunde inte ses vare sig en ökning eller minskningar
av personer med suicidtankar sedan 2016, men en minskning på 9% av antalet självmord
bland män kunde ses mellan 2006-2016. Boergers, Spirito och Donaldson (1999) tittade på
orsaker till suicidförsök hos ungdomar (12-17 år). De mest rapporterade orsakerna var att dö,
att få lindrig från en fruktansvärd sinnesstämning och att för en stund fly från en omöjlig
situation. Bland person med emotionellt instabil personlighetsstörning sågs orsaker till
självskadebeteende som ilska, att distrahera sig själv, att straffa sig själv och lindra ångest.
Även orsakar till suicidförsök undersöktes och det var framförallt att personen såg sig som en
börda och att andra skulle få det bättre utan denne (Brown, Comtois & Linehan, 2002;
Zanarini, Laudate, Frankenburg, Wedig & Fitzmaurice, 2013). Orsaker och metoder varierade
mellan individer och inom individen, denna variation var större än variationen mellan olika
diagnoser.

I litteraturen kring ämnet har det diskuterats huruvida självskadebeteende och suicid hänger
ihop, idag visar evidensen tyngd mot att det finns ett samband. Liu et al. (2018) visade på att
det finns fler likheter än skillnader gällande psykologiska och beteendemässiga faktorer hos
de som självskadar och de som försöker suicidera. Studier har även tittat på kopplingen till
självmordstankar där samband till självskada sågs i en tredjedel av fallen. Suicidförsök och
självskadebeteende rapporterades finnas samtidigt hos knappt en fjärdedel av deltagarna
(Bebbington et al., 2010; Hamza, Stewart & Willoughby, 2012). Victor och Klonsky (2014)
menar att faktorer som självskademetod, känslor av hopplöshet, emotionellt instabil
personlighetsstörning och depression visade på en måttlig koppling till tidigare suicidförsök.
Sammantaget finns en hög risk för suicidförsök bland de som självskadar sig men oftast inte
vice versa.
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Kring psykisk ohälsa finns stigmatisering och ämnet är tabubelagt, typen av stigma i
samhället varierar mellan olika kulturer. Huggett et al. (2018) tittade på upplevelsen av stigma
hos de med psykisk sjukdom i Storbritannien. Personer beskrev hur det fanns olika stigma hos
dem själva, hos närstående och i organisationella- och kulturella institutioner. Vissa
sjukdomar var mer stigmatiserade än andra. En stereotyp bild av psykisk sjukdom bidrar till
en upplevelse av att omgivning inte ser personen som ”tillräckligt” sjuk. Sett ur ett
utifrånperspektiv undersöktes stigmat kring självskada hos normalpopulationen av Burke,
Piccirillo, Moore-Berg, Alloy och Heimberg (2018). En negativ bias sågs mot självskador
jämfört med tatueringar och med olycksorsakade skador. Även hos personal inom psykiatrin
har en stigmatiserad attityd och språkbruk setts (Ozer, Varlik, Ceri, Ince & Arslan Delice,
2017).

Den stressiga och intensiva miljön på akutmottagning beskrevs som påfrestande av personer
med psykisk ohälsa. Att vara fysiskt begränsad och att det egna perspektivet inte togs på
allvar ledde till förlorad autonomi, liksom att de fick bristande information om vad som hände
och skulle hända. Patienter upplevde att läkemedel prioriterades framför psykologiska och
andra icke-farmakologiska behandlingar, personal tog det inte seriöst och hade bristande
kunskap (Harrison, Mordell, Roesch & Watt, 2015). I en studie av Clarke, Dusome & Hughes
(2007) uppgav patienter med psykiska besvär att de kände sig lägst prioriterade på akuten och
de med någon form av självskada ännu lägre prioriterade. Deras problem togs inte på allvar
och många menade att de väntade tills de mådde som värst och i en krissituation innan de
sökte vård, för att de inte sågs som ”tillräckligt” sjuka.

Psykisk ohälsa ökar och många söker akutsjukvård för dessa problem eller relaterade orsaker,
så som självskadehandlingar. Suicid är en av de vanligaste dödsorsak men är fortfarande
tabubelagt i samhället. Detta gör det viktigt att lyfta frågor kring självskadehandlingar och se
på brister och områden att utveckla. Forskning i ämnet har varit eftersatt. Miljön på
akutmottagningen är inte optimal för denna patientgrupp och det finns brister i bemötande och
vård. Att belysa sjukvårdspersonalens upplevelser, föreställningar och erfarenheter kan bidra
till att se utvecklingsmöjligheter. All vårdpersonal kommer i kontakt med dessa patienter, och
termen vårdpersonal inkluderar här undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
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Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda
patienter för självskador vid akutmottagningen.

Metod
En systematisk litteraturstudie skapar en översikt över ett ämne (Polit & Beck, 2011, s. 653654). Studiens syfte var att beskriva människors upplevelser och för detta användes en
kvalitativ metod då det enligt Holloway och Wheeler (2013, s. 3) kan beskriva känslor, tankar
och erfarenheter. Studien gjordes med induktiv ansats vilket innebär att utgångspunkten är
empirisk datainsamling och utifrån detta skapas en slutsats eller teori (Polit & Beck, 2011, s.
85-86).

Genom

ett

inifrånperspektiv

granskas

individens

egna

upplevelser;

här

vårdpersonalens; där attityder, föreställningar och handlingar utgör delar.

Litteratursökning
Litteratursökningen utfördes i PubMed, CINAHL och psycINFO. Att söka i flera databaser
ger en bättre täckning av kunskapsläget, ökad trovärdighet och en större bredd. Det är dock
viktigt att vara medveten om skillnader i databaserna, till exempel deras indexering (Willman,
Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 76).

Genom en pilotsökning underlättas utformandet av

syftesformulering och genom detta valdes metod.

Vid val av söktermer användes databasernas ämnesord samt fritext. Dessa nyckelord
kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorer. AND avgränsar sökning till de artiklar
som innehåller båda söktermerna, OR breddar sökningen genom fler alternativ av samma
sökterm (Willman et al., 2006, s. 66-67). För en systematisk sökning ska sökorden i de olika
databaserna motsvara varandra, de faktiska termerna är här olika på grund av databasernas
indexering. Se tabell 1-3 för använda söktermer.

Inklusionskriterierna i studien var barn och unga vuxna. Vårdpersonal med utbildning inom
psykiatri, psykiatrisk akutmottagning och systematiska litteraturöversikter exkluderades.
Artiklar på engelska och artiklar publicerade 2004-2019 inkluderades, detta då nyare
forskning avsågs sammanställas samtidigt som ett kortare tidsspann inte gav tillräcklig
täckning. Titel och abstrakt lästes för att identifiera de artiklar som var relevanta. De artiklar
som var kvar lästes igenom i sin helhet för att se till att de svarade mot syftet. Efter
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kvalitetsgranskning inkluderades de artiklar med medel till hög kvalitetet. 13 artiklar gick
därefter vidare till analysen. Se tabell 1-3 för litteratursökningen i respektive databas.

Tabell 1. Systematisk litteratursökning i PubMed. 2019-01-28
Syfte: att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter för självskador vid akutmottagningen.
Söknr

Sökord

*)

Antal träffar

S1

attitude

MH

530 959

S2

perception

FT

500 318

S3

experience

FT

598 830

S4

S1 OR S2 OR S3

CH

1 522 738

S5

self-injurious behavior

CH

65 501

S6

self harm

FT

71 625

S7

S5 OR S6

S8

emergency nursing

MH

6 847

S9

emergency medical services

MH

127 610

S10

S8 OR S9

131 626

S11

S4 AND S7 AND S10

354

S12

S11**

150

*MH – MeSH-termer, FT – Fritext

Antal valda

71 626
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**Begränsningar – engelska, publicerad inom 15 år

Tabell 2, Systematisk litteratursökning i CINAHL. 2019-01-28
Syfte: att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter för självskador vid akutmottagningen.
Söknr

Sökord

*)

Antal träffar

S1

attitude

CH

369 690

S2

perception

CH

70 802

S3

experience

FT

227 002

S4

S1 OR S2 OR S3

S5

injuries, self-inflicted

CH

2 165

S6

suicide attempt

CH

5 774

S7

self harm

FT

2 770

S8

S5 OR S6 OR S7

S9

emergency nurse practioners

640 949

9 516
CH

18

Antal valda
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S10

emergency medical services

S11

S9 OR S10

49 616

S12

S4 AND S8 AND S11

135

S13

S12**

113

*CH – CINAHL Headings, FT - Fritext

CH

49 605
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**Begränsningar – engelska, publicerad inom 15 år

Tabell 3. Systematisk litteratursökning i psycINFO. 2019-01-28
Syfte: att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter för självskador vid akutmottagningen.
Söknr

Sökord

*)

Antal träffar

S1

attitudes

TH

282 973

S2

perception

TH

237 780

S3

experience

FT

542 871

S4

S1 OR S2 OR S3

S5

self-injurious behavior

TH

7 239

S6

self harm

FT

6 028

S7

attempted suicide

FT

9 568

S8

S5 OR S6 OR S7

S9

emergency services

TH

7 700

S10

emergency nurs*

FT

966

S11

S9 OR S10

8 193

S12

S4 AND S8 AND S11

51

S13

S12**

38

*TH - Thesaurus, FT - Fritext

Antal valda

974 455

19 347
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**Begränsningar – engelska, publicerad inom 15 år

Kvalitetsgranskning
De valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU:s (2017) granskningsmallar för kvalitativa
studier samt kvantitativa studier. Studier med mixad metod granskades med relevanta frågor
från båda protokollen. Syfte, urval, datainsamling, analys och resultat granskades i studierna
och risken för bias bedömdes. Varje uppfyllt kriterium gav en poäng och genom
procentberäkning kunde kvaliteten på studierna rangordnas i låg (60-69%), medel (70-79%)
eller hög kvalitet (80-100%) (Willman et al., 2006, s. 96). Se tabell 4 för kvalitetsgradering
och en översikt av de artiklar som valdes för analys.
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Tabell 4. Översikt över artikel som ingår i analysen (n=13)
Författare

Studietyp

Deltagare

(år)

Metod,

Huvudfynd

Kvalitet

datainsamling,
analys

Betz et al.

Kvantitativ

631

(2013)

Tvärsnittsstudie,

Personal upplevde att de hade

enkäter,

kunskap om suicidriskbedömning,

statistiska

men osäkra i att utföra det.

metoder

Upplevelser av bristande kunskap och

Hög

dåligt stöd.
Chapman

Kvalitativ

186

Deskriptiv

Självskadehandlingar väckte mycket

& Martin

studie,

känslor, bland annat frustration och

(2014)

kvantitativ enkät

empati. Personal upplevde att det

med tillägg av

gjorde en verklig skillnad för

öppna frågor,

patienten men behövde mer kunskap.

Hög

kvalitativ
innehållsanalys
Cleaver,

Mixad

Meerabeau

metod

143

Triangulerande

Personal upplevde att ungdomar

metod; enkäter,

sökte sympati genom självskade-

& Maras

semistrukturera

handlingar, men inte uppmärksamhet.

(2014)

de intervjuer;

Ansågs finnas ett mer godartat

statistiska

förlopp bland unga.

Hög

metoder,
tematisk analys
Egan,

Kvantitativ

125

Tvärsnittsstudie,

En majoritet upplevde sig ha god

Sarma &

enkäter,

kunskap om och självförtroende

O’Neill

statistiska

rörande självskadehandlingar.

(2012)

metoder

Allmänt en negativ attityd till

Medel

patienter med självskada.
Hadfield et

Kvantitativ

63

al. (2006)

Tvärsnittsstudie,

Personal upplevde att patienter som

enkäter,

självskadat i större utsträckning

statistiska

skulle få kontakt med psykiatrin.

metoder

Främsta orsaken till självskada

Medel

ansågs vara att lindra mentalt obehag.
Hadfield,

Öppna

Läkare upplevde att deras ansvar var

Brown,

intervjuer,

att behandla det fysiska och en

Pembroke

tolkande

upplevelse av hopplöshet inför de

&

fenomenologisk

psykiska behoven, till följd av

Hayward

analys

bristande kunskap.

(2009)

Kvalitativ

5

Hög
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Författare

Studietyp

Deltagare

(år)

Metod,

Huvudfynd

Kvalitet

datainsamling,
analys

Martin &

Mixad

Chapman

metod

186

(2013)

Deskriptiv

Personal kände medlidande och

studie,

empati i högre grad om patienten

kvantitativ enkät

intoxikerat i suicidsyfte kontra annan

med tillägg av

orsak. Frustration upplevdes i många

öppna frågor,

fall. Rättvis vård upplevdes ges.

Hög

kvalitativ
innehållsanalys
McCann,

Kvantitativ

43

Explorativ

Personalen hade i huvudsak positiv

Clark,

tvärsnittstudie,

attityd gentemot dessa patienter,

McConnac

validerad enkät,

upplevde att de som försökt suicidera

hie &

statistika

känt att livet inte är värt att leva och

Harvey

metoder

att de kunde fås att ändra uppfattning.

Deskriptiv

Överlag visade akutpersonal en

& Gijbels

tvärsnittsstudie,

positiv attityd gentemot patienter som

(2009)

validerad enkät,

självskadat. De kände sig säkra i

statistiska

bedömningar, utbildning var viktigt.

Medel

(2007)
McCarthy

Kvantitativ

68

Medel

analyser
Perboell,

Kvantitativ

122

Deskriptiv

En sammantaget positiv attityd till

Hammer,

tvärsnittsstudie,

patienter som överdoserat. Hög grad

Oester-

validerad enkät,

av effektivitet och empati upplevdes,

gaard &

statistiska

men låg grad av säkerhet i att vårda

Konradsen

analyser

och förhålla sig till föreskrifter.

Tvärsnittsstudie,

Överlag en positiv attityd hos

& Boore

enkät, statistiska

sjuksköterskor. De ansåg att

(2005)

metoder

självskadehandlingar bör leda till

Medel

(2015)
Sun, Long

Kvantitativ

155

Hög

terapi, att det kan vara irriterande och
att det fanns behov av ytterligare
kunskap.
Vedana et
al. (2017)

Kvalitativ

19

Grounded

Vården upplevdes som kritisk,

theory,; öppna,

utmanande och väckte många

ostrukturerade

känslor. Kunskap och att kunna

intervjuer

kontrollera känslor ansågs viktigt.
Begränsade till att enbart vårda
patienters fysiska behov upplevdes.

Hög

9
Analys
Graneheim och Lundman (2003) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys genomförs och
menar att denna metod är lämplig för kvalitativ forskning. Då syftet med rapporten är att
beskriva upplevelser, är den kvalitativa innehållsanalysen lämplig för att analysera data.
Analysen kan göras antingen manifest eller latent; här har en manifest ansats använts, det vill
säga att resultatet beskriver vad data säger utan att göra vidare tolkningar och abstraktioner.

Den kvalitativa innehållsanalysen som Graneheim och Lundman (2003) beskriver har därmed
använts för analysprocessen. Resultatdelen i de utvalda artiklarna utgjorde analysenheten. För
att få en bild av artiklarnas helhet lästes de igenom ett antal gånger varpå meningsenheter
extraherades ur texten. Dessa enheter har en specifik innebörd som svarar an mot
litteraturöversiktens syfte. Efter att ha översatts till svenska kondenserades meningsenheterna,
vilket innebär att kärnan i texten behålls samtidigt som den kortas den. Likheter och skillnader
i de kondenserade enheterna analyserades och kategoriserades sedan. Kategoriseringen
gjordes i flera steg, all data ska passa in i en enda en kategori samtidigt som all data som
svarar mot syftet inkluderas. Analysen avslutas då det inte vore rimligt att kombinera
kategorier mer då kategoriernas specificitet skulle komma att förloras. I alla dessa steg
jämförs enheterna mot primärkällan för att säkerställa att ingen tolkning sker och att
betydelsen kvarstår.

Resultat
Analysen resulterade i fem kategorier, se Tabell 5. Resultatet presenteras här i brödtext och
styrks med citat från de inkluderade artiklarna.

Tabell 5. Översikt av kategorier (n=5)
Att inte förstå patienter som självskadat väcker frustration
Att uppleva ambivalens och olika känslor beroende på omständigheterna
Att ifrågasätta om vård på akutmottagningen är rätt för personen som självskadat
Att känna empati och kunna göra skillnad
Att känna sig skyldig att vårda och uppleva ett krav på kunskap

Att inte förstå patienter som självskadat väcker frustration
Känslor av att inte förstå självdestruktiva patienter var något som väckte frustration; det
framkom som den huvudsakliga känslan vid vården av patienter som självskadat (Chapman &
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Martin, 2014), ilska och irritation beskrevs också (Hadfield et al., 2009; Sun et al., 2007).
Konflikter uppstod mellan patienternas önskan att göra sig själv illa och vårdpersonalens vilja
att hjälpa, och självdestruktiva patienter upplevdes vara ovilliga att samarbeta och delta fullt i
vården (Giacchero Vedana et al., 2017; Hadfield et al., 2009). Enligt Chapman och Martin
(2014) väcktes frustration av att vårdpersonalen inte kände att de kunde hjälpa patienten att
hitta mer funktionella copingstrategier än att skada sig själv.
... frustrated that I can’t really help them, frustrated that nothing can really change their
behaviour... (Chapman & Martin, 2014, s. 143)

Chapman och Martin (2014) lyfter att vårdpersonal kände sig upprörda över att patienter som
självskadat tog tid från patienter som inte orsakat sitt tillstånd själva. De upplevdes slösa
vårdpersonalens tid vilket ledde till frustration, i synnerhet då de inte ville ha hjälp och var
agiterade. Andra situationer som upplevdes frustrerade var då patienter självskadat till följd av
ett bråk eller i ilska eller då de bett någon om hjälp direkt efter att de självskadat. Det kunde
ses som ett utnyttjade av sjukvården där patienten inte brydde sig som om hur det kom att
påverka andra (Chapman & Martin, 2014) och de som tycktes vara manipulativa och
utnyttjande upplevdes inte vara värdiga behandling vid akutmottagningen. Dessa känslor
kunde leda till att vårdpersonalen spenderade mindre tid med dessa patienter än med andra
(Hadfield et al., 2009). Vårdpersonal upplevde ett personligt hot och rädsla att tappa
förståendet, detta om de egna känslorna släpptes fram. Det kunde leda till ett undvikande av
att föra djupare samtal med patienten. Hadfield et al. (2009) beskrev vidare hur vårdpersonal
upplevde vården som en utmaning mot deras skäl att vilja jobba på akutmottagningen och mot
deras självbild av att kunna hjälpa.
I guess not knowing too much is good because they’re not giving you so much that then you
feel duty bound to continue the conversation… (Hadfield et al., 2009, s. 761)

Vårdpersonal generaliserade orsakerna till att patienter skadat sig själv och tycktes inte förstå
de individuella skälen till patienters agerande. Självskadehandlingen kunde upplevas ha skett
för att patienten sökte uppmärksamhet, något som ledde till frustration, ilska och apati hos
vårdpersonalen (Chapman & Martin, 2014; Hadfield et al., 2009; Martin & Chapman, 2014);
och sådant menade de inte skulle belönas med mer uppmärksamhet (Chapman & Martin,
2014). Frekvent återkommande patienter för självskada väckte frustration, ilska, apati och
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maktlöshet (Chapman & Martin, 2014; Giacchero Vedana et al., 2017; Martin & Chapman,
2014) liksom en undran om vad de ville ha av vårdpersonalen (Hadfield et al., 2009). Vissa
patienter ansågs manipulativa och personal beskrev hur det hotade förmågan att agera
professionellt (Hadfield et al., 2009). I en studie beskrev vårdpersonalen upplevelsen av att
möta dessa patienter:
Like I’m wasting my time. Useless. Gross-they are usually incontinent. That they are pathetic
attention seekers. (Chapman & Martin, 2014, s. 142)

…and on rare occasions, I do actually ask other health care professionals to see it after me
because I do find it difficult to make an objective assessment of a patient that I find
manipulative. (Hadfield et al., 2009, s. 760)

Suicid var något som upplevdes som komplext och svårt att förstå enligt Giacchero Vedana et
al. (2017). En allmän upplevelse av patienter som överdoserat var att de var mer aggressiva,
våldsamma och utagerande än andra patienter, såväl under påverkan som då de nyktrat till,
detta väckte frustration. Förutom aggression riktad mot vårdpersonalen upplevdes även att de
var störande på akutmottagningen och kunde skrämma medpatienter (Chapman & Martin,
2014). Bland vårdpersonal fanns en negativ inställning mot patienter som självskadat (Egan et
al., 2012) som ibland kunde innebära att deltagande i suicidfall undveks (Giacchero Vedana et
al., 2017). Orsaker till detta var rent ogillande att möta dessa patienter eller känslor av obehag
och ilska eftersom vården var utmattande, med tvivelaktig effekt, riskfull och en börda
(Giacchero Vedana et al., 2017). Självskadehandlingar och den suicidala patienten beskrevs
som själviska, fega, förvirrade och oansvartagande (Chapman & Martin, 2014; Giacchero
Vedana et al., 2017). Vårdpersonal menade att suicidala patienter inte värderade sitt liv utan
till och med föraktade och slösade bort det. Dömande attityder kunde ses och svårigheter att
ha en förstående relation med den självdestruktiva individen, särskilt gentemot de som ansågs
kapabla att fatta egna beslut (Giacchero Vedana et al., 2017). Vårdpersonal förhöll sig
rationellt och såg suicid i sig som en oförsvarbar handling, omöjlig att förstå och extremistisk.
(Giacchero Vedana et al., 2017; Sun et al., 2007).
There are so many sick people trying to survive and these patients trying to die. They don’t
value life. (Giacchero Vedana et al., 2017, s. 348)
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Actually I don’t like attending to suicidal patients and I don’t like dealing with [them]…
(Giacchero Vedana et al., 2017, s. 349)

Att uppleva ambivalens och olika känslor beroende på omständigheterna
Chapman och Martin (2014) visade att självskadande patienter väckte ambivalenta känslor
hos vårdpersonalen. Varierande och motsägande känslor med olika intensitet, som beskrevs
som distinkta och åtskilda. Chock, ledsenhet, ilska, skuld, självtvivel, frustration, hjälplöshet,
besvikenhet, missnöje, inkompetens, altruism och medkänsla beskrevs i studien av. Dessa
ambivalenta känslor kunde upplevas som svåra att kontrollera samt att dela med andra och
kunde istället utryckas genom kritik, distansering, diskriminering och negativa attityder
(Giacchero Vedana et al., 2017). Orsaken till självskadehandlingen var betydande för hur
upplevelsen av att vårda var där vissa situationer väckte ilska medan andra gavs sympati
(Chapman & Martin, 2014; Martin & Chapman, 2014). Då det uppfattades ha skett på impuls
efter en överväldigande situation kunde vårdpersonal känna med patienten oavsett hur
patienten såg på situation efter handlingen (Chapman & Martin, 2014). En distinktion gjordes
mellan de som självskadat till följd av sociala svårigheter eller till följd av svårigheter
kopplade till en psykiatrisk diagnos (Hadfield et al., 2009).

I feel for someone who has felt overwhelmed by a situation and maybe self-poisoned on an
impulse, which they either regret after doing so, or remain feeling so hopeless and depressed
that they still wish to die. (Chapman & Martin, 2014, s. 141)

Känslan vid vården av självskadehandlingar varierade beroende på omständigheterna enligt
Chapman och Martin (2014). Vårdpersonal beskrev vården bara gick på rutin om det rörde sig
om en återkommande patient med lindrig självskada, till skillnad från om det rörde sig om en
högriskpatient eller allvarlig skada då patienten hanterades som andra högst akuta patienter.
En annan sådan situation var att känna med en äldre patient döende i cancer som försökt
suicidera men behandla en ung person med lindrig självskada på ett annat sätt (Chapman &
Martin, 2014). Vårdpersonalen kunde se att vissa patienter hade andra problem som låg
bakom självskadehandling och att dessa inte fått tillräckligt med utrymme vilket bidrog till ett
empatiskt förhållningssätt jämfört mot de som inte tycktes ha en sådan bakgrund, tankar
väcktes om vad som hänt patienten som gjort att denne självskadat (Chapman & Martin,
2014).
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If it is a true suicide attempt I feel sorry for them, wonder what’s happened to them that they
are in that situation. (Chapman & Martin, 2014, s. 141-142)

Även i relationen mellan vårdpersonal och patient kunde ambivalenta känslor uppkomma och
innehålla både opposition, konflikter och motstånd (Giacchero Vedana et al., 2017).
Vårdpersonal upplevde att de behövde eller förväntades ge något av sig själv som de inte
kunde ge, vilket ökade känslor av ångest (Hadfield et al., 2009). Uppfattningen av samband
mellan självskadehandlingar och psykisk sjukdom sträckte sig över hela spektret; personal
kunde uppleva att det fanns en koppling (Friedman et al., 2006), att patienter som självskadat
inte var psykiskt sjuka (Sun et al., 2007) eller osäkerhet om hur det förhöll sig (Cleaver et al.,
2014).
I can’t lie; sometimes it just gets frustrating especially if you have already seen them three or
four in the week. It’s like “Why? What do you want from me?” And it’s just because you are
doing the same thing over and over and stitching them up although you’ve just stitched them
up or whatever. (Hadfield et al., 2009, s. 759)

Att ifrågasätta om vård på akutmottagningen är rätt för personen som självskadat
Vårdpersonal var ifrågasättande om akutmottagningen var rätt plats för de som självskadat
och de beskrev hur vården av de som självskadat upplevdes som brådskande, oförutsägbar,
utmanade och okontrollerad, detta oavsett de föreställningar kring självskador som
vårdpersonalen hade (Giacchero Vedana et al., 2017). I synnerhet seriösa och livshotande
självskador ansågs behöva ordentlig hjälp (Chapman & Martin, 2014) och det ansågs att den
akuta vården skulle riktas mot de fysiologiska funktioner, skilda från patienters psykosociala
behov (Giacchero Vedana et al., 2017). Brist på tid, färdigheter, resurser och motivation sågs
som hinder mot vård av självdestruktiva patienter på akutmottagningen (Chapman & Martin,
2014; Martin & Chapman, 2014). Sjuksköterskor beskrev hur omvårdnad var en sekundär och
begränsad del i vården av självskadehandlingar på akutmottagningen (Giacchero Vedana et
al., 2017). Patienter som självskadat upplevdes som ett tyngre arbete än andra patienter, detta
hänvisades röra sig framförallt om att emotionella problem upplevdes som mer tidskrävande
än fysiska (Chapman & Martin, 2014). Läkare lyfte i studien av Hadfield et al. (2009) hur
deras roll berörde den fysiska vården där patienten behandlades utifrån sina skador och på
akutmottagningen kunde inte mer än så göras för patienten, den psykiatriska aspekten kom in
senare. Enligt Friedman et al. (2006) upplevde vårdpersonal att fler av de patienter som
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självskadat borde få en specialistpsykiatrisk bedömning än i nuläget. Då vårdpersonal vände
sig till psykiatrin för stöd i bedömningar upplevde de dock att psykiatrin avfärdade dem med
att det var hopplöst (Hadfield et al., 2009). Kontakten mellan patient och vårdpersonal är
väldigt kort på akutmottagningen vilket bidrog till en känsla av att inte veta utfallet av vården
(Giacchero Vedana et al., 2017).

We in accident and emergency will just deal with their physical side whether that is external
or internal... If they’ve taken tricyclic antidepressants or heroin, whatever, they’ll all be
treated the same way medically. The psychiatric aspect of it doesn’t come into the situation
until you’ve treated them. (Hadfield et al., 2009, s. 759)

... Physically not a problem but their psych and emotional issues are very time consuming...
(Chapman & Martin, 2014, s. 143)

Vårdpersonal menade enligt Chapman och Martin (2014) att akutmottagningen inte sågs som
rätt plats att vårda patienter som självskadat, trots att de var i behov av medicinsk vård, och
detta skapade frustration hos vårdpersonalen. Giacchero Vedana et al., 2017 beskriver hur
vårdpersonal agerade olika vid kontakten med patienterna och såg området som olika viktigt,
denna diskrepans dem emellan ledde till att vården kändes svår. Vården av självdestruktiva
patienter på akutmottagningen beskrevs som bristfällig, men vårdpersonal upplevde att ingen
försökte göra något åt det. Engagemang att söka efter kunskap och föreslå förändringar
tycktes inte finnas trots att dessa brister och ofördelaktiga förhållanden förstärkte negativa
känslor och föreställningar Giacchero Vedana et al., 2017). Rörande patienter som var
återkommande

på

akutmottagningen

för

självskada

svarade

vårdpersonal

på

akutmottagningen an genom att rikta kritik mot psykiatrin (Hadfield et al., 2009). Unga
patienter med självskada upplevdes utgöra ett särskilt problem att hantera; personal beskrev
hur ungdomar på en psykiatrisk avdelning bland vuxna har en dålig prognos samtidigt som de
inte kan bli inlagda på barnavdelning enligt studien av Cleaver et al. (2014). Även antalet
patienter som kom in till akutmottagningen efter självskada skapade frustration (Chapman &
Martin, 2014).

This situation is bad, but nobody does anything anything to change it, including me.
(Giacchero Vedana et al., 2017, s. 348)
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Enligt Hadfield et al. (2009) ledde professioners förväntningar på att bara ge fysisk vård till
känslor av självförnekelse och maktlöshet. Ledningen upplevdes inte bidra till
vårdpersonalens säkerhet, till förbättringar i vården av självdestruktiva patienter eller till att
vården av dessa prioriterades klinisk; vilket ledde till frustration över vården i sig (Betz et al.,
2013; Chapman & Martin, 2014).

Att känna empati och kunna göra skillnad
Känslor av empati beskrevs i flera studier (McCann et al., 2005; McCarthy & Gijbels, 2010;
Sun et al., 2007; Perboell et al., 2015) som en allmän upplevelse hos vårdpersonalen och de
kände sig ha en gynnsam attityd gentemot personer som självskadat och sitt jobb med dem.
Då vårdpersonal kände möjlighet att kunna hjälpa självdestruktiva patienter upplevdes de
tillfredsställelse (Chapman & Martin, 2014; Giacchero Vedana et al., 2017), och beskrev det
som lätt att göra stor skillnad för patienten (Hadfield et al., 2009). De kände sig betydelsefulla
när de kunde göra en skillnad genom att lyssna aktivt och vara stödjande och genom detta
hjälpa de som genuint var i behov av stöd (Chapman & Martin, 2014). Då vårdpersonal kände
sig ha förmåga och vara kompetenta kunde de uppskatta utmaningen och känna
tillfredsställelse av att vårda (Chapman & Martin, 2014) och de kände sig effektiva i
hanteringen av patienter som självskadat (Egan et al., 2012; McCarthy & Gijbels, 2010).

Empati framkom också då vårdpersonalen hade en tro på att de flesta unga som självskadar
inte vill dö, de sågs vara i behov av hjälp och leta sympati snarare än uppmärksamhet
(Cleaver et al., 2014). Både Betz et al. (2013) och McCann et al. (2005) lyfte hur vårdpersonal
upplevde att de allra flesta suicid är möjliga att förhindra och inte höll med om att en individ
som varit suicidal alltid kommer att vara det. Patienter kunde betraktades vilja sända signaler
till närstående och ropa på hjälp utan att utgöra en allvarlig risk för dem själva, vårdpersonal
uttryckte att de kände sig ok med att vårda dessa (Chapman & Martin, 2014; Hadfield et al.,
2009). Vårdpersonal på akutmottagningen kände att de flesta som skadat sig själva löpte risk
för fortsatta självskadehandlingar och fullbordat suicid (Cleaver et al., 2014; Friedman et al.,
2006). Risken för ett nytt suicidförsök ansågs inte minska hos dem som överlevt ett
suicidförsök (McCann et al., 2005; Sun et al., 2007), inte heller ansågs en förbättring efter en
suicidal kris innebära att risken var förbi (McCann et al., 2005). Vårdpersonal upplevde att de
som överlevt ett suicidförsök kunde ha haft en genuin avsikt att dö enligt McCann et al.
(2005). Suicidala patienter och de med anamnes på suicidförsök upplevdes av vårdpersonal
som modiga (Giacchero Vedana et al., 2017). Många gånger tycktes patienten missa vikten av
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sin handling. Den fysiska vården betraktades ibland som meningslös. Vårdpersonal kände
också att vissa patienter skulle komma att dö till slut och att det enda som fanns att göra var
att dokumentera allt för att hålla sig fri från ansvar (Hadfield et al., 2009). De som försökt
suicidera borde enligt vårdpersonalen vara skyldiga att genomgå terapi (McCann et al., 2005;
Sun et al., 2007). Det sågs som angeläget att förhindra fortsatt självskadebeteende hos de som
för första gången besökte akutmottagningen för detta, det var av vikt att patienten förstod och
kände betydelsen av sin handling samt kände att hjälp fanns att få, annars kände personal att
situationen inte skulle komma att vara en isolerad incident (Hadfield et al., 2009):
And if I don’t make them feel that (a) what they have done is important, and (b) something can
be done about it and that there are other forms of help that they can get to avoid this
happening again, then this is blatantly not going to be an isolated incident. (Hadfield et al.,
2009, s. 759)

...it makes me feel useful when caring for patient with DSP [deliberate self-poisoning]…
maybe it would make a difference or changes patient view by active listening, talking with
them, being supportive ... (Chapman & Martin, 2014, s. 143)

Vårdpersonal uttryckte en generell känsla av empati, oro och att tycka synd om de som
självskadat (McCarthy & Gijbels, 2010; Perboell et al., 2015), särskilt gentemot dem som
hade det genuint svårt och inte såg ett annat alternativ för att hantera sin situation (Chapman
& Martin, 2014). Unga patienter väckte mer sympati, oavsett om det sågs som rätt eller fel att
särskilja denna grupp, och personal hade en mer tolerant attityd gentemot dem. Barn och
ungdomar sågs som för oerfarna för att kunna skilja mellan det en gör och det en inte gör och
ansågs inte greppa följderna av sina handlingar (Cleaver et al., 2014). De tycktes genuint tro
att de skulle dö av en liten överdos av receptfria läkemedel och att de ”bara gjorde det” eller
agerade för uppmärksamhet (Chapman & Martin, 2014; Cleaver et al., 2014). En annan
särskild situation som väckte sympati och oro var då patienter gjort vad som uppfattades som
ett riktigt suicidförsök, och inte var återkommande på akutmottagningen för självskada
(Chapman & Martin, 2014; Martin & Chapman, 2014). En positiv hållning sågs gentemot de
som ansågs ha självskadat som ett sätt att kommunicera ut sitt lidande enligt Sun et al. (2007).
En annan grupp som personal hade en mer tolerant hållning mot var patienter med psykisk
problematik enligt Hadfield et al. (2009). De ansågs inte ha insikt nog att alltid fatta rationella
beslut och att vården ibland måste gör det åt dem. Självskada hos dessa patienter betraktades
som en del av förloppet och inget som patienten kunde hållas ansvarig för, de ansågs ha
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giltiga skäl för vård och personal hade inget emot att vårda dem (Hadfield et al., 2009).
Vårdpersonal kände att de var tvungna att vara försiktiga med det som sas eftersom det sågs
finnas en risk att skada snarare än att hjälpa (Giacchero Vedana et al., 2017).
Some young people take the over the counter, take the Paracetamol… genuinely thinking
they’re going to die or not really knowing what the consequence is going to be and they just
do it. (Cleaver et al., 2014, s. 2892-2893)

They do know what’s going on but because of their mental health problems they don’t have
the insight to make a rational decision some of the time, well actually, you know, we’ve got to
do it for them. (Hadfield et al., 2009, s. 760)

Att som personal ha personliga erfarenheter av självskadehandlingar, egna eller genom
närstående, påverkade hur de upplevde och gav vård. Sådana erfarenheter bidrog till en ökad
trygghet i sin förmåga att hjälpa och ett mer empatiskt förhållningssätt (Giacchero Vedana et
al., 2017; Hadfield et al., 2009). Det sågs vara positivt för förmågan att erbjuda vård och ge
ett ömsesidigt bekräftande gensvar (Hadfield et al., 2009). Samtidigt kunde egna erfarenheter
beröra personal på ett sådant sätt att de distanserade sig gentemot patienten och vården
(Giacchero Vedana et al., 2017).

I think knowing of friends or family members who have deliberately self-harmed has affected
the way that I have been able to offer treatment to patients. (Hadfield et al., 2009, s. 761)

Att känna sig skyldig att vårda och uppleva ett krav på kunskap
Det fanns en upplevelse bland vårdpersonal av att vara skyldig att vårda personer som
självskadat. Vårdpersonal menade att alla som självskadat var i behov av hjälp och borde få
adekvat vård (Chapman & Martin, 2014). Oavsett orsak till vården upplevde vårdpersonal att
de behandlade alla patienter lika och betonade vikten av att förhålla sig opartiskt, ickedömande och respektfullt, både mot patienten och mot livet i sig (Chapman & Martin, 2014;
Giacchero Vedana et al., 2017; Martin & Chapman, 2014). Att vårda alla lika var en del i att
ha en känsla av plikt att vårda; de såg sig ha ett jobb att göra där fokus låg på patienten, inte
sjukdomen (Chapman & Martin, 2014). Denna pliktkänsla ledde också till känslor av att vårda
patienter mot sin vilja och att vården var ett måste som inte gick att undvika enligt Giacchero
Vedana et al. (2017). Vårdpersonal ansåg inte att det var en del av sjuksköterskans plikt att
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förebygga all död hos självdestruktiva patienter men höll inte med om att det är individens rätt
att begå suicid eller att sjuksköterskor inte ska blanda sig i (Sun et al., 2007).
“Yes, I’m sure they’ll end up killing themselves, but it’s alright,” and I quote directly from a
month ago, “It’s alright because you have documented everything so it’ll be okay.” (Hadfield
et al., 2009, s. 760)

It’s sad, but I have to attend to them. I can‘t avoid it. I have to give the necessary assistance.
(Giacchero Vedana et al., 2017, s. 349)

Bland vårdpersonal fanns olika upplevelser av den egna förmågan och kunskapen att vårda
dessa patienter. De beskriv sig å ena sidan ha god kunskap om självskada och suicidscreening
samt säkra i sin förmåga att bemöta självskadebeteende (Betz et al., 2013; Egan et al., 2012).
Vårdpersonal såg att den fortsatta vården av patienterna var viktig vilket krävde förmåga att
bedöma och remittera rätt samt delge information, en förmåga som de upplevde sig ha (Betz
et al., 2013; McCarthy & Gijbels, 2010; Perboell et al., 2015). Vidare betraktades det viktigt
att ha en teoretisk och psykologisk grund att stå på då vården var uttröttande och svår
(Giacchero Vedana et al., 2017). Rörande patienter med en psykisk diagnos upplevde läkare
en stärkt förmåga att fatta behandlingsbeslut jämfört gällande andra patienter. Å andra sidan
upplevdes osäkerhet i vården då det i låg inom deras expertis, något som bidrog till
hopplöshet (Hadfield et al., 2009); att bemöta patienten som en medmänniska snarare än i sin
yrkesroll och erbjuda ett vänligt ord var enligt Giacchero Vedana et al. (2017) en strategi.
Vårdpersonal beskrev hur en klar rutin kring vårdens utförande var bra då det kunde ta bort
emotionella tankar om patienten (Hadfield et al., 2009). De kunde uppleva sig ha bristande
förmåga, dålig kunskap om självskada och lågt självförtroende att vårda och bemöta dessa
patienter (Chapman & Martin, 2014; Egan et al., 2012; Perboell et al., 2015), detta ledde till
frustration och osäkerhet. Ibland kände vårdpersonal inte till rutiner och riktlinjer kring vård
av självdestruktiva patienter, bristande förmåga att förhålla sig till föreskrifter samt oförmåga
att uppskatta suicidrisk, detta gav känslor av inkompetens (Betz et al., 2013; Giacchero
Vedana et al., 2017; Perboell et al., 2015). Patienter kunde betraktas som manipulativa vilket
hotade förmågan att göra objektiva bedömningar (Hadfield et al., 2009). Vårdpersonal
jämförde sig med andra och beskrev även rädsla inför att vårda och att inte veta hur dessa
patienter skulle hanteras (Giacchero Vedana et al., 2017). Dessa känslor av oförmåga och
bristande skicklighet kunde väcka en känsla av behov av fortsatt utbildning och träning
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(Martin & Chapman, 2014) rörande alla aspekter av vården (Chapman & Martin, 2014;
Friedman et al., 2006; McCarthy & Gijbels, 2010; Sun et al., 2007). Kommunikativ träning
och träning av mellanmänskliga förmågor betraktades som fördelaktigt liksom träning i att
hantera att patienter som var konfliktsökande och arga (Chapman & Martin, 2014; Sun et al.,
2007).
…some people identify and know how to deal well with psychiatric patients, but that is not the
case for me, I don’t like it. (Giacchero Vedana et al., 2017, s. 349)

…I am not a psychiatry professional, so I try to help them not as a professional, but as a
human being. (Giacchero Vedana et al., 2017, s. 349)

Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att vårda
patienter för självskadehandlingar vid akutmottagningen. Analysen av data mynnade ut i fem
kategorier: att inte förstå patienter som självskadat väcker frustration, att uppleva ambivalens
och olika känslor beroende på omständigheterna, att ifrågasätta om vård på
akutmottagningen är rätt för personen som självskadat, att känna empati och kunna göra
skillnad och att känna sig skyldig att vårda och känna ett krav på kunskap.

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att vårdpersonal upplevde frustration vid vården
av dessa patienter och höll negativa attityder gentemot dem. Vårdpersonal upplevde att
självdestruktiva patienter saknade copingstrategier, något som de kände att de inte kunde
hjälpa patienterna att hitta. Bristande förmåga att uttrycka känslor var enligt Tomassin,
Guérin, Benasse och Shaffer (2017) kopplat till självskadebeteende och personer som
självskadar har bristande positiva copingstrategier, hjälpsökande var dock det som förekom i
högst grad. Detta validerar vårdpersonalens upplevelse i denna studie, och dessa patienters
bristande förmåga att hantera och uttrycka känslor kan vara en del i vårdpersonals svårigheter
att förstå och förhålla sig till patienterna. Det hjälpsökande tycks i denna litteraturstudie tolkas
som uppmärksamhetssökande av vårdpersonal, utom i enstaka fall där det identifieras som
”ett rop på hjälp”. Andover, Pepper och Gibb (2007) visar på att denna patientgrupp har
funktionella copingstrategier; undvikande, problemlösning och socialt stöd lyftes, även om
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dessa strategier var mindre utvecklade hos de med självskadebeteende jämfört med andra.
Synen på patienter som uppmärksamhetssökande betraktades i denna litteraturstudie negativt
och var kopplat till frustration; dessa negativa attityder kan leda till ett undvikande och
avvisande beteende från personalen. Patientens positiva copingstrategier nedvärderas och
förutsättningar för att tillsammans stärka till exempel problemlösningsförmåga försvinner.
Detta kan ses som ett uncaring möte utifrån Halldórsdottírs (1996) teori kring möten i vården.
Teorin om caring- och uncaring kan förklaras utifrån metaforerna bryggan, the bridge, och
väggen, the wall. Bryggan handlar om öppenhet i kommunikationen och samhörighet med
vårdaren vilket leder till ett caring möte. Väggen symboliserar negativ eller ingen
kommunikation och således distansering och brist på samhörighet, mötet blir uncaring. Synen
på patientens bristande copingstrategier och bilden av självdestruktiva patienter som
uppmärksamhetssökande som framgår i denna litteraturstudie, bildar här en vägg som
förhindrar ett caring möte.

Denna litteraturstudien visade på att orsaken till självskadehandlingen väcker blandade och
ambivalenta upplevelser hos vårdpersonal. Edmondson, Brennan och House (2016) lyfter i sin
systematiska översikt orsaker till självskadehandlingar som affekthantering, uppmärksamhetsoch hjälpsökande, bestraffning, dissociasering, känslosökande, undvikande av suicid, för att
upprätthålla och utforska egna begränsningar samt att hantera sexualitet. Orsaker som psykisk
sjukdom, impulsiva handlingar och patienter med en svår bakgrund bemöttes i denna studie
med större acceptans och empati än de patienter med sociala svårigheter, lindrig självskada
och uppmärksamhetssökande; särskilt det senaste bemöttes med frustration. Vårdpersonal i
denna studie uttryckte inga upplevelser kring eller tycktes identifiera de intrapersonella
orsakerna till beteendet som är dominerande. De känslor som uppstod i mötet med patienterna
var beroende av de omständigheter som var mer uppenbara snarare än de intrapersonella
processer som tycks utlösa självskadebeteendet. En öppen och ömsesidig kommunikation kan
anses saknas då vårdpersonal uttrycker andra upplevelser av orsaker till självskada än det som
föreligger för patienten. Det utgör en vägg där parterna distanseras. I de fall i litteraturstudien
då personal beskriver empati kan en samhörighet uppfattas mellan vårdpersonal och patient,
vårdpersonal är också intresserade och öppna för att ta in patientens egna erfarenheter.

I denna litteraturstudie beskrevs såväl upplevelser av att ha kunskap som upplevelser av
oförmåga, genomgående sågs vikten av utbildning och kompetensutveckling. Enligt
Halldórsdottír (1996) så bygger professionell caring på kompetens, omsorg och samhörighet.
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Kunskap som utgör delen av kompetens bidrar till en brygga för ett caring möte. I denna
litteraturstudie såg vårdpersonalen patientens fysiska och psykiska behov, även om de senare
allmänt inte tillgodosågs vid akutmottagningen. Empati, emotionell närvaro och engagemang
beskrevs upplevas. Caring bygger enligt Halldórsdottír (1996) på vårdarens känslighet för
patientens behov, att genuint bry sig om, känna ett moraliskt ansvar, att vara närvarande i
kontakten fysiskt och emotionellt samt att vara engagerad och våga involveras. I denna studie
beskrev vårdpersonal ett moraliskt ansvar som framstod genom vårdpersonalens pliktkänslor
men särskilt i relation till de patienter, barn och psykiskt sjuka, som inte ansågs vara kapabla
att fatta rationella beslut. Mod att involveras helt i patienten och situationen var dock
begränsad, i litteraturstudien beskrev personal hur de distanserade sig för att bevara sitt
förstånd eller till följd av oförståelse. Detta kan förstås som att vårdpersonalens möjligheter
att skapa ett caring encounter var begränsat i och med en bristande samhörighet med
patienten.

Ovanstående överensstämmer med en studie av Wiman och Wikblad (2003) som tittade på
hur teorin kring caring och uncaring vårdmöten kunde överföras till traumateam på
akutmottagningen. Känslighet för patientens behov kunde ses där det betonades hur patienter
på akutmottagningen är påverkade av den akuta händelsen och att plötsligt ha förlorat kontroll
över den egna situationen, de blev beroende av att andra skulle uppfylla deras behov. Att
genuint bry sig om patienten kopplades till en holistisk syn på vården och de genuina
känslorna motiverade vårdpersonal att tillhandahålla vård. Denna genuinitet kunde ses i denna
litteraturstudie, men vårdpersonal uppvisade också svårigheter att hålla ett holistiskt synsätt
då patientens fysiska och psykiska behov separerades och dem senare åsidosattes. En
helhetssyn på människan krävs för en god vård, det fysiskt och det psykiska är beroende av
varandra. En syn där fysiska behov prioriteras och anses vara det akuta hindrar förmåga och
intresse av att se att de psykiska behoven också kan vara akuta och bör prioriteras, i synnerhet
rörande denna patientgrupp.

Det moraliska ansvaret var en aspekt som var essentiell i de faktiska situationerna på
akutmottagningen. I dessa akuta situationer menar Wiman och Wikblad (2003) att
vårdpersonal måste agera för att bevara och stärka patientens värdighet, genom fysisk och
emotionell närvaro. Detta kräver goda kommunikationsfärdigheter, vilket vårdpersonal i
denna litteraturstudie upplevde sig sakna i relation till patienter som självskadat. Att vara
engagerad och ha mod att involveras var något som inte kunde observeras på
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akutmottagningen. Sjuksköterskor var upptagna med praktiska sysslor och väntade
däremellan på vidare ordinationer från läkare. Inget kunde tolkas som tecken på att
vårdpersonal hade mod att involveras i patientens värld. Den oförståelse och rädsla riktad mot
självskadebeteende, som framkommer i denna litteraturstudie, stärker ytterligare bilden av
vårdpersonalens bristande förmåga att relatera till patienterna. Kombinationen av kompetens
och omsorg bidrar till en känsla av tillit som enligt Halldórsdottír (1996) lägger grunden för
en professionell relation mellan patient och vårdpersonal, något som är fundamentalt för att
skilja möten som är caring och uncaring. Ett professionellt caring möte leder till
empowerment och ökat välbefinnande hos patienter. Självbild, trygghet och känsla av kontroll
stärks liksom solidaritet i relationen mellan patient och vårdare. Ett sådant ömsesidigt
stärkande möte tycktes inte upplevas av vårdpersonal i denna litteraturstudie. Det tycks utifrån
Wiman och Wikblads (2003) resultat hänga samman med det förhållningssätt som präglar
akutmottagningen, till detta läggs då den bristande förmågan att relatera till patienter som
självskadar. En miljö där omvårdnad, omsorg och relationer tillåts prioriteras skulle främja en
ökad samhörighet och förståelse. Det kan ses av vikt att sjuksköterskor nyttjar sin fulla
kompetens och expertis, och vägleder vårdpersonal att hålla ett personcentrerat
förhållningssätt.

De som var frekvent återkommande på akutmottagningen var, enligt denna studie, en annan
grupp som bemöttes med negativa attityder, utöver de som sågs söka uppmärksamhet.
Impulsivt beteende i kombination med kritik eller upplevd kritik från utomstående var enligt
Allen, Fox, Schatten & Hooley (2019) tydligt kopplat till frekvens av vårdkontakt. Detta
stärks även av Vandyk, Bentz, Bissonette och Carter (2019) som undersökte orsaker till att
patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning kom i kontakt med akutsjukvården.
Bristande vård beskrevs vara en orsak och patienter riskerade att fastna i en negativ cirkel där
deras självskadebeteende ökade och därmed deras kontakt med akutmottagningen. Personalen
i denna studie upplever såväl frustration av att inte kunna hjälpa som frustration över att
patienterna tycks kräva uppmärksamhet då de upprepat söker vård för samma skador.
Samtidigt finns risk att patienters upplevelse av negativa attityder leder till att de söker
akutvård i mindre utsträckning, i likhet med denna studie där patienter söker vård först när de
är i en krissituation.

Vidare visade denna litteraturstudie att vårdpersonal upplevde svårigheter att bemöta
patientens psykologiska behov och att de saknade utbildning och erfarenhet. Vid
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akutmottagningen möter vårdpersonal patienter med alla typer av problematik. Canakci et al.
(2019) undersökte hur frekvent förekommande personer med psykisk ohälsa var på
akutmottagningen. 44% av patienterna som inkom till akutmottagningen visade ha psykiska
problem, diagnosticerade eller inte, där depression, ångest och alkoholmissbruk var mest
förekommande. Abar, Holub, Lee, DeRienzo och Nobay (2017) såg en mer måttlig frekvens
på 10% med svår ångest och 12% med måttlig till svår depression, dock var populationen i
deras studie 45-85 år och det kan antas att frekvens är högre bland yngre. En stor del av
patienterna som vårdpersonal på akutmottagningen har alltså psykisk problematik vare sig
vårdpersonalen vet om det eller inte och svårigheterna att bemöta dessa problem tycks vara
isolerade till de patienter som söker vård för psykiskt relaterade tillstånd. Patienter, och
anhöriga, som inkommer akut med fysiska problem upplever ofta oro, stress och ångest
relaterat till tillståndet. Vårdpersonal vid akutmottagningen har med andra ord stor erfarenhet
och daglig kontakt med psykiskt stressade personer. Detta fokus på det fysiska hos
psykiatriska patienter bekräftas av Doyle, Keogh och Morrissey (2007) som pekar på hur
vårdpersonal behandlar det fysiska för att sedan remittera patienterna till psykiatrin. Det är
tänkbart att de psykiska problem som självdestruktiva patienter uppfattas som för svåra att
bemöta för vårdpersonal vid akutmottagningen vilket kan förklara resultatet i denna studie.
Vårdpersonal tycks se dessa patienter som sin sjukdom eller sitt tillstånd snarare än att se
individ med resurser och behov. Ångest relaterat till psykisk sjukdom och självskador behöver
inte skilja sig väsentligt från eller behandlas annorlunda jämfört med ångest hos fysiskt sjuka
patienter. Den akuta vården behöver samtidigt vara generaliserad för att ge optimal och snabb
vård till de som är svårt sjukt, men det hindrar inte ett empatiskt förhållningssätt och ett fokus
på de individuella behoven.

Det är också tänkbart att vårdpersonalen behandlar dessa patienter utifrån ett psykiatriskt
perspektiv, som de saknar, snarare än som individer som, liksom andra patienter, har ångest
på grund av hela situationen med att de är akutmottagningen.

Halldórsdottír (1996) menar att ett möte där vårdpersonalen uppfattas som uncaring bygger på
tre komponenter: uppfattning av vårdaren som uncaring, inkompetent och likgiltig gentemot
patienten; väggen, som innebär bristande tillit och ömsesidig distansering och undvikande;
samt upplevda effekter av detta i form av sänkt välbefinnande och hälsa, i grunden missmod.
Ett uncaring möte leder till negativa förändringar, missmod och sänkt upplevelse av
välbefinnande och hälsa. Patienten upplever sig avvisad och nedbruten; osäkerhet, obehag,
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stress, minskat självförtroende och känsla av bristande kontroll beskrevs. Wiman och Wikblad
(2003) identifierade en ny aspekt av uncaring som inte lyfts i tidigare studier om caring och
uncaring. Instrumentellt beteende sågs som representerade för akutsjukvården och förekom i
de flesta situationer som ingick i studien. Det kunde röra sig om situationer där vårdpersonal
koncentrerade sig på det som skedde kring patienten, snarare än på patient, eller informerade
om åtgärder på ett informellt sätt. Ointresse utgörs av att vårdpersonal inte är uppmärksam på
patienten och dennes behov, en positiv attityd saknas men relationen är inte destruktiv.
Instrumentellt

beteende

och ointresse framträdde

i

denna litteraturstudie genom

vårdpersonalens osäkerhet och oförmåga att bemöta och hantera självdestruktiva patienter.
Okänslighet är, till skillnad från de tidigare beteendena, destruktivt för patienten där vårdarens
likgiltighet och kan handla om att svara an på behov utan verbal eller icke-verbal kontakt med
patienten (Haldórsdottír, 1996). Kylighet innebär ett mekaniskt agerade hos vårdaren, denne
upplevs kall och otrevlig av patienten. Inhumanitet rör sig om inhumana attityder där
patienten kanske ignoreras helt som person, då denne lider och lätt blir ett offer. Destruktiva
beteenden framgick i denna litteraturstudie, där vårdpersonal spenderade mindre tid med
patienten eller var distanserad i dialogen. Sätt att bygga och bibehålla bryggor i mötet mellan
patient och vårdpersonal måste utforskas, att utforska och utmana det egna föreställningarna
och vara öppen för individen främjar detta. En patient med självskada vid akutmottagningen
är redan i en sårbar position och vårdpersonalen har en stark maktposition, det ligger på
vårdarens ansvar att främja en god relation och undvika destruktiva beteenden i mötet.

Vårdpersonal beskrev i denna litteraturstudie bristande kompetens i hur fall med
självskadande patienter skulle handläggas och visste inte om eller vilka rutiner som fanns.
Enligt Doyle et al. (2007) ser sjuksköterskor vid akuttmottagningen bedömningen av patienter
som en av deras centrala uppgifter vilket innefattar att uppfatta risker. En brist kan ses redan
vid triageringen av patienter, där RETTS används. Förutom beskrivning av kontaktorsak
bygger bedömningen i instrumentet på fysiologiska vitalparametrar (Wireklint, Elmqvist,
Parenti & Göransson, 2018). Psykiska symptom finns alltså inte med, till exempel ångestnivå
och självskaderisk bedöms inte i instrumentet. Den psykologiska bedömningen blir därmed en
subjektiv bedömning av den triagerande sjuksköterskan. Som beskrivet i denna litteraturstudie
har vårdpersonal skilda föreställningar kring självskada, såväl intrapersonellt och
interpersonellt, där patientens situation spelar en stor roll och symptom som ångest kan
bortförklaras som sökande efter uppmärksamhet; vilket leder till ytterligare subjektivitet i
bedömningen.
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I denna studie beskriver vårdpersonal hur de har en plikt att vårda och att vården av
självdestruktiva patienter var en del av jobbet. Samtidigt beskrev vårdpersonal ogillande att
vårda dessa och menade även att det inte ingick i deras plikt att förhindra suicid hos alla
patienter. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 2 kap. 1-2 §§ stadgar att målet med
hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor samt att vården ska arbeta
förebyggande mot ohälsa. Allas värdighet ska respekteras och den som är i störst behov av
vård ska prioriteras. Sjukdomstillstånd och orsaken bakom ska därmed inte påverka hur
patienter bemöts och handläggs. Vårdpersonal i denna studie uttryckte dock att
självdestruktiva patienter kan ges mindre tid än andra patienter och mötas av ett
avståndstagande i vårdmötet. Sjuksköterskor och legitimerade läkare utgör de professioner
som patienten möter vid akutmottagningen och dessa styrs av etiska riktlinjer. Enligt
International Council of Nurses (2012) etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskan
ansvarig för att patienten ges korrekt och adekvat information för att ge grund för samtycke
till vård och behandling. Professionella värden i form av respekt och integritet, lyhördhet,
empati och trovärdighet ska genomsyra vården. Läkarnas etiska kod uttrycker bland annat att
patientens hälsa är i störst fokus och ska sträva efter att bota, lindra och att alltid trösta (World
Medical Association, 2006). Principen om människors lika värde ska alltid respekteras och
patienter ska ej utsättas för diskriminerande behandling och bemötande. Vårdpersonalens
personliga föreställningar om patienter med självskadebeteende får alltså inte påverka den
vård som ges, vårdpersonal i denna litteraturstudie upplever att de strävar efter denna
objektivitet.

Halldórsdottír (1996) inkluderar fem kompetensområden i professional caring: att empower
människor, att bygga relationer, att främja kunskaputveckling, att göra kliniska bedömningar
och att utföra åtgärder för andra människor. På akutmottagningen visade sig att utföra
åtgärder för andra människor vara dominerande (Wiman & Wikblad, 2003). Verbal- och
icke-verbal kommunikation var underutvecklad och en vänta-och-se-attityd, där patienten inte
fick uppmärksamhet, var karakteriserande för vården vid akutmottagningen. Sjuksköterskans
relation med patienten grundade sig i läkarens ordinationer. Fysiska caring beteenden sågs
oftare är affektiva sådana. Wiman och Wikblad (2003) menar att dominansen av uncaring
aspekter i möten på akutmottagningen leder till att patientens psykologiska behov försummas,
något som denna litteraturstudie också kommer fram till. I akutsjukvården behöver
vårdpersonal kunna växla mellan ett medicinskt och ett humanistiskt perspektiv. Dominansen
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av uncaring tycks accentueras vid vården av självdestruktiva patienter på akutmottagningen,
detta då vårdpersonal i denna litteraturstudie beskrev hur självskada i sig skapade frustration
och distansering liksom att de psykiska behoven utgör en central aspekt i vården av denna
patientgrupp.

Denna studie visar på vårdpersonalens upplevelse av att ha bristande kunskap och förmåga att
vårda självdestruktiva patienter samt ett behov av vidare utbildning och träning i området. I en
kvalitativ studie undersökte McAllister, Moyle, Billett och Zimmer-Gembeck (2009) hur
sjuksköterskor vid akutmottagningen upplevde en utbildningsintervention rörande vård av
självskadande patienter. Teman som utrönades var utrustade med ny kunskap att svara an mot
situationen, perspektivförändringar, positiva effekter, läxor inför framtiden och ingen effekt.
Utbildningen var på två timmar och torde därmed vara lätt att erbjuda vårdpersonal vid
akutmottagningen. De övervägande positiva effekter som deltagarna rapporterade menades
dock begränsas av organisatoriska faktorer såsom brist på tid och personal. Ett helhetstag är
därmed nödvändigt för att förändra upplevelser och förbättra vården för både patienter och
vårdpersonal. Förbättrad arbetsmiljö med minskad stress, utbildning och attitydförändringar
kan tillsammans skapa en ömsesidigt gynnsam vård vid akutmottagningen.

Metoddiskussion
Holloway och Wheeler (2013, s. 302-303) beskriver hur trovärdigheten i en kvalitativ
litteraturstudie kan beskrivas utifrån begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och
bekräftbarhet.

Pålitlighet skapas genom att metoden redovisas utförligt. Studien ska kunna upprepas och
läsaren ska kunna förstå och utvärdera använd metod (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303).
De olika stegen i den kvalitativa innehållsanalysen beskrivs här i tabeller och brödtext.
Litteratursökningen har skett i flera databaser för att få god täckning. De artiklar som svarade
mot syftet kvalitetsgranskades, där de med låg kvalitet exkluderades. En svaghet i studien är
att en författare granskat artiklarna ett kritiskt förhållningsätt och användning av validerade
bedömningsmallar stärkte granskningen.

Tillförlitlighet innebär att resultatet ska förstås och ses som tillförlitligt av läsaren (Holloway
& Wheeler, 2012, s. 303). Genom att analysen sker nära och kontinuerligt jämförs med
primärkällorna stärks detta. Studiens resultat svarar an mot studiens syfte. Det finns en risk att
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texten tolkas och förlorar sin objektivitet, för att förhindra detta har analysen kontinuerligt
granskats mot primärkällor och av utomstående. Tillförlitligheten skulle ha stärkts ytterligare
genom att analysen genomförts av två författare.

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska vara relevant i en liknande situation eller en
annan kontext (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Genom specificerad population och miljö
ökar överförbarheten. Det är upp till läsaren att avgöra om resultatet ska anses vara
överförbart, författaren kan komma med förslag på detta. Eftersom upplevelser är subjektiva i
sig kan resultatet betraktas som svårt att appliceras i liknande sammanhang eller population.
Studierna är från I-länder över hela världen och kan därmed anses överförbart globalt men
inte till utvecklingsländer. Resultatet kan appliceras på andra kontext där psykiatriska
patienter vårdas i en somatisk vårdmiljö.

Bekräftbarhet handlar om att författaren ser sin egen förförståelse och hur den riskerar att
påverka resultatet (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Detta stärks genom väl beskriven
metod och redovisning av data. Det ska vara möjligt att kontrollera studiens innehåll mot
primärkällan. Risken för subjektivitet har ökat genom att det varit en författare. Resultatet
stärks genom citat som visar studiepopulationens otolkade upplevelser. Tidsbegränsning kan
ha inneburit att de olika delarna i forskningsprocessen inte getts adekvat tid. Då författaren
varit oerfaren gällande genomförandet av systematiska litteraturöversikter och kvalitativ
analysmetodik påverkas studiens trovärdighet; arbetet har därför kontinuerligt granskats av
externa resurser, som handledare, och med grund i metodlitteratur.

Slutsats
Vårdpersonalens upplevelse av att vårda patienter som självskadat hänger i hög grad ihop med
föreställningar och omständigheter kring vården. Bristande kunskap och oförståelse leder till
frustration och ovilja av att vårda. Samtidigt upplever vårdpersonal empati inför handlingen i
sig och över att patienter känner att det är deras enda sätt att hantera sin situation. Det finns
med andra ord en stor variation i hur upplevelsen av vården mellan personal, något som
kommer att påverka bemötandet och utfallet av vården för patienten. Vidare utbildning för
vårdpersonal kring självskadebeteende kan bidra till såväl ökad säkerhet vid vården som en
ökad förståelse för patienterna. Vårdpersonal vid akutmottagningen tenderar att separera
patientens fysiska och psykiska behov, ett opartiskt och holistiskt förhållningssätt är viktigt att
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främja. Vidare forskning behövs kring orsakerna till vårdpersonalens upplevelse samt kring
interventioner för att främja ett caring möte mellan vårdpersonal och patient. Denna
litteraturstudie bidrar med kunskap om hur vårdpersonal vid akutmottagningen upplever
vården av patienter som självskadat samt svårigheter och främjande faktorer till att ha ett
vårdande förhållningssätt där alla delar av patienten uppmärksammas.
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