
1 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

 

Omhändertagande samt bemötande av 

suicidnära och självskadande patienter i det 

akuta skedet i somatisk vård 

En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

Författare      Handledare 
Linda Mattsson                                                          Caisa Öster                                                                          
Examensarbete i Vårdvetenskap   Examinator 
Inriktning mot ambulanssjukvård    Björn Wikehult 
Avancerad nivå, 15 hp    VT 2012 
    

 



2 
 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur suicidnära och självskadande patienter bör 

bli bemötta och omhändertagna, huvudsakligen i det akuta skedet i somatisk vård. Sökningar 

utfördes i databaser med relevanta sökord i olika kombinationer. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades, skulle inte vara mer än 20 år, vara skrivna på svenska eller engelska 

samt motsvara studiens syfte. Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att bemötandet med 

suicidnära och självskadande patienter skulle vara respektfullt, icke-dömande och utmärkas av 

aktivt lyssnande samt tydlig kommunikation och patienter ansåg motsvarande. Ett dåligt 

bemötande beskrevs av patienterna som respektlöshet och oförståelse. Personal och 

närstående upplevde en brist på kunskap och utbildning i ämnet efterlystes. Svårigheter 

personalen upplevde i omhändertagandet var aggressiva och agiterade patienter, känslor av 

kontrollförlust samt oklara riktlinjer. Personalens attityder mot patienterna var övervägande 

positiva och olika faktorer hos personalen påverkade deras attityder. De faktorer som var mest 

framträdande var ålder och utbildning. Slutsatsen var att ett gott bemötande utmärks av 

respekt, trygghet, kunskap, öppenhet samt en tydlig kommunikation. Det dåliga bemötandet 

utmärks av osäkerhet, stress och respektlöshet. Det är viktigt att personal adekvat utbildning i 

ämnet, då detta förändrar deras attityder från negativitet, stigmatisering och osäkerhet till 

förståelse, empati och säkerhet.  

 

Nyckelord: Självskada, suicid, omhändertagande, bemötande, upplevelser. 
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ABSTRACT 

The aim of this literature review was to elucidate how suicidal and self-harming patients 

should be treated and cared for, mainly in the acute phase in somatic care. Searches were 

conducted in databases with relevant keywords. Qualitative and quantitative articles were 

included, would not be more than 20 years, be written in Swedish or English, and match the 

aim of the study. Results showed that nurses and patients felt that the treatment would be 

respectful, non-judgmental and characterized by active listening and clear communication. 

Poor care was described as disrespect and lack of understanding. Staff and relatives 

experienced a lack of knowledge in the subject. Difficulties staff experienced in taking care of 

these patients were aggressive patients, a feeling of loss of control and unclear guidelines. 

Staff attitudes towards patients were generally positive, and various factors of the staff 

affected their attitudes. The most prominent factors were age and education. Conclusion was 

that good treatment is emphasized by respect, confidence, knowledge, openness, and a clear 

communication. Bad treatment was characterized by uncertainty, stress and disrespect. It´s 

important that staff receive appropriate training in the subject, as this alters their attitudes 

from negativity, stigmatization and uncertainty to understanding, empathy and safety. 

 

Keywords: Self harm, suicide, management, care, experiences. 
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BAKGRUND 

Terminologi 

Självmord (suicid) innebär att en person vill avsluta sitt eget liv. Ett suicidförsök innebär att 

en person försökt avsluta sitt liv, men misslyckats (Advanced Medical Life Support Committe 

[AMLS], 2011). Begreppet suicidnära innebär att en person under det senaste året utfört ett 

suicidförsök, har allvarliga suicidtankar och/eller suicidrisk bedöms föreligga inom en snar 

framtid eller på grund av omständigheter ligga i riskzonen för suicid utan att uppge allvarliga 

suicidala tankar (Ejeby, 2012).  

Det finns en uppsjö av olika begrepp inom området självskadebeteende, vilket gör det svårt att 

definiera. Trots det råder enstämmighet att självskadande beteende bottnar i ett psykiskt 

lidande. Den självskadande handlingen kan med andra ord innebära en tillfogad kroppslig 

skada utan avsikt att ta sitt liv, medan andra menar att begreppet även innefattar suicidförsök. 

Gränsen mellan suicid och oklar dödsorsak kan vara svår att dra, varför Socialstyrelsens 

dödsregister är uppdelat mellan suicid och oklart uppsåt (Øverland, 2010). I denna uppsats 

kommer begreppet självskadebeteende att användas. 

Förekomst av suicid och självskadebeteende 

Varje år dör omkring en miljon människor världen runt av suicid. Suicid är en av de 

vanligaste dödsorsakerna världen över. Suicidförsök är upp till tjugo gånger vanligare än 

fullbordade suicid (World Health Organization [WHO], 2011). I Sverige avled totalt 1138 

personer under år 2010, där suicid fanns som fastställd dödsorsak. Män var klart 

överrepresenterade med 836 suicid jämfört med kvinnors 302 suicid under 2010. Detta är en 

trend som varit ihållande sedan 1993, vilket är det tidigaste året som presenteras i 

Socialstyrelsens dokument. Under kategorin ”oklart uppsåt” som dödsorsak räknades 197 män 

och 111 kvinnor in år 2010 och även i denna kategori var män överrepresenterade under åren 

1993-2010 (Socialstyrelsen, 2011). Förekomsten av självskadande beteende är alltså 

svårbestämt, men undersökningar visar att för varje suicid dokumenteras tolv fall av 

självskadebeteende (Øverland, 2010).  

Den suicidala processen och självskadebeteende 

Suicidala tillstånd är tillstånd med en kraftig känsla av obehag och en bottenlös känsla av 

förtvivlan, med följden att vilja försvinna från medvetandet. Tillståndet karakteriseras av en 
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känsla av att mist kontroll över situationen och en känsla av att det aldrig kommer ta slut. 

Tillståndet drivs även av ett starkt hat gentemot sig själv och andra. Den psykiska smärtan är 

så omfattande att personen i fråga gör vad som helst för att slippa tillståndet (Fjellman, 2011). 

Suicid är i många fall en process som utvecklas under lång tid, men ibland är tiden mellan 

tanke och handling kort (Suserud, 2009). Ett självskadebeteende kan till en början användas 

som ett sätt att lindra ångest och psykisk smärta, men om livssituationen upplevs som för svår 

att hantera kan det självdestruktiva beteendet övergå i suicidhandling (Ottosson, 2009). 

Personer som överlever en suicidhandling kan också vara svårbedömda, då personen kan ha 

en vilja att inte avslöja sin dödsönskan eller vara ambivalent inför sin dödsönskan (Øverland, 

2010). 

Suicidrisk 

Att bedöma suicidrisk är ett svårt moment. Suicidrisk är även ett tillstånd som snabbt kan 

förändras, från att ha varit aktuellt ena dagen kan det vara inaktuellt nästa dag (Brenner, 

Rydell och Skoog, 2011). Det finns många faktorer som kan påverka risken för suicid. Bland 

psykiska sjukdomar är nästan alltid suicidrisken förhöjd, framförallt hos patienter med 

depression, missbruk, schizofreni och bipolär sjukdom. Hos patienter med 

borderlinepersonlighetsstörning finns även en högre risk för suicid, men även ett 

självdestruktivt och självskadande beteende. Det finns även andra statistiska riskfaktorer som 

kan öka risken för suicid. Dessa faktorer involverar tidigare suicidförsök, manligt kön, högre 

ålder, ensamstående, depression, missbruk, hopplöshet samt suicid i släkten. Något eller några 

bortfall av faktorer medför inte automatiskt en låg suicidrisk (Brenner, Rydell och Skoog, 

2011). Hos en person som avlider till följd av självdestruktivt beteende, kanske inte hade för 

avsikt att dö, men döden kom som en följd till det destruktiva levnadssättet. Det är då 

svåravgjort om handlingen var en suicidhandling eller ett resultat av självdestruktivitet 

(Øverland, 2010).  

En studie av Tidemalm, Långström, Lichtenstein och Runeson (2008) syftade till att 

undersöka samtidig psykiatrisk sjuklighet och suicidrisk efter ett suicidförsök. Studien 

utfördes som en kohortstudie. Totalt inkluderades 39 685 patienter i studien. Patienter som 

lades in på sjukhus efter suicidförsök studerades under åren 1973-1982. Därefter följdes 

patienterna upp efter 21-31 år. Resultatet visar att en hög andel fullbordade suicid inträffade 

inom det första uppföljningsåret. Den högsta risken för suicid fanns hos patienter med bipolär 
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sjukdom och schizofreni. Högre risk fanns även hos patienter med depression, ångest, 

alkoholmissbruk, drogmissbruk och personlighetsstörning (Tidemalm et al. 2008).  

En studie av Runeson et al. (2010) undersökte sambandet mellan metod till suicidförsök och 

senare fullbordat suicid. Studien utfördes som en kohortstudie. Den studerade populationen 

var patienter (n=48 649) som lagts in på sjukhus efter självmordsförsök mellan år 1973-1982. 

Därefter följdes patienterna upp i 21-31 år. Resultat visar att cirka 12 % (n=5740) av 

patienterna utförde fullbordat suicid under uppföljningen. Patienter som utfört suicidförsök 

genom hängning, strypning eller kvävning hade sämst prognos, och var den största gruppen 

som senare utförde ett fullbordat suicid, många inom ett år efter suicidförsöket. För patienter 

som använt sig av andra metoder som gasning, hoppa från hög höjd, användning av 

skjutvapen eller explosiva ämnen och drunkning var risken signifikant lägre. De flesta 

patienter som senare utförde fullbordat suicid använde sig av samma metod som under 

tidigare suicidförsök (Runeson et al. 2010).  

Suicidriskbedömning bör göras både i det akuta skedet, men också i ett mer långsiktigt 

perspektiv. Skattning av suicidrisk är en handling som bör ske flera gånger och inte bara en 

gång, eftersom suicidrisken kan förändras snabbt (Socialstyrelsen, 2003). 

En studie av Cha et al. (2010) syftade till att utsätta patienter som inkom till en psykiatrisk 

akutmottagning för ett test, för att kunna förutspå framtida suicidrisk. Mot bakgrund av att 

patienter som planerar en suicidhandling maskerar sina tankar och planer väl, satte författarna 

till studien upp två hypoteser: att patienter som begått ett suicidförsök skulle uppvisa en 

förlängd latenstid till suicidrelaterade ord och att de som nyligen utfört ett suicidförsök skulle 

påverkas mest. Den andra hypotesen var att de, utifrån vilka patienter som reagerade på detta 

sätt och bortom klinisk suicidriskbedömning, kunna förutspå vilka patienter som skulle begå 

en ny suicidhandling inom de kommande sex månaderna. Patienterna utsattes för färgade ord 

(blå och röd) på en datorskärm, och skulle trycka på en av två knappar beroende på ordets 

färg. Orden som användes var suicidrelaterade ord, negativt laddade ord samt neutrala ord. 

Resultatet visade att (hypotes 1) suicidrelaterade ord gav längre svarslatens hos patienter som 

utfört ett suicidförsök än de som inte utfört suicidförsök och att suicidrelaterade ord var 

signifikant relaterade till suicidförsök.  

Det fanns inga skillnader mellan grupperna vad gäller övriga ord och heller ingen signifikant 

relatering mellan övriga ord och suicidförsök. Detta visade att 1millisekunds avvikelse från 

reaktionstiden motsvarade 1 % högre risk för framtida suicid. Vidare visade det sig också att 
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de som utfört ett suicidförsök den senaste veckan uppvisade förlängd latenstid vad gällde de 

suicidrelaterade orden, men inte hos de som begått suicidförsök tidigare än så. Vad gäller 

hypotes nummer två, följdes patienterna upp i sex månader. Hos patienter som uppvisade 

svarslatens mot suicidrelaterade ord vid studiens start ökade risken för ett nytt suicidförsök 

under uppföljningsperioden och därmed ökade chansen att kunna förutspå framtida 

suicidförsök. Studiens hypoteser visade sig alltså vara sanna och att dessa metoder kan 

användas som beteendemässiga markörer för att kunna förutse framtida suicidförsök (Cha et 

al. 2010).  

Specifik omvårdnad av suicidnära och självskadande patienter 

 

Behoven hos den suicidnära patienten är högst individuella och vården av patienten behöver 

då också utformas individuellt. Dock finns en gemensam nämnare; patienten behöver en klar 

struktur, kontinuitet och ett tillfredsställande innehåll i sin behandling. Avbrott i behandlingen 

kan ha katastrofala följder för patienten (Socialstyrelsen, 2003). En studie syftade till att 

undersöka fysiska, mentala och sociala aspekter hos patienter som utfört suicidförsök, var de 

hamnade efter suicidförsöket samt vilka behov de hade. Patienterna delades in i tre grupper; 

patienter som lades in på intensivvårdsavdelning, psykiatrisk avdelning och patienter som inte 

lades in alls. Studien utfördes under perioden april 2002 – april 2008 och slutligen 

inkluderades 1.348 patienter. Beroende på fysisk och psykisk status fördelades patienterna till 

någon av de tre tidigare nämnda grupperna. Därefter undersöktes olika mentala, sociala och 

fysiska aspekter. Resultatet visar att den största andelen patienter hamnade på psykiatrisk 

avdelning, följt av gruppen som lades in på intensivvårdsavdelning och den minsta gruppen 

var patienterna som skickades hem. Huvudresultatet och slutsatsen av studien var att 

patienterna i intensivvårdsgruppen var i stort behov av psykiatrisk hjälp samt omedelbar hjälp 

och stöd av socialarbetare, psykoterapeuter och medicinsk professionalitet. Patientgruppen 

som lades in på psykiatrisk avdelning var i behov av professionell omvårdnad från personalen 

på avdelningen samt psykologisk utbildning för att förhindra upprepade självmordsförsök. 

Den gruppen som inte lades in på sjukhus visade sig ha behov av ett stödsystem för att hantera 

specifika problem och få handledning i problemlösning (Kudo et al. 2010).  

 

En studie av Beautrais et al. (2010) syftade till att undersöka om en intervention med 

patientuppföljning kunde minska återbesök av patienter som skadar sig själva på ett 

psykiatriskt akutcentrum. Patienter som var 16 år och äldre som kom till centret efter att ha 
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skadat sig själva eller begått suicidförsök undersöktes under en 8-månadersperiod. Patienterna 

randomiserades sedan till två grupper varav den ena fick vanlig behandling och den andra fick 

vanlig behandling samt uppföljning. Uppföljningen utfördes genom att ”vykort” sändes till 

deltagarna vid fem tillfällen under 12 månader. Vykortet innehöll en text som bekräftade att 

de nyligen besökt centret, förhoppning att patienten mår bra och en invit att höra av sig till 

mottagningen om så önskas. Återbesöken mättes på tre ställen inom centrumet: till den 

psykiatriska akutmottagningen, till akutmottagningen eller till båda ställena. Resultatet visade 

att interventionen var signifikant associerad med en minskning av patienter som återbesökte 

den psykiatriska akutmottagningen och akutmottagningen (Beautrais et al. 2010).  

 

Bemötande och omhändertagande i det akuta skedet 

 

Under de senaste åren har det skett en stor utveckling inom psykiatrin; många mentalsjukhus 

har lagts ner och den psykiatriska öppenvården har blivit mer aktiv. Detta medför att 

sjukvårdspersonal utanför psykiatrin även kommer att möta patienter som mår psykiskt dåligt 

och därmed ställs högre krav på sjukvårdspersonals kunskap kring psykiatriska sjukdomar. 

Vid bemötande av en patient som utfört suicidförsök och mår psykiskt dåligt behövs en stor 

empati hos vårdaren. Detta är viktigt, då det är i de första mötena med vården som en grund 

skapas för den fortsatta vården. Akutsjukvården lägger med andra ord en grund för patientens 

fortsatta vård. Vid larm om suicid krävs ofta ett samarbete mellan ambulans, räddningstjänst 

och polis. Det finns många olika faktorer att ha i åtanke vid larm om suicid. Det krävs en tyst 

framkörning, avspärrning av plats, utrymning av området som är aktuellt och undersöka 

eventuella hotbilder. Det är viktigt att skapa lugn runt patienten, samt att försöka samarbeta 

med patienten (Suserud, 2009). Patienten som befinner sig i kris kommer snabbt att skapa sig 

en uppfattning om vårdaren; om det är en person som patienten kan lita på och om det är 

någon som förtjänar deras tillit. Detta gör det första mötet till en viktig del i arbetet (Øverland, 

2010).  

Att bemöta en suicidnära patient kan vara svårt och bemötandet bör anpassas efter patienten. 

Det finns dock några simpla råd om hur bemötandet med en patient i akut kris kan gå till. Det 

gäller att skapa lugn och trygghet kring patienten och försöka få en kontakt med denne. Enkla 

ord och meningar används i lugn ton. Patienten ska bemötas med respekt och inga 

nedvärderande eller provocerande ord ska användas. Det är viktigt att vara konkret och tala 

om för patienten hur dennes beteende uppfattas och våga tala om det som är obehagligt 
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(Brenner, Rydell och Skoog, 2011). Argumentation med patienten ska undvikas, mötet ska 

präglas av ett aktivt lyssnande och förståelse (Suserud, 2009).  

Suicidförsök kan genomföras på många olika sätt, och många av de som genomfört 

suicidförsök behöver akut sjukvård för att hantera skadorna (AMLS, 2011). Ungefär 80 % av 

suicidförsöken utförs genom förgiftning, 10 % genom skärning i handleder, hals eller armar 

och resterande procent utförs genom mer dramatiska metoder (Socialstyrelsen, 2003). Även 

vad gäller självskadebeteende finns många olika sätt att skada sig själv på. Den vanligaste 

metoden är att skära sig, följt av intoxikering av läkemedel. Den minst vanliga typen av 

självskadande beteende är intag av alkohol, narkotika, hängning och att hoppa från en hög 

höjd (Øverland, 2010). 

Målet för behandlingen i det akuta skedet är att stabilisera patienten, identifiera medicinska 

underliggande orsaker, utvärdera patientens mentala status samt att bedöma lämplig vård och 

transport till lämpligt sjukhus. Det akuta fysiska omhändertagandet går ut på att åtgärda 

direkta livshot. Beroende på patientens metodval behövs kunskap om olika sätt att hantera 

skadorna. Det fysiska omhändertagandet sker enligt L-ABCDE, det vill säga kontroller och 

säkerställning av vitala parametrar och funktioner i en strukturerad ordning. L – livsfarligt 

läge: är platsen säker? Finns några hot och risker? A – airway: etablera och säkerställ luftväg. 

B – breathing: etablera och säkerställ en tillfredsställande andning/ventilation. C – circulation: 

undersök pulsar, blodtryck, misstänkta eller synliga yttre och inre blödningar. D – disability: 

undersök medvetandegrad, neurologiskt status. E – exposure: undersök kroppen efter 

ytterligare skador, skydda patienten från omgivningen. 

Vissa patienter behöver inte högteknologisk vård, men det är viktigt att som personal vara 

omsorgsfull mot patienten, som kanske med tvekan sökt vård. Många patienter känner skam 

över sitt suicidförsök och strävar efter att slippa undan vården så fort som möjligt. Dessa 

patienter upplever sjukvårdspersonalens medicinska kompetens som hög, men tror inte att 

personalen kan bemöta de psykologiska problemen som patienten har (AMLS, 2011). 

Motsvarande osäkerhet kan även finnas hos sjukvårdspersonalen, som kan vara rädd att 

förvärra de underliggande psykologiska problemen som patienten har (Socialstyrelsen, 2003). 

I Uppsala har ett projekt genomförts med syfte att skapa ett instrument för att underlätta 

identifiering av suicidnära patienter samt vara en grund för insamling av information om 

suicidförsöket. Säkerställning av vitala funktioner utförs och skador bedöms. Därefter ställs 

specifika frågor gällande den suicidala handlingen. Det är viktigt att ta patienten på allvar och 
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inte lägga egna värderingar i patientens suicidala handling eller skuldbelägga patienten för 

handlingen. Vid frågor från patienten ges sakliga svar. Ambulanssjuksköterskan lyssnar till 

patienten och ställer frågor om patienten tillåter detta (Colldén Benneck, Lingsarve och 

Tegelberg, 2007). Patienter med förändrad mental balans är ofta en utmaning för 

sjukvårdspersonal. Det kan vara svårt att få en korrekt anamnes från patienten. Det kan också 

vara svårt att kunna utföra en ordentlig kroppslig undersökning; det gäller att vara skärpt och 

observant och kunna tolka den information som syns (AMLS, 2011).  

 

Patientsäkerhet, personalsäkerhet och riskhantering 

 

För en patient som är suicidnära måste säkerhet finnas. Om patienten måste transporteras 

måste detta ska på ett tryggt sätt, så att patienten inte kan skada sig. Saker som patienten kan 

skada sig på, såsom knivar, sladdar, bälten och vassa föremål plockas undan i tryggt förvar. 

Patienter i akuta kristillstånd kan bli aggressiva och potentiellt farliga. Personal ska då inte 

vara ensam med patienten och det kan vara befogat att ha polis närvarande. Om polis inte 

finns på plats eller hinner tillkallas kan det vara nödvändigt att låta patienten lämna vårdstället 

för att personal inte ska komma till skada. Om en hotfull situation uppstår ska kroppskontakt 

undvikas. Det är då också viktigt att ta avstånd från patienten och tänka på sitt kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Situationshanteringen bör anpassas efter patient och situation; i vissa fall 

kan det vara bra att vara följsam och andra patienter behöver ett bestämt bemötande och 

gränssättning (Brenner, Rydell och Skoog, 2011).    

En interventionsstudie av Bowers, Flood, Brennan och Allan (2008) syftade till att minska 

konflikter och interventioner såsom extra medicinering och övervak till patienterna. 

Utbildning och stöd till personalen genomfördes på tre akutpsykiatriska avdelningar. 

Interventionens syfte var att ändra sjuksköterskors attityd, tro och praxis gentemot 

patienterna. Resultatet visade att konflikter, våldsamma situationer samt ingripanden 

minskade signifikant (Bowers et al. 2008).  

 

Problemformulering 

 

Att bemöta och ta hand om en patient som försökt begå suicid eller ådragit sig självåsamkade 

skador är en svår och utmanande uppgift. Akutsjukvårdspersonal är en viktig del i vårdkedjan, 

då patientens första möte med vården ligger till grund för hur framtida vård blir (Suserud, 

2009). Det finns också många säkerhetsaspekter att tänka på i vården av patienten, både för 
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patientens säkerhet men även för personalens säkerhet (Brenner, Rydell och Skoog, 2011; 

Bowers et al. 2008; AMLS, 2011). Uppsatsförfattaren har uppmärksammat att det kan vara en 

svår uppgift att bemöta och behandla dessa patienter (Socialstyrelsen, 2003; AMLS, 2011).  

Vidare har uppsatsförfattaren uppmärksammat att det finns relativt lite forskning utförd kring 

bemötande och omhändertagande av suicidnära och självskadande patienter i ett akut skede 

inom den somatiska vården. 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att belysa hur den suicidnära och självskadande patienten bör bli 

bemött och omhändertagen, huvudsakligen i det akuta skedet i somatisk vård. 

 

Frågeställning 

Hur bör den suicidnära/självskadande patienten bli bemött i det akuta skedet? 

Hur bör den suicidnära/självskadande patienten tas omhand i det akuta skedet? 

 

METOD 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2004).  

Urval av litteratur 

Sökning utfördes i databaserna DIVA, PubMed, Cinahl samt PsycINFO (ovid). Sökorden 

attempt, attitude, care, emergency, management, nurse, self-harm, suicide, och treatment 

användes i olika kombinationer.  

Inklusionskriterier för denna studie var studier som behandlade ämnet omhändertagande och 

bemötande av suicidnära och/eller självskadande patienter med en strävan efter att endast 

använda artiklar som riktats mot akutsjukvård. Endast artiklar tillgängliga i fulltext som 

hittades i de olika databaserna användes relaterat till den korta tiden för projektet. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades samt även empiriska kandidat- och 
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magisteruppsatser. Exklusionskriterierna för denna studie var artiklar på andra språk än 

svenska, norska och engelska, då detta är språk som författaren hanterar. Även studier äldre 

än 20 år samt annat än originalpubliceringar exkluderades.  

Tabell 1 presenterar databaser, genomförda sökningar, träffar, lästa abstract samt utvalda 

artiklar. Endast de sökningar som lett till uttag av artiklar presenteras, då många sökningar 

gjorts i olika sökordskombinationer. 

Tabell 1 Urvalsprocess av artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Pubmed Suicide AND 

emergency 

AND 

management 

1157 44 4 

 Suicide AND 

emergency 

AND 

treatment 

1901 6 1 

 Suicide 

attempt AND 

emergency 

AND care 

515 17 1 

 Self-harm 2061 24 1 

 Self-harm 

AND 

management 

660 16 1 

 Self-harm 

AND attitude 

AND nurse 

55 9 1 

 Self-harm 

AND nurse 

AND 

emergency 

38 14 4 

 Self-harm 

AND patient 

AND 

experience 

86 22 1 

DIVA Suicide 91 2 2 

Cinahl Self-harm 1719 28 1 

 Self-harm 

AND 

emergency 

AND care 

91 5 1 

 Management 629 8 1 
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AND suicide 

PsycINFO(ovid) Suicide AND 

management 

1783 25 1 

 

Värdering av litteratur 

Kvaliteten på funna artiklar som ska ligger till grund för resultatet bedömdes med hjälp av 

granskningsmallar för kvalitativa (Bilaga 1) och kvantitativa studier (Bilaga 2). Mallarna har, 

som litteratur föreslår, setts som en grundmall med övergripande frågor och har utvecklats 

med tillägg och borttag av punkter för att kunna anpassas till varje unik artikelgranskning. 

Beroende på hur många av de förväntade beståndsdelarna artiklarna uppfyllde samt hur 

utformningen var uppbyggd, fick de olika poäng; 1 poäng för ja-svar och 0 poäng för vet ej- 

eller nejsvar. Därefter räknades poängen om till procent och graderades sedan i kategorierna 

hög, medel och låg kvalitet. För hög kvalitet skulle artikeln ha 80-100 %, medel 60-79 % och 

låg 59-0 %. (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Tabell 2 presenterar fördelningen av 

kvalitet samt ansatsen på utvalda artiklar. 

Tabell 2 Kvalitetsnivå samt ansats av valda artiklar till resultatet 

Kvalitet Kvalitativ ansats Kvantitativ ansats 

Hög 7 4 

Medel 1 5 

Låg 2 1 

Tillvägagångssätt 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet är utvalda utefter läsning av rubrik och abstract. 

Sedan lästes artiklarna igenom för att undersöka om de motsvarade syftet till denna 

litteraturstudie. Efter detta har artiklarna kvalitetsgranskats med hjälp av granskningsmallar. 

Artiklarna skrevs därefter ut en efter en i löpande text, för att lättare få en överblick över 

materialet. Efter detta analyserades resultatet. Data som svarade mot de olika 

frågeställningarna fördes till olika kategorier. Inom de olika kategorierna fanns skilda resultat 

och kategorierna delades utifrån det i underkategorier. Sökningarna utfördes mellan februari 

2012 – april 2012. Slutligen inkluderades 20 artiklar till resultatet.  
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Forskningsetiska överväganden 

Författaren till denna litteraturstudie strävade efter att inkludera artiklar som var etiskt 

godkända. Litteraturen granskades objektivt och resultatet är inte på något sätt förvrängt eller 

färgat med egna åsikter. Ingenting har plagierats i denna litteraturstudie. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under kategorierna: Bemötande, Omhändertagande, Vårdpersonalens 

attityder och inställningar gentemot självskadande patienter och Utbildning. Under dessa 

kategorier presenteras ett antal underkategorier. I alla avsnitt är både personalens och 

patienters perspektiv företrädda. Artikelmatris presenteras i Bilaga 3. 

 

Bemötande 

Personalens uppfattningar om bemötandet 

Ambulanssjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor har uppfattningen att det är viktigt att 

skapa en relation till patienten genom att vara närvarande i mötet, lyssna aktivt till vad 

patienten berättar och att inte stressa patienten, utan låta denne tala i sin egen takt  

Att inte skuldbelägga patienten för handlingen, utan vara neutral i mötet – både i ord och i sitt 

kroppsspråk ansågs också som viktigt av sjuksköterskorna. Att kunna ställa raka frågor om 

suicidhandlingens intention och ha en tydlig kommunikation ansågs som viktiga hörnstenar i 

bemötandet av den suicidnära patienten (Lundberg och Bergstöm, 2011; Lidström och 

Martinsson, 2009).  

Vissa sjuksköterskor bemötte den suicidnära patienten som vilken patient som helst, medan 

andra var mer finkänsliga i mötet och månade om den psykiska aspekten (Lundberg och 

Bergström, 2011).  

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att förmedla hopp till patienten, få denne att känna 

sig värdefull samt att ge stöd och trygghet. Det ansågs svårt att bemöta patienten om denne 

var aggressiv eller om det var stökig miljö runtomkring, eller om patienten var deprimerad 

och fåordig (Lidström och Martinsson, 2009).  
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Patienters upplevelser av bemötandet 

Självskadande kvinnor upplevde att ett gott bemötande grundar sig i trygg, utbildad personal 

som visar öppenhet, intresse och förståelse för patienten. Det var viktigt att bli sedd som en 

människa med drömmar och förutsättningar och inte bara som en person med problem. Att bli 

tagen på allvar upplevdes som en viktig förutsättning för att fokus skulle kunna flyttas från 

självskadebeteendet till andra sätt att hantera sina känslor. Genom dessa faktorer kunde 

patienterna själva börja ta ansvar för sina handlingar. Kvinnorna vittnade också om negativa 

upplevelser från vården, där kvinnorna ansåg att negativ, stigmatiserande inställning från 

personal som såg patienten som ett objekt snarare än en människa, skapade en motvilja till 

kommunikation. Respektlöshet och att inte lyssna till patienternas åsikter upplevdes som 

förolämpande och patienterna kände sig missförstådda. Genom att komma till vården 

upplevde deltagarna en stress, där de många gånger kände sig utsatta och ibland även 

övergivna, då personalen var stressad och inte hade tid att stanna. Oförståelse och låg 

kompetens bland personalen ledde till undvikande attityder och patienterna kände sig 

förbisedda och bortglömda (Lindgren et al. 2004).  

Omhändertagande 

Patienters upplevelse av omhändertagandet 

Patienter med alkoholmissbruk som en del i självskadebeteendet hade upplevelsen att de inte 

togs på allvar i vården. Endast när de uppgav att de tagit läkemedel eller andra substanser i 

samband med alkohol upplevde de att de blev tagna på allvar. Sjukhusvistelsen upplevdes 

som en tillfällig lösning, men själva processen att sluta dricka alkohol var som nyckeln till att 

sluta med självskadebeteendet. En annan grupp patienter i samma studie upplevde att 

sjukhusvistelsen var en positiv faktor, där överdosen som ledde till sjukhusvistelsen var en 

utlösande faktor för att få hjälp med sina problem. Denna grupp insåg också att 

självskadebeteende kunde vara tecken på underliggande psykisk sjukdom, men upplevde 

under sjukhusvistelsen att det ändå fanns känslor av att inte bli tagen på allvar (Sinclair och 

Green, 2005). Män med missbruksproblematik som inkom till akutmottagningen för 

suicidrelaterat beteende upplevde en stor känsla av stress och desperation då de i många fall 

sökt hjälp mot sin vilja trots att de insåg att de behövde hjälp. Sjukhus sågs av många som 

sista utvägen, då patienterna ofta mådde sämre då de kom till sjukhuset relaterat till långa 

väntetider. Trots dessa känslor tvingades de många gånger av familjemedlemmar och 

familjeläkare att söka akuten. Patienterna ansåg att familjeläkarna hade en undvikande attityd 
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gentemot patienternas mentala ohälsa och motsvarande upplevelser fanns bland läkarna på 

akuten; de ansåg att familjeläkarna inte kunde hantera dessa beteenden. Patienterna upplevde 

långa väntetider, flera intervjuer, en känsla av förlorad kontroll och för tidig utskrivning. De 

långa väntetiderna ledde till en känsla av förlorad kontroll och resulterade många gånger i 

raseriutbrott hos patienterna, och detta upplevdes även vara vad som behövdes för att 

snabbare få hjälp (Spence et al. 2008). Kvinnliga patienter med självskadebeteende vittnade 

om vikten av miljöfaktorer, där den psykiatriska avdelningen ansågs som mer trygg och 

hemtrevlig än den ordinarie sjukhusmiljön. Den psykiatriska miljön erbjöd ett eget rum, där 

patienten kunde gå undan och en mer hemlikt inredd miljö och den ordinarie sjukhusmiljön 

upplevdes som klinisk och kal samt att flera patienter låg på samma sal (Lindgren et al. 2004). 

Unga patienter med självskadebeteende upplevde sjukhusvistelsen som skrämmande och att 

hjälpen de fick inte alls var välgörande, vilket ytterligare bidrog till en känsla av 

kontrollförlust. Det skilde sig vitt mellan upplevelser av rådgivning, där vissa ansåg 

rådgivningen som standardiserad och opersonlig, medan andra upplevde den som 

engagerande. Vid inläggningen fanns en känsla av hopplöshet och många av ungdomarna 

hade även svåra hemförhållanden (Sinclair och Green, 2005).  

Upplevelse av kunskap i omhändertagande 

Flera studier vittnade om en upplevd brist i kunskap och utbildning vad gäller både suicid och 

självskada, både från personalens sida men också från närståendes sida (Nirui och 

Chenoweth, 1999; Dennis et al. 1997; Kondo et al. 2011; Mackay och Barrowclough 2005; 

Conlon och O´Tuathail 2012; Gibb et al. 2010).  

Närstående till patienter som begått suicid upplevde den sista vårdkontakten innan 

suicidhandlingen som knapphändig i information, stöd och kompetens. Vårdpersonalen 

upplevdes som ointresserad, ineffektiva i förhindrandet av suicidet och ansågs sakna adekvata 

kunskaper i diagnostik (Nirui och Chenoweth, 1999).  

En merpart av akutvårdspersonal uppgav att de hade bra eller mycket bra kunskaper i 

självskadebeteende. Det visade sig att personalens negativa inställning gentemot 

självskadepatienter minskade i takt med högre kunskap. De allra flesta upplevde en relativ 

trygghet i hanteringen av självskadande patienter, medan en minoritet kände sig mycket 

trygga eller helt otrygga i hanteringen. Gällande upplevd effektivitet kände sig ungefär hälften 

av personalen sig relativt effektiva i sitt arbete medan den andra hälften kände sig mycket 

effektiva i arbetet. En signifikant korrelation mellan kunskap och effektivitet sågs, det vill 
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säga när kunskapen ökade, ökade även effektiviteten. Man fann även en positiv relation 

mellan självförtroende och effektivitet (Egan et al. 2012).  

Vårdinsatser 

Gällande triagering av patienter, uppgav sjuksköterskor på en akutmottagning att de 

triagerade patienterna på ett korrekt sätt utan diskriminerande åsikter (McCann et al. 2007). 

Ett studieresultat från en annan akutmottagning, visar att 83 % av de som inkom för 

självtillfogad skada triagerades av en triagesjuksköterska och 26 % av alla patienter i studien 

skrevs hem utan någon som helst psykiatrisk uppföljning. Patienter som var över 55 år skrevs 

i större utsträckning in på vårdavdelning än de som var yngre (Dennis et al. 1997).  

Svårigheter i omhändertagandet 

Sjuksköterskor upplever att omhändertagandet av patienter med mental ohälsa många gånger 

genomsyras av aggressivitet, agitation och en förlust av kontroll. Behandlingen bestod av en 

inledande observation av patienten för att avgöra kommunikativ status och kunna avgöra om 

fysiskt eller medicinskt lugnande interventioner behövdes då det ibland var det nödvändligt 

med fysiska ingripanden. Sjuksköterskorna uppgav att inga rutiner fanns för detta, visste inte 

vem som var ansvarig för ingripandet eller vem som var behörig att ingripa. Det fanns inget 

material på mottagningen för fysiska ingripanden; de fick använda vad som fanns tillhands 

och som inte kunde skada patienten (Kondo et al. 2011). Personal drar sig många gånger för 

att möta suicidnära patienter. Dessa patienter upplever ofta en outhärdlig psykisk smärta 

vilket medför osäkerhet bland personalen. Patienter hade negativa upplevelser från 

akutmottagningen, särskilt de patienter som återkom ofta. Motsvarande negativa upplevelse 

fanns hos personalen som inte visste hur patienterna skulle bemötas då de ofta kom för samma 

anledning. Viss personal upplevde att denna patientgrupp stal tid från svårt sjuka patienter 

(Spence et al. 2008). 

Vårdpersonalens attityder och inställningar gentemot självskadande patienter 

Förstående attityd av självskadande patienter 

Sjukvårdspersonal på akutmottagningar hade övervägande positiva inställningar gentemot 

självskadande patienter (McAllister et al. 2002; Conlon och O´Tuathail, 2012; McCann et al. 

2007; McCarthy och Gjibels, 2010). McAllister et al. (2002) fann att sjuksköterskorna inte 

upplevde att dessa patienter var slöseri med tid, och Gibb et al. (2010) fann att personalen 
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upplevde en förståelse för patienten och att personalen hade en betydande roll i vården. 

Sjuksköterskor med akademisk examen eller påbyggnadsexamen hade en mer positiv attityd 

än ”sjukhusutbildad” personal. Positiv attityd ökade med yrkesverksamma år på 

akutmottagningen fram till 16 år där det vände, och blev mer negativ igen. De flesta 

sjuksköterskorna ansåg att de kunde behandla patienten effektivt särskilt yngre sjuksköterskor 

och de med påbyggnadsexamen (McCarthy och Gjibels, 2010). Sjuksköterskor upplevde att 

suicidpatienter mist sin vilja att leva och var i behov av terapi och hjälp, och ansåg att de som 

begått sucidförsök befann sig i riskzonen för ett nytt försök. Nära 90 % av sjuksköterskorna 

hade hört kollegor tala illa om självskadande patienter. Så många som 97.4 % av 

sjuksköterskorna uppgav att de trots detta ändå gav korrekt vård och 2.6 % gav till och med 

bättre vård än vanligt (McCann et al. 2007). Trots frustration, såg sjuksköterskor 

omhändertagandet av patienten som en utmaning och hade en vilja att förstå och hjälpa 

patienten på bästa sätt (Spence et al. 2008).  

Negativ attityd till självskadande patienter 

Sjuksköterskor ansåg att självskadande patienter inte är lämpade för akutmottagningen, samt 

att patienter som inkommer upprepade gånger för självskada vill ha uppmärksamhet och är ett 

slöseri med resurser. Sjuksköterskorna upplevde en maktlöshet och frustration över att inte 

kunna hjälpa patienterna och att patienterna många gånger ansågs uppträda moraliskt 

inkorrekt då de skadar sig själva. Sjuksköterskorna ansåg även att denna inställning kunde 

medföra en negativ effekt i vården av patienten (Conlon och O´Tuathail, 2012).  

Majoriteten av sjuksköterskor och läkare på en akutmottagning upplevde sig delvis negativt 

inställda gentemot självskadande patienter, resterande upplevde inte alls någon negativitet och 

endast en person upplevde sin inställning som väldigt negativ gentemot denna patientgrupp. 

Effektiviteten i arbetet var starkt sammankopplad med negativ inställning, vilket betydde att 

när den negativa inställningen gentemot patienten ökade hos personalen, minskade 

effektiviteten i arbetet med patienten (Egan et al. 2012).  

Faktorer hos personalen som påverkar deras attityder 

En studie utförd på flera akutmottagningar visar att manlig personal upplevde signifikant mer 

irritation, frustration och mindre empati än sina kvinnliga kollegor, i omhändertagandet av 

självskadande patienter. Läkare upplevde mer irritation samt mindre optimism och mindre 

hjälpsamhet än sjuksköterskor i arbetet med denna patientgrupp. Själva kunskapen kring 
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självskadande patienter skilde sig ingenting i relation till kön, profession eller 

erfarenhetslängd bland personalen (Mackay och Barrowclough 2005). Det sågs en signifikant 

korrelation mellan erfarenhetslängd på akutmottagningen och empatisk förmåga i mötet med 

självskadande patienter. Då flera olika akutmottagningar ingick i denna studie sågs även en 

mer negativ inställning och sämre förmåga att hantera patienten på ett korrekt sätt bland 

personalen på de större sjukhusen än bland personalen på de mindre sjukhusen (McAllister et 

al. 2002). Attityder mot patienter med självskadebeteende styrdes av erfarenheter snarare än 

professionalitet. Bland personalen fanns sympati för den självskadande patienten, men 

personal ansåg att dessa patienter inte hörde hemma på akutmottagningen. Personalen 

upplevde att de sällan fick uppföljning på patienterna, vilket de ansåg bidrog till sämre 

attityder (McElroy et al. 1999). Sjuksköterskor inom akutsjukvården som fick adekvat 

utbildning i självskadebeteende förändrade sina attityder gentemot patienten till mer positiva. 

Sjuksköterskorna visade en ökad förståelse för patienternas beteende och genom detta 

utvecklades även ett gott bemötande och en bättre patientkontakt kunde etableras där 

patienterna kände sig bekräftade (McAllister et al. 2009). Liknande resultat fanns i Ellis och 

Philips (2010) studie som visade att de allra flesta sjuksköterskor efter utbildning i 

självskadebeteende hade ändrat sina attityder gentemot patienter med mental ohälsa från att 

stigmatisera och dra alla över en kam till att ha ett öppet sinne när de mötte patienten. 

Ålder som faktor i attityden 

Flera studier undersökte om personalens ålder var en bidragande faktor till inställningen 

(Mackay och Barrowclough, 2005; Conlon och O´Tuathail, 2012; McCarthy och Gjibels, 

2010).  Mackay och Barrowclough (2005) fann att högre ålder på akutmottagningens personal 

medförde en större förståelse för patienten, medan Conlon och O´Tuathail (2012) fann att 

äldre sjuksköterskor hade generellt sämre inställningar och attityder än deras yngre kollegor. 

Även McCarthy och Gjibels (2010) fann att de yngre sjuksköterskorna hade en mer positiv 

attityd mot självskadande patienter än de äldre sjuksköterskorna.  

Utbildning som faktor i attityden 

Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskaper och för lite utbildning för 

att på ett korrekt sätt kunna handlägga självskadande patienter. Detta medförde en osäkerhet i 

omhändertagandet (Mackay och Barrowclough, 2005; Conlon och O`Tuathail, 2012) 

Sjuksköterskorna ansåg att mer utbildning för personalen (i framförallt den kommunikativa 
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förmågan) skulle förbättra för patienten (Conlon och O`Tuathail, 2012), medan läkarna ansåg 

att de hade tillräckligt med kunskaper (Mackay och Barrowclough, 2005).  

Drygt en femtedel av sjuksköterskorna på en akutmottagning hade fått utbildning i självskada 

På denna mottagning fanns dessutom tydliga riktlinjer för hur självskadande patienter ska 

handläggas, men endast två tredjedelar av sjuksköterskorna hade läst riktlinjerna och använde 

dem då det var aktuellt (McCann et al. 2007). Dock fanns inte klara riktlinjer på andra 

sjukvårdsinrättningar, vilket hos personalen ledde till osäkerhet i handläggandet (Gibb et al. 

2010). 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att kunna söka rätt kunskaper och kunna använda 

dessa i omhändertagandet av självskadande patienter, men att det behövdes mer utbildning i 

ämnet. Här visade det sig också att bland de som gått utbildning i ämnet fanns även en större 

empatisk förmåga gentemot patienterna (McCarthy och Gjibels, 2010). Psykiatripersonal 

upplevde en större trygghet i handläggandet av självskadande patienter än medicinpersonal. 

Personal inom medicin upplevde kommunikationen som svårast och personalen på 

akutmottagningen upplevde att upprepade återbesök var svårast. Några gemensamma 

nämnare fanns specialistinriktningarna emellan gällande svårigheter: upplevd frustration, 

manipulativt beteende från patienten, tidspress, dålig förståelse för mental sjukdom samt en 

brist på effektiv behandling för dessa patienter (Gibb et al. 2010). 

Patientfaktorer som påverkar personalens attityder 

Personal upplevde en stor frustration, negativ inställning och mindre vilja att hjälpa gentemot 

patienter som hade ett självskadebeteende och en kontrollerbar situation (till exempel 

ekonomiska problem ställt mot okontrollerad situation såsom förlust av nära vän). Personal 

med högre sympati gentemot patienten hade en större vilja att hjälpa. Personalen hade en tro 

att patienter med okontrollerbar situation skulle återkomma till akutmottagningen igen för 

självskada samt att patienter med tidigare upprepade återbesök skulle återkomma i högre grad 

än de som utförde självskadan för första gången (Mackay och Barrowclough 2005).  

Utbildning  

Utbildning till personal 

Genom utbildning i självskada och suicid till personalen har det visat sig i flera studier att 

omhändertagandet och bemötandet förbättrats; personalen kände sig mer kunnig i området, 
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fick ökad förståelse för patienterna och kände sig mer trygga i omhändertagandet (Currier et 

al. 2012; McAllister et al. 2009; Ellis och Philip, 2010).  

Vissa sjuksköterskor upplevde efter utbildningen att de fått ”verktyg” att kunna uppmuntra 

patienterna till ett liv utan självskada och insåg genom utbildningen att självskadebeteende 

var en copingstrategi för patienterna att kunna hantera sina känslor (McAllister et al. 2009). 

Sjukvårdspersonal upplevde efter utbildning en större trygghet i bedömning av suicidrisk och 

att öppet kunna fråga patienten om suicidtankar. Den kommunikativa förmågan ansåg många 

av deltagarna hade förbättrats genom att de lättare kunde läsa av ickeverbal kommunikation 

från patienten och med ett större tålamod aktivt lyssna till patienten samt fått en större 

förmåga att kunna hantera våldsamma situationer (Ellis och Philip, 2010).  

I en studie av Currier et al. (2012) utbildades akutvårdspersonal genom information på olika 

sätt i upptäckt av suicidalt beteende hos patienter som upprepade gånger sökte akuten för 

andra orsaker än mentala hälsoproblem. Den personal som tagit till sig informationen 

uppvisade signifikant förbättring i kunskaper gällande upptäckt av ångest hos patienten, 

kunna fråga patienten om suicidtankar, undersöka riskfaktorer för suicid samt överlag kunna 

hantera patientsituationen. Den informerade gruppen personal uppgav också att de lättare 

kunde upptäcka suicidtankar och ansåg att de på akuten hade bra riktlinjer att följa då 

suicidtankar identifierats. Nära hälften av interventionsgruppen ansåg att deras kunskaper i 

omhändertagande av suicidnära patienter och deras intervjuteknik förbättrats. 

 

Utbildning till patienter 

Självskadande patienter utbildades i problemfokusering och orientering samt lösning av 

problem under flera tillfällen (primär undersökning). Även faktorer som hopplöshet, 

depression och suicidtankar undersöktes (sekundär undersökning). Jämfört med gruppen som 

inte fick utbildning, sågs ingen skillnad i upprepad självskada. Patienter som innan studiens 

start upprepade gånger inkommit för självskada och sedan genomgått interventionen, hade  

39 % mindre risk att återkomma för ny självskada ett år efter studiens start. Gällande den 

sekundära undersökningen sågs en signifikant minskning i suicidtankar, minskad känsla av 

hopplöshet och depression bland de som genomgått interventionen, främst bland de som 

genomgått fyra eller fler terapitillfällen. Patienter som genomgick interventionen och ändå 

återkom för självskada, återkom tidigare än patienterna i kontrollgruppen, och förklarades 

med att terapin inte hunnit påbörjas innan de kom tillbaka igen (Hatcher et al. 2011). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Sjuksköterskor ansåg att bemötandet av den suicidnära och självskadande patienten skulle 

utmärkas av respekt, en icke-dömande attityd och aktivt lyssnande samt en rak och tydlig 

kommunikation (Lundberg och Bergstöm, 2011; Lidström och Martinsson, 2009). 

Motsvarande åsikt hos patienterna var att en god vårdare speglades av respekt, kunnighet och 

intresse samt att kunna förmedla trygghet och utstråla en närvarande öppenhet. Ett dåligt 

bemötande beskrev patienterna innebar stigmatisering, respektlöshet, stress och oförståelse 

(Lindgren et al. 2004). Personal och närstående till patienter upplevde en brist på kunskap 

(Nirui och Chenoweth, 1999; Dennis et al. 1997; Kondo et al. 2011; Mackay och 

Barrowclough 2005; Conlon och O´Tuathail 2012; Gibb et al. 2010) och personal efterlyste 

ytterligare kunskaper och utbildning i omhändertagande och bemötande av suicidnära och 

självskadande patienter (Mackay och Barrowclough, 2005; Conlon och O`Tuathail, 2012; 

McCarthy och Gjibels, 2010). De svårigheter personalen upplevde i omhändertagandet var 

aggressiva och agiterade patienter, en känsla av kontrollförlust samt oklara riktlinjer (Kondo 

et al. 2011). Personalen kände även en frustration över att inte veta hur personer med 

repeterade återbesök skulle bemötas eller hur de skulle kunna hjälpa patienterna (Conlon och 

O´Tuathail, 2012; Spence et al. 2008). Personalens attityder mot suicidnära och självskadande 

patienter var övervägande positiva (McAllister et al. 2002; Conlon och O´Tuathail, 2012; 

McCann et al. 2007; McCarthy och Gjibels, 2010). De fanns olika faktorer hos personalen 

som påverkade deras attityder, men de attityder som var mest framträdande var ålder och 

utbildning (Mackay och Barrowclough, 2005; Conlon och O´Tuathail, 2012; McCarthy och 

Gjibels, 2010).   

Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att belysa hur den suicidnära och/eller självskadande patienten bör 

bli bemött och omhändertagen, huvudsakligen i det akuta skedet i somatisk vård. Resultatet 

delades in i kategorierna Bemötande, Omhändertagande, Vårdpersonalens attityder och 

inställningar gentemot självskadande patienter och Utbildning. Under dessa kategorier 

presenterades även ett antal underkategorier. Både personalens och patienters perspektiv är 

företrädda i alla områden.  
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Inledningsvis beskrevs att bemötandet bör präglas av lugn och trygghet, respekt, aktivt 

lyssnande, förståelse och ett enkelt språk (Brenner, Rydell och Skoog, 2011). I resultatet 

framkom att detta också är aspekter som både sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och 

psykiatri anser som fundamentala i bemötandet (Lundberg och Bergstöm, 2011; Lidström och 

Martinsson, 2009). Även självskadande patienter har vittnat att om en god vårdare besitter 

dessa egenskaper, skapas ett gott bemötande (Lindgren et al. 2004). Det är ett intressant 

resultat att oavsett om patienten skadat sig själv eller utfört ett suicidförsök, anses detta 

bemötande som korrekt. Ett intressant fynd i detta är att oavsett specialistinriktning, upplever 

sjuksköterskorna samma saker som viktiga i bemötandet.  

Bemötandet av patienter i kris, som presenterat i inledningen, är en svår uppgift och 

bemötandet bör individanpassas (Brenner, Rydell och Skoog, 2011). I resultatet framkom att 

sjuksköterskor bemöter suicidnära patienter på olika sätt; vissa bemöter dessa patienter som 

vilken annan patient som helst, medan andra månar mer om den psykiska apekten (Lundberg 

och Bergström, 2011).   

Patienter i kris skapar snabbt en uppfattning om vårdaren och avgör om denne är någon som 

förtjänar patientens tillit, vilket gör det första mötet viktigt (Øverland, 2010). Detta visade sig 

också i resultatet, där upplevelser från patienter visar att ett dåligt bemötande karakteriseras 

av låg kompetens, ointresse för patienten, stress och undvikande attityder från personalens 

sida, vilket ledde till en ovilja att kommunicera (Lindgren et al. 2004).  

Idag läggs fler mentalsjukhus ner, öppenvården blir mer aktiv och det ställs högre krav på 

sjukvårdspersonal utanför psykiatrin på bemötande och omhändertagande av personer 

medpsykiatriska sjukdomar (Suserud, 2009). Patienter upplever personalens medicinska 

kompetens som hög, men att de inte har kunskap i att kunna bemöta patientens psykologiska 

problem (AMLS, 2011). Resultatet visade att bristen på kunskap var något som personalen 

också upplevde. Även närstående upplevde kunskapsnivån inte var tillräckligt hög vad gäller 

omhändertagande och bemötande av suicidnära och självskadande patienter (Nirui och 

Chenoweth, 1999; Dennis et al. 1997; Kondo et al. 2011; Mackay och Barrowclough 2005; 

Conlon och O´Tuathail 2012; Gibb et al. 2010).  

Gällande utbildning visade resultatet att högre kunskaper hos personalen resulterade i bättre 

attityder gentemot patienten (Egan et al. 2012) och högre utbildning resulterade i mer empati 

(Gibb et al. 2010). Sjuksköterskor med akademisk examen eller påbyggnadsexamen hade 

också mer positiva attityder än mindre utbildad personal. Här sågs också att positiv attityd 

ökade i takt med antal yrkesverksamma år (McCarthy och Gjibels, 2010). Även den personal 
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som genomgick utbildningsinterventioner visade att omhändertagandet och bemötandet med 

suicidnära och självskadande patienter förbättrades, och personalen kände sig mer kunnig och 

trygg i området (Currier et al. 2012; McAllister et al. 2009; Ellis och Philip, 2010).  

Dock skiljer den upplevda kunskapen sig mellan olika specialiteter. Psykiatrisjuksköterskor 

upplevde en större trygghet i omhändertagandet av självskadande patienter, än vad 

medicinsjuksköterskorna gjorde. En signifikant skillnad var att medicinsjuksköterskorna 

upplevde kommunikationen som svårast och akutsjuksköterskorna upplevde upprepade 

återbesök som svårast (Gibb et al. 2010). Akutvårdspersonal i en annan studie upplevde 

osäkerhet i bemötandet av suicidnära patienter, då de inte vet hur patientens outhärdliga 

psykiska lidande ska bemötas (Spence et al. 2008). Det är intressanta skillnader personalen 

emellan; skillnader som möjligen speglar personalens kunskapsnivå och vårdinriktning.    

Socialstyrelsen (2003) presenterar att dålig kontinuitet och otillfredsställande innehåll i 

vården kan ha katastrofala följder. Vikten av adekvata kunskaper kan ses i studien av Nirui 

och Chenoweth (1999) där ett inadekvat omhändertagande ledde till fullbordat suicid (aa). 

Även utbildning till patienter som omvårdnadintervention visade sig ha positiva effekter, 

framförallt för de patienter som innan studiens start inkommit upprepade gånger för 

självtillfogad skada. Även känslor av hopplöshet, depression och suicidtankar minskade hos 

de som fick utbildning (Hatcher et al. 2011).  

Att bedöma suicidrisk är svårt, då denna risk kan vara ett fluktuerande tillstånd (Brenner, 

Rydell och Skoog, 2011). Patienter med suicidtankar kan maskera sina planer väl (Cha et al. 

2010). Genom utbildning till personal inom akutsjukvård i upptäckt av suicidtankar hos 

patienter som söker vård upprepade gånger för andra skäl, sågs att personalen lättare kunde 

upptäcka mental ohälsa och suicidtankar hos patienten (aa). Detta påvisar vikten av kunskap 

om suicidriskupptäckt hos personal inom akutsjukvården, där patienten kan fångas upp och få 

vägledning till rätt hjälpinsatser. 

Två studier hade tydligt fångat upp negativa attityder bland personalen (Conlon och 

O´Tuathail, 2012; Egan et al. 2012). Sjuksköterskor upplevde att självskadande patienter var 

uppmärksamhetssökande och ett slöseri med resurser. Sjuksköterskorna upplevde även en 

maktlöshet och frustration över att inte kunna hjälpa dessa patienter (Conlon och O´Tuathail, 

2012). Majoriteten av personal i en annan studie upplevde sig själva som delvis negativt 

inställda mot dessa patienter (Egan et al. 2012) och i en tredje studie rapporterade personalen 
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att negativ attityd infann sig i relation till frustration över att inte kunna hjälpa patienter med 

mental ohälsa som ofta återkom av samma anledning, och upplevde även att dessa patienter 

stal tid från svårt sjuka patienter (Spence et al. 2008).  

Gemensamt för dessa studier verkar vara att negativ attityd skapas ur en frustration över sin 

egen upplevda maktlöshet i att inte kunna hjälpa patienterna och positiv attityd föds genom 

kunskap och utbildning. Detta skulle kunna förklara personalens inställningar och attityder 

mot dessa patientgrupper. 

Personalens ålder som faktor i attityden verkade också vara påverkande, där två studier såg att 

yngre personal generellt hade mer positiva attityder än sina äldre kollegor (Conlon och 

O´Tuathail, 2012; McCarthy och Gjibels, 2010) Dock visade en studie att äldre personal hade 

mer förståelse för patienterna än yngre personal. Denna studie visade även att  

en faktor som tycktes påverka attityden åt det negativa hållet var manlig personal, som i större 

utsträckning upplevde frustration, irritation och mindre empati än kvinnlig personal. Även 

läkare visade liknande negativa attityder, jämfört med sjuksköterskorna som visade mer 

positiva attityder (Mackay och Barrowclough 2005).  

Detta är intressanta faktorer som påverkar skillnaden i attityd. Studien av Mackay och 

Barrowclough (2005) hade, till skillnad mot de andra två studierna, satt upp hypoteser och 

skapat hypotetiska patientscenarios kring självskadande patienter. Detta kan ha påverkat hur 

resultatet utföll, då personalen exponerades för en patientbeskrivning, till skillnad från de 

andra två studierna, där personalen fick utgå helt från egna erfarenheter och upplevelser.  

 

Gällande patienters upplevelser av vården sågs att patienter som inkommit till akutmottagning 

för suicidförsök eller självtillfogad skada har rapporterat att de upplevde sjukhusvistelsen som 

opersonlig, skrämmande och stressande (Sinclair och Green, 2005; Lindgren et al. 2004; 

Spence et al. 2008). Andra patienter upplevde sjukhusvistelsen som en nyckel till att få hjälp 

med sina problem (Sinclair och Green, 2005). Detta är viktiga upplevelser att ta hänsyn till 

vid omhändertagande av dessa patienter, för att på bästa sätt skapa en trygghet runt patienten.  

Det finns upplevda svårigheter i omhändertagandet och bemötandet av suicidnära och 

självskadande patienter. Sjuksköterskor har rapporterat att aggressiva och agiterade patienter 

leder till en känsla av brist på kontroll och osäkerhet (Kondo et al. 2011), vilket också 

beskrivs i inledningen, att patienter i kris kan bli potentiellt farliga (Brenner, Rydell och 

Skoog, 2011). Patienter har rapporterat att långa väntetider på akutmottagningen leder till 

kontrollförlust och raseriutbrott, vilket också upplevdes vara vad som behövdes för att få hjälp 
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(Spence et al. 2008). I inledningen presenteras att utbildning till personal i attityd, tro och 

praxis mot patienterna minskade konflikter, våldsamma situationer och ingripanden (Bowers 

et al. 2008). I omhändertagandet av suicidnära patient är säkerhetsaspekten viktig och föremål 

som patienten kan skada sig med plockas undan i tryggt förvar (Brenner, Rydell och Skoog, 

2011). Sjuksköterskor upplevde att fysiska ingripanden var en svårighet, då material för 

fastspänning inte fanns tillgängligt på akutmottagningen. Istället användes vad som fanns 

tillgängligt och inte var till skada för patienten. Det fattades även riktlinjer i vem som var 

ansvarig för det fysiska ingripandet och vem som fick utföra sådana ingripanden (Kondo et al. 

2011). Gällande triage visade studien av Dennis et al. (1997) att de allra flesta patienter som 

inkom för självskada triagerats av en triagesjuksköterska och McCann et al. (2007) 

rapporterade att sjuksköterskorna inte hade några diskriminerande åsikter i sin triagering av 

patienten (aa). Inledningsvis presenteras att det initiala omhändertagandet sker enligt L-

ABCDE-principen för att upptäcka och åtgärda livshot, samt bedömning av mental status för 

att avgöra lämplig vårdnivå (AMLS, 2011).  

Fysisk och psykisk bedömning som grund för triageringen är med andra ord viktiga 

komponenter för att handläggningen med den suicidnära och självskadande patienten ska 

utfalla så bra som möjligt.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie utfördes som en litteraturstudie. Sökningar utfördes i fyra väl utvalda, erkända 

och etablerade databaser för medicin och psykiatri. Endast artiklar tillgängliga i fulltext har 

inkluderats i resultatet relaterat till projektets knappa tid, och detta anses kunna försvaga 

studiens värde. Därför har ett stort arbete har lagts ner på att söka relevanta artiklar 

motsvarande syftet. Ett stort antal rubriker och abstracts har lästs. Detta systematiska 

sökarbete anses stärka studiens kvalitet.  

Artiklarna skulle inte vara äldre än 20 år, vilket anses bidra till en uppdaterad kunskap i 

ämnet. Några väl valda sökord motsvarande studiens syfte användes till en början och 

allteftersom sökningar gjordes bröts nya sökord fram. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades, vilket anses ge ett bredare resultat med både essenser av upplevelser och 

självuppskattade förmågor. Artiklar som behandlar både personals och patienters upplevelser 

av omhändertagandet och bemötandet har valts ut, vilket anses styrka resultatvärdet, då dessa 

två upplevelser jämförts och givit studiens resultat ett bredare perspektiv. Den ursprungliga 
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idén var att endast använda artiklar som inkluderade någon form av akutsjukvård. Dock 

inkluderades slutligen även artiklar som behandlade upplevelser inom psykiatrisk vård. Dessa 

artiklar motsvarade studiens syfte och ansågs bidra till en djupare och bredare kunskap i 

ämnet.  

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier 

och fick en poängsumma som sedan räknades om till procent. Denna procenträkning utfördes 

för att lättare kunna jämföra kvaliteten mellan de olika artiklarna. Granskningsmallarna som 

användes, användes som en grund i granskningen och har anpassats speciellt utifrån varje 

unik artikelgranskning med tillägg eller borttag av relevanta/irrelevanta punkter. Genom att 

använda granskningsmallar är artiklarna granskade utifrån samma grund vilket bidragit till att 

minska subjektiviteten i bedömningarna. Artiklarna presenteras i en artikelmatris för att 

läsaren lättare ska kunna få en överblick. Efter granskning skrevs varje artikel ut en efter en i 

löpande text för att lättare kunna skapa en överblick och se samband mellan studiernas 

resultat samt för att kunna skapa en struktur i resultatet utan att tappa information. Efter denna 

noggranna utskrift påbörjades analysen av resultatet, som delades in i överrubriker och 

underrubriker. Denna uppdelning gjordes för att läsaren lättare skulle kunna se sammanhang i 

resultatet samt för att påvisa sammanhang och differenser mellan de olika artiklarna. Samtliga 

artiklar var skrivna på svenska eller engelska och endast originalpubliceringar har inkluderats, 

vilket anses bidra till ett starkare resultatvärde. Alla artiklar utom tre, var utförda inom en 

tidsradie av tio år tillbaka, vilket anses ge en uppdaterad kunskap. Alla artiklar utom tre hade 

hög eller medelhög kvalitet, vilket anses bidra till ett starkare resultat.  

 

Praktisk betydelse 

Denna studie visar olika, viktiga aspekter i omhändertagandet och bemötandet av en 

suicidnära och självskadande patient. Genom att använda kunskap från studier utförda i olika 

former av sjukvård och med perspektiv och upplevelser både från personal, patienter och 

närstående bidrar resultatet till en bred och samtidigt djup kunskap inom såväl prehospital 

vård som akutsjukvård, övrig somatisk vård och psykiatrisk vård i syfte att förbättra kunskap i 

området men även attityder och inställning. 
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Slutsats 

Ett gott bemötande av suicidnära och självskadande patient utmärks av respekt, trygghet, 

kunskap, öppenhet samt en rak och tydlig kommunikation. Det dåliga bemötandet utmärks av 

osäkerhet, stress och respektlöshet. Det är viktigt att personal får kontinuerlig och adekvat 

utbildning i ämnet, då detta förändrar deras attityder och inställningar från negativitet, 

stigmatisering och osäkerhet till förståelse, empati och säkerhet.  
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BILAGA 1 

Granskningsmall för kvalitativa studier 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika   Antal………………… 

    Ålder 

    Man/Kvinna 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja Nej Vet ej 

Urval 

-Relevant?    Ja Nej Vet ej 

-Strategiskt    Ja  Nej Vet ej 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 

-datainsamlig tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

-analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 

Genereras teori?    Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

  Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Bra  Medel  Dålig 

Kommentar…………………………………………………………………………. 

Granskare (sign)……………………………………………………………………. 
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BILAGA 2 

Granskningsmall för kvantitativa studier 

Exempel för protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   RCT CCT 

   Multicenter, antal center……… 

   Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska  Antal 

   Ålder 

   Man/Kvinna 

Kriterier för exkludering  Adekvata exkluderingskriterier Ja Nej 

Intervention   ……………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? ………………………………………………………………. 

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja Nej 

Representativt urval?  Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja Nej Vet ej 

Blindning av patienter?  Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?  Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare?  Ja Nej Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej  

Adekvat statistisk metod?  Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?  Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-

beräkning) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAGA 2, fortsättning… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Bra  Medel  Dålig 

Kommentar…………………………………………………………………………. 

Granskare (sign)……………………………………………………………………. 
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BILAGA 3 

Artikelmatris 

Författare Titel, land, publiceringsår 

och tidskrift 

Syfte Metod och deltagare Resultat Kvalitet och poäng 

Conlon M,  

O´Tuathail C 

Measuring emergency department 

nurses’attitudes towards deliberate 

self-harm using the Self-Harm 
Antipathy Scale 

Irland, 2012 

International Emergency Nursing 

Att undersöka sjuksköterskors 

inställningar gentemot 

självskadande patienter 
 

Frågeformulär, kvantitativ ansats 

Sjuksköterskor (87 frågeformulär) 

Överlag positiv attityd, men äldre 

sjuksköterskor hade mer negativ 

attityd än sina yngre kollegor. 
Längre yrkeserfarenhet var 

förknippat med mer negativ attityd 

och många ansåg sig ha för lite 
utbildning vilket ledde till 

osäkerhet.  

Medel 

67 % 

Currier G W,  

Litts D,  

Walsh P,  

Schneider S,  

Richardson T,  

Grant W,  

Triner W,  

Robak N,  

Moscati R 

Evaluation of an Emergency 

Department Educational Campaign 

for Recognition of Suicidal 
Patients  

USA, 2012 

The Western Journal of 

Emergency Medicine 

Att genom en enkel 

utbildningsintervention hjälpa 

akutvårdspersonal att upptäcka 
suicidalt beteende hos patienter 

som söker för annat än mentala 

hälsoproblem. 
Interventionsgruppen 

jämfördes med en 

kontrollgrupp likvärdig 
personal på en annan 

akutmottagning. 

Interventionsstudie, kvantitativ ansats 

250 läkare och sjuksköterskor 

Deltagarna i interventionsgruppen 

visade signifikanta förbättringar 

jämfört med kontrollgruppen i 
upptäckt av mental obalans hos 

patienten och kunde utföra en 

lämplig intervjuteknik. De hade 
även lättare att misstänka 

suicidtankar och visste sedan hur de 

skulle gå tillväga då suicidtankar 
identifierats samt upplevde en större 

trygghet i handläggandet. 

Hög 

81 % 

Dennis M, An examination of the accident 

and emergency management of 

Att undersöka hur adekvata 

insatserna är vad gäller 

omhändertagande av 

Retrospektiv studie, kvantitativ ansats 

934 journaler tillhörande patienter med 

83 % av de som inkom för 

självåsamkad skada triagerades av 

en triagesjuksköterska och 26 % av 

Hög 
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Beach M, 

Evans P-A, 

Winston A, 

Friedman T 

deliberate self-harm 

Storbritannien, 1997 

Journal of accident and emergency 
medicine 

 

självskadande patienter på en 

akutmottagning jämfört med en 
standardmetod samt att 

undersöka akutvårdspersonals 

kunnighet, självförtroende, 
attityder samt 

postexamensutbildning i det 

psykoslogiska handläggandet 
gällande självskadebeteende. 

självskadebeteende samt frågeformulär 

till akutvårdspersonal 

alla patienter som studerats skrevs 

hem utan någon som helst 
psykiatrisk uppföljning. Patienter 

som var över 55 år var signifikant 

mer troliga att läggas in. 

80 % 

Egan R,  

Sarma K M,  

O´Neill M 

Factors influencing percieved 

effectiveness in dealing with self-
harming patients in a sample of 

emergency department staff 

Irland, 2012 

The Journal of Emergancy 
Medicine 

 

Att undersöka om kunskap 

kring självskadebeteende samt 
trygghet att hantera sådana 

patientsituationer kunde 

förutsäga nivån av upplevd 
effektivitet i hanterandet av 

dessa patienter bland personal 

på en akutmottagning 

Frågeformulär, kvantitaviv ansats 

125 läkare och sjuksköterskor på en 

akutmottagning 

De flesta ansåg sig ha bra 

kunskaper och kände sig relativt 
trygga i handläggningen. 

Majoriteten hade en delvis negativ 

inställning och kunskapen var starkt 
kopplad med effektivitet i arbetet.  

Medel 

75 % 

Ellis I.K,  

Philip T 

Improving the skills of rural and 
remote generalists to manage 

mental health emergencies 

Australien, 2010 

Rural and remotal health 

Att genom en kurs utbilda 475 
sjukvårdspersonal i akuta 

mentala hälsoproblem. 

Blandad metod; frågeformulär samt 
intervjuer 

475 sjukvårdspersonal 

Positiv förändring av attityder, från 
stigmatisering till att ha ett öppet 

sinne. De upplevde större trygghet i 

bedömning av suicidrisk, 
kommunikation och större tålamod 

att kunna lyssna aktivt till patienten.  

Låg 

56 % 

Gibb S J,  

Beautrais A L,  

Surgenor L J 

Health-care staff attitudes towards 

self-harm patients 

Nya Zeeland, 2010 

The Australian and New Zealand 

journal of psychiatry 

 

Att undersöka 

sjukvårdspersonals inställning 
mot samt behov av utbildning 

om självskadande patienter 

Frågeformulär, kvantitativ ansats 

195 läkare och sjuksköterskor inom 

psykiatri och allmänvård (medicin och 

akutsjukvård) 

Majoriteten upplevde en osäkerhet i 

handläggningen av patienten men 
psykiatripersonalen upplevde en 

större trygghet än 

medicinpersonalen. Frustration, 
manipulativt beteende från 

patienten, tidspress, undermålig 

förståelse för mental sjukdom samt 
en brist på effektiv behandling för 

dessa patienter var gemensamma 

nämnare gällande vad som ansågs 

Låg 

56 % 
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vara svårt i omhändertagandet. Det 

fanns signifikant skillnad: 
medicinpersonalen upplevde 

kommunikationen som svårast och 

personalen på akutmottagningen 
upplevde att repeterade återbesök 

var svårast. 

Hatcher S,  

Sharon C,  

Parag V,  

Collins N 

Problem-solving therapy for 

people who present to hospital 

with self-harm: Zelen randomized 
controlled trial 

Nya Zeeland, 2011 

The British Journal of Psychiatry 

Att undersöka om en metod 

inriktad på problemlösning 

kunde förbättra resultatet bland 
vuxna som kom till sjukhus på 

grund av självskadebeteende, 

jämfört med de som fick vanlig 
vård  

Randomiserad kontrollerad studie, 

kvantitativ ansats 

1094 patienter 

Patienter som fick terapin och 

genomförde fyra eller fler 

terapitillfällen visade sig ha mindre 
suicidtankar, depression och 

hopplöshet. Dock visade sig ingen 

skillnad mellan grupperna i 
självskada efter ett år. De patienter 

som tidigare inkommit för 

självskada återkom mer sällan efter 
terapin. 

Hög 

86 % 

Kondo E H,  

Vilella JC,  

de Oliviera Borba L,  

Paes M R,  

Maftum M A 

A nursing team´s approach to 

users of a mental health 

emergency room 

Brasilien, 2011 

Revista da Escola de Enfermagem 

da U S P 

 

Att undersöka ett 

sjukskötersketeams uppfattning 

om akuta mentala 
hälsoproblem samt att 

analysera teamets 

tillvägagångssätt i situationer 
med patienter med mentala 

hälsoproblem 

Intervjustudie, kvalitativ ansats 

Tretton sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde 

situationen som aggressiv och 

hotfull, samt att fysiska ingripanden 
utfördes utan riktlinjer eller ansvar. 

Inget material fanns tillgängligt för 

detta, utan man använde vad som 
fanns tillhands som inte kunde 

skada patienten. Upplevelser fanns 

också att de hade för lite utbildning 
och kände sig osäkra i situationen. 

Hög 

81 % 

Lidström A 

Martinsson D 

 

Inget möte går i repris, 
Sjuksköterskors uppfattningar om 
vad som är viktigt i mötet med 
suicidnära patienter 

Sverige, 2009 

Examensarbete 

Att beskriva vad sjuksköterskor 
uppfattar som viktigt i mötet 

med suicidnära patienter 

Intervjustudie, kvalitativ ansats 

Fem psykiatrisjuksköterskor 

Att vara lyhörd och lyssna aktivt 
upplevdes som viktigt, samt att inte 

stressa patienten. Skapa hopp, ge 

stöd och trygghet samt att inte 
skuldbelägga patienten ansågs som 

viktigt. Försvårande faktorer var 

aggressiva patienter, stökig miljö 
och deprimerade patienter.  

Hög 

100 % 

Lindgren B-M,  Stuggling for hopefullness: a 

qualititative study of Swedish 

Att undersöka självskadande 

patienters upplevelse av vården 

Intervjustudie, kvalitativ ansats Både negativa och poisitiva 

erfarenheter fanns. Positivt var när 

Hög 
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Wilstand C,  

Gilje F,  

Olofsson B 

women who self-harm 

Sverige, 2004 

Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing 

samt deras eget vårdbehov 
Nio patienter 

personalen såg patienten som en 

människa i helhet och inte bara en 
person mer problem och utstrålade 

kunskap, trygghet och respekt. 

Negativa erfarenheter betonades av 
ointresse och stress från personalen 

samt respektlöshet och 

stigmatisering. 

88 % 

Lundberg A 

Bergström G 

Ambulanssjuksköterskans 

bemötande av suicidnära patienter 

Sverige, 2011 

Examensarbete 

Belysa 

ambulanssjuksköterskans 
bemötande med den suicidnära 

patienten 

 

Intervjustudie, kvalitativ design 

Tio ambulanssjuksköterskor 

Att etablera en god kontakt med 

patienten och inte skuldbelägga 
denne för sin handling. Att vara 

öppen och lyssna aktivt till 

patienten samt att vara rak och 
tydlig i kommunikationen och ställa 

raka frågor. 

 Hög 

93 % 

Mackay N 

Barrowclough C 

Accident and emergency staff’s 
perceptions of deliberate self-

harm: Attributions, emotions and 
willingness to help 

 

England, 2005 
 

The british journal of clinical 

psychiatry. 

Att undersöka en modell 
skapad för att undersöka 

akutvårdspersonals hjälpande 
inställning gentemot patienter 

som skadar sig själva. 

Frågeformulär, kvantitativ design 

89 akutvårdspersonal på fyra olika 
akutmottagningar 

Manliga vårdare hade generellt 
sämre attityder än sina kvinnliga 

kollegor och läkare hade sämre 
attityder än sjuksköterskorna. Ålder 

var signifikant förknippat med 

förståelse för patienten och 
sjuksköterskorna, till skillnad från 

läkarna, efterlyste mer kunskap i 

området.  

Medel 

63 % 

McAllister M,  

Creedy D,  

Moyle W,  

Farrugia C 

Nurses’ attitudes towards clients 

who self-harm 

Australien, 2002 

Journal of Advanced Nursing 

 

Att utveckla en testskala för att 

kunna identifiera olika 
relevanta delar i inställningen 

mot självskadande patienter 

bland sjuksköterskor på en rad 
olika akutmottagningar 

Frågeformulär, kvantitativ ansats 

352 sjuksköterskor 

Överlag rapporterades en positiv 

inställning bland sjuksköterskorna. 
Det fanns signifikanta samband 

mellan yrkesverksamma år på 

akutmottagningen och empatisk 
förmåga. Dock visade det sig att 

sjuksköterskor på större sjukhus 

hade mer negativitet och mindre 
förmåga att hantera patienterna på 

ett korrekt sätt än sjuksköterskorna 

på mindre sjukhus.   

Medel 

69 % 

McAllister M,  

Moyle W,  

‘I can actually talk to them now’: 

qualitative results of an 

educational intervention for 

emergency nurses caring for 

Att utvärdera effekten av en 

problemlösande utbildning 

genom att öka och förbättra 

akutsjuksköterskors bemötande 

Intervju- samt interventionsstudie, 

kvalitativ ansats 

Sjuksköterskorna upplevde efter 

utbildningen en större kunskap och 

trygghet i att kunna hjälpa, förstå 

och bemöta patienterna. 

Medel 

69 % 
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Billett S,  

Zimmer-Gembeck M 

clients who self-injure 

Australien, 2009 

Journal of Clinical Nursing 

av patienter som inkommer till 

följd av själtillfogad skada. 36 sjuksköterskor  
Sjuksköterskornas attityder blev 

mer positiva och bemötandet blev 
bättre.  

McCann T V,  

Clark E,  

McConnachie S,  

Harvey I 

Deliberate self-harm: emergency 

department nurses’ attitudes, triage 
and care intentions 

Australien, 2007 

Journal of Clinical Nursing 

Att undersöka attityder, triage 

och vårdbeslut gällande 
självskadande patienter bland 

sjuksköterskor (n=43) på en 

akutmottagning 

Frågeformulär, kvantitativ ansats 

43 sjuksköterskor 

En majoritet uppgav att klara 

riktlinjer fanns, men endast en 
tredjedel av sköterskorna aldrig läst 

dem men resterande sköterskorna 

använde dem. Generellt hade 
sjuksköterskorna positiva attityder 

mot patienterna och att uppgav att 

de inte hade diskriminerande åsikter 
i triageringen av patienterna.  

 

Hög 

88 % 

McCarthy L,  

Gijbels H 

An examination of emergency 
department nurses’ attitudes 

towards deliberate self-harm in an 

Irish teaching hospital 

Irland, 2010 

International emergency nursing 

Att undersöka vilken attityd 
som sjuksköterskor arbetande 

på en akutmottagning hade 

gentemot självskadande 
patienter samt korrelation 

mellan attityd, ålder, 

akademiska prestationer, 
erfarenhetslängd och 

utbildning i självskadebeteende 

 

Frågeformulär, kvantitativ ansats 

Sjuksköterskor (71 frågeformulär) 

Sjuksköterskorna hade överlag en 
positiv attityd gentemot patienterna 

och att attityden blev mer positiv i 

relation till högre utbildning. 
Positiviteten ökade med 

yrkesverksamma år på akuten till en 

gräns på 16 år där den vände och 
blev mer negativ. Utbildning i 

självskada ledde till större empati. 

Medel 

75 % 

McElroy A,  

Sheppard G 

The assessment and management 

of self-harming patients in an 

Accident and Emergency 
department: an action research 

project 

England, 1999 

Journal of clinical nursing 

Att fastställa nuvarande 

kunskap samt attityder bland 

akutvårdspersonal som 
ansvarar för vården av 

självskadande patienter samt 

att identifiera och utveckla 
dessa tillvägagånssätt 

Intervjustudie, kvalitativ ansats 

22 sjuksköterskor och läkare 

 Attityder styrdes mer av personlig 

än professionell erfarenhet och att 

dålig uppföljning kunde leda till 
negativa attityder. Personalen kände 

sympati för patienterna men ansåg 

att de inte hörde hemma på 
akutmottagningen. 

Låg 

56 % 

Nirui M The response of healtcare services 

to people at risk of suicide: a 
qualitative study 

Att genom närståendes 

uppfattningar, undersöka 
vilken typ av upplevelser unga 

Deskriptiv studie, kvalitativ design. Att de närstående upplevt vården 

och utbildningen som knapphändig 
och dåligt koordinerad. Att 

Hög  
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Chenoweth L Australien 1999 

The Australian and New Zealand 

journal of psychiatry 

 

patienter som suiciderat hade 

från hälso- och sjukvårdens 
insatser perioden innan de 

begick suicidhandlingen samt 

att ta reda på vilken typ av stöd 
som ansågs som hjälpande till 

patienter som var suicidnära, 

också detta ur närståendes 
perspektiv. 

15 närstående till patienter som 

suiciderat. 

sjukvårdspersonalen saknade 

adekvata kunskaper i förhindrande 
av suicidet och att personalen haft 

en dålig attityd mot patienten. 

87 % 

Sinclair J, 

Green J 

Understanding resolution of 
deliberate self harm: qualitative 

interview study of patients’ 

experiences 

England, 2005 

The British Medical Journal 

Att förstå uppfattningar bland 
patienter som vart inlagda på 

sjukhus för själtillfogade 

skador (men som inte länge 
skadar sig själva) gällande 

beslut om vården och att 

identifiera brister i vården 

Intervjustudie, kvalitativ ansats 
(uppföljningsstudie) 

20 patienter 

Tre subgrupper återfanns – 
ungdomar med ångest, 

alkoholrelaterat självskadebeteende 

och förstå att självskada är tecken 
på underliggande psykiatrisk 

ohälsa. Ungdomarna ansåg 

sjukhusvistelsen som skräckfylld 
och kände hopplöshet. Gruppen 

alkholrelaterat beteende kände att 

de inte togs på allvar och att vården 

inte var till stor hjälp och sista 

gruppen ansåg att vistelsen på 

sjukhus var en vändpunkt i deras 
självskadebeteende.  

Hög 

94 % 

Spence J M,  

Bergmans Y,  

Stike C,   

Links P S,  

Ball J S,  

Rhodes A E,  

Watson W J,  

Eynan R,  

Experiences of substance-using 

suicidal males who present 

frequently to the emergency 
department 

Kanada, 2008 

Canadian Journal of emergency 

medicine 

Att undersöka upplevelser och 

missbrukshistoria bland män 

som ofta inkom till en 
akutmottagning för 

suicidrelaterat beteende samt 

att förstå upplevelserna bland 

sjukvårdspersonalen som 

ansvarar för deras vård 

Intervjustudie, kvalitativ ansats 

25 patienter och 17 personal 

 Patienterna upplevde en stor stress 

och desperation, och att det var 

långa väntetider som ledde till en 
känsla av förlorad kontroll och 

raseriutbrott. Personalen upplevde 

svårigheter i bemötandet då 

patienterna återkom ofta och 

attityderna bland personalen var 

blandad. 

Hög 

94 % 
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