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Inledning
Självskadebeteende är idag en vanligt förekommande problematik. De högsta frekvenserna
tycks finnas bland unga flickor i slutenvården (Odelius & Ramklint, 2014), men det
förekommer hos såväl äldre som yngre, hon män, kvinnor och icke-binära. Historiskt sett har
självskadebeteende varit starkt förknippat med emotionellt instabilt personlighetssyndrom,
EIPS. Numera är det dock välbelagt att självskadebeteende är en heterogen problematik som
även förekommer hos patienter med andra sjukdomar och funktionsnedsättningar (Gratz,
Dixon-Gordon, Chapman & Tull, 2015; Westling & Ramklint, 2016). Självskadebeteende är
varken en diagnos i DSM- eller ICD-systemet, men i DSM-5 finns icke-suicidalt
självskadebeteende med bland diagnoser som behöver vidare forskning (NSSI; nonsuicidal
self-injury disorder). Inom akademin definieras självskadebeteende allt oftare utifrån de
föreslagna diagnoskriterierna för NSSI. Det faktum att självskadebeteende inte är en egen
diagnos, och att EIPS varit den enda diagnos med självdestruktivt beteende som ett
diagnoskriterium (undantaget trichotillomani) antas ha bidragit till en överdiagnostisering av
EIPS hos personer med självskadebeteende (se t.ex. Westling & Ramklint, 2016).

Patientens möte med vården
I sin avhandling Self-harm – hovering between hope and despair undersöker Lindgren (2011)
vård och bemötande vid självskadebeteende. I en delstudie intervjuas nio kvinnor p, sina
upplevelser av och förväntningar på psykiatrisk öppen- och slutenvård. Centralt i
berättelserna är patienternas behov av bekräftelse, där bekräftelsen främjar hoppfullhet och
frånvaro av bekräftelse kväver hoppfullhet. Författarna betonar vikten av att vårdpersonalen
bekräftar patienterna, och att de betraktar personer med självskadebeteende som
människor (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Liknande teman återkommer i
annan av delstudierna där sex kvinnor med erfarenhet av självskadebeteende i slutenvård
intervjuas. För patienterna är det avgörande att bli bemötta med respekt och betraktas som
unika individer. Även vårdgivarnas förmåga att se bortom det självdestruktiva beteendet och
att se varje individs styrkor och livsförutsättningar betonas (Lindgren, Öster, Åström &
Hällgren Graneheim, 2011).

Lindgrens resultat pekar i samma riktning som internationell forskning, där exempelvis
Taylor, Hawton, Fortune och Kapurs systematiska översiktsartikel från 2009 kan nämnas.
Den inkluderar främst vård på somatiska akutenheter, men patienternas gemensamma
uppfattning är att vårdpersonal saknar kunskap om självskadebeteende, vilket bidragit till
negativa attityder gentemot personer med självskadebeteende. Vissa patienter upplever att
vårdpersonalen hotar att neka dem behandling, exempelvis bedövning vid suturering, på
grund av att skadorna är självförvållade. Positiva erfarenheter är förknippade med att
vårdpersonalen även uppmärksammar patientens psykiska situation under den somatiska
behandlingen (Taylor et al., 2009).
De patienter som flyttas till en sluten psykiatrisk avdelningen upplever ofta
kontrollförlust, förstärkt av att de fråntas personliga tillhörigheter att skada sig med, vilket i
sin tur ökar behovet av att självskada. Många patienter vittnar om att de bara övervakas på
avdelningen, men att det saknas egentlig vård och behandling. Vissa patienter upplever
slutenvården som en ren bestraffning (Taylor et al., 2009).
Colon & O’Tuathail (2010) visar att patienter med självskadebeteende ofta är
missnöjda med den vård de får och att upplevelser av positiva eller negativa attityder
kraftigt påverkar huruvida patienten söker vård på nytt.

Eriksson och Åkerman (2012) undersökte erfarenheterna bland svenska patienter som fått
vård för självskadebeteende. Den kvantitativa resultatdelen visar att patienterna skattar de
olika aspekterna av den vård de fått lågt på en skala från 0 till 10. Förekomst av såväl
negativa attityder som fördomar hos vårdpersonal skattas högt, och en betydande andel av
patienterna har upplevt kränkningar i vården. Patienter som har vårdats i psykiatrisk
slutenvård har generellt sämre erfarenheter av vården än de som enbart vårdats i psykiatrisk
öppenvård. Sämst erfarenheter av vården har patienter som vårdats med stöd av LPT.
I undersökningens kvalitativa del fördjupas patienternas erfarenheter, där bristande
innehåll i slutenvården är ett stort problem och vården beskrivs som ”förvaring”.
Respondenterna saknar kontinuitet och upplever att det är ett stort fokus på
läkemedelsbehandling. Vidare upplever respondenterna en hög grad av okunskap hos
vårdpersonalen och dåligt bemötande beskrivs som norm när man söker hjälp för
självskadebeteende.

Att bli sedd som en unik människa och inte som en diagnos eller ett beteende
betonas, precis som i Lindgrens avhandling, liksom att vårdpersonal lyssnar till och visar
intresse för sina patienter (Eriksson & Åkerman 2012).

Vårdens möte med självskadebeteende
Ett flertal studier har undersökt personalens upplevelser av att vårda patienter med
självskadebeteende, ett möte som ofta väcker negativa känslor som frustration, hjälplöshet
och antipati i vårdpersonalen (Patterson, Whittington & Bogg, 2007). En översiktsartikel
omfattande 74 studier visar att bland personal på sjukhus, och i synnerhet bland läkare, är
attityderna mot patienter med självskadebeteende övervägande negativa. Särskilt drabbade
är patienter med ett upprepat självskadebeteende. Attityderna gentemot patienter med
självskadebeteende är mer negativa än gentemot andra patienter, undantaget patienter
med missbruk (Saunders, Hawton, Fortune & Farrell, 2011).
Psykiatrisk vårdpersonal har generellt sett mer positiva attityder än övrig
vårdpersonal, vilket kan tolkas som att aktiv träning kan leda till varaktiga förbättringar i
attityder och kunskap hos all personal (Saunders et al., 2011).

Sammanfattningsvis finns det goda skäl att anta att självskadebeteende är en problematik
som väcker mycket känslor i vårdpersonal, vilket påverkar deras patientbemötande.
Resultatet riskerar att bli en frustrerad personalgrupp där de egna känslorna står i vägen för
att patienterna ett fullgott bemötande. Vården blir därmed inte heller så hjälpsam som den
skulle kunna vara, vilket ökar risken för att patienterna skadas av vården eller helt undviker
att söka vård på nytt. En respondent i Eriksson & Åkermans studie av patienters erfarenheter
av vård för självskadebeteende beskrev det som följer: ”Vården kände sig drabbad av mig,
och jag av vården” (2012).
Behovet av kunskap hos såväl omvårdnadspersonal som läkare förefaller alltså stort,
och även vårdpersonal inom den somatiska vården bör inkluderas. Detta skulle sannolikt
både öka tryggheten hos personalgruppen och förbättra patienters upplevelser av vården.
Även handledning har en central roll för att trygga personalgruppen, hjälpa dem att förstå
och hantera sina egna känslor och upplevelser, för att sedan på ett konstruktivt sätt kunna
hjälpa patienterna.

Självskadebeteende i psykiatrisk slutenvård
Det saknas idag evidens för att sluten psykiatrisk vård är en gynnsam åtgärd för att minska
eller begränsa självdestruktiva handlingar. Snarast har slutenvård ibland varit direkt
kontraproduktivt för dessa patienter, med försämring i sitt självskadebeteende och ökad risk
för suicid som resultat av en inskrivning (Chiesa, Sharp & Fonagy, 2011; Eriksson & Åkerman,
2012; Nationella VIP, Åkerman & Eriksson, 2011). En studie från Karolinska institutet visar
också att majoriteten av omvårdnadspersonalen upplever att vårdtiden för patienter med
självskadebeteende är för lång, och riskerar att bli kontraproduktiv (Lundahl, Helgesson &
Juth, 2021). Trots det är slutenvård ibland en nödvändig åtgärd med hänsyn till patientens
övriga psykiska status. Mot denna bakgrund har det vuxit fram en konsensus kring att
inläggningar för dessa patienter bör hållas korta, och att ursprunglig planering från
behandlare i öppenvård ska följas i så hög utsträckning som möjligt (Mehlum, 2009; Vijay &
Links, 2007). Någon optimal längd på vårdtiden är inte definierad, men ofta rekommenderas
ett par, tre dygn. Vissa studier har nämnt två veckor som bortre gräns (Bjärehed, 2012).

Det bör ändå understrykas att vårdbehovet för dessa patienter måste bedömas individuellt.
Riskerna med slutenvård på gruppnivå får inte bli skäl för att neka en patient slutenvård,
endast med hänvisning till att hen lider av självskadebeteende.

Läkemedel
En väsentlig komponent i behandlingen på slutenpsykiatriska avdelningen består av
medicinska interventioner, där det finns god evidens för många av de vanligaste
sjukdomstillstånden. Vid exempelvis affektiva tillstånd, psykossjukdomar och
sömnstörningar finns effektiva läkemedel och andra behandlingsmetoder (så som ECT och
TMS) att tillgripa. Däremot finns det i dagsläget inte något läkemedel som har evidens vid
självskadebeteende. Beteendet som sådant går alltså inte att bryta eller lindra med hjälp av
läkemedel, även om förbättringar kan ske genom medicinsk behandling av eventuella
grundsjukdomar. Det är också anledningen till att Nawaz et al (2021) såg att kortare
inläggningar kunde vara hjälpsamt om de kombinerades med en läkemedelsintervention
riktad mot patientens grundsjukdom.

Bristen på läkemedel mot självskadebeteende gör sociala faktorer och vårdmiljön än
viktigare för den här patientgruppen, när det inte finns medicinska behandlingar att luta sig
mot. Vårdmiljön och dagsstrukturen på en psykiatrisk avdelning bör därför betraktas som en
aktiv del av behandlingen för patienter som vårdas inneliggande för självskadebeteende.
Detta bör även kommuniceras till patienterna, då tydlighet och transparens i behandlingen
är hjälpsamt.

När och var förekommer självskador inom slutenvården?
Självdestruktiva handlingar förekommer oftast när patienterna är ensamma, exempelvis på
det egna patientrummet eller på en toalett (Nijman & Campo, 2002; James, Steward &
Bowers, 2012). Majoriteten av alla självskador i slutenvården sker kvällstid, då det ofta är
lägre bemanning på avdelningen än dagtid (Kang, Bushell, Lee, Berry, Hollander,
Rauchberger & Whitecross 2020; Nijman & Campo, 2002; James, Steward & Bowers, 2012).
Bland yngre patienter finns belagt att de skadar sig i lägre utsträckning om
omvårdnadspersonalen uppmärksammar och agerar på tidiga tecken (Spencer, Stone, Kable,
McMillan 2019), och det finns skäl att tro att det samma gäller för vuxna patienter.

Bidragande faktorer till självskador i slutenvård
Det finns uppfattningar att patienter med självskadebeteende inte bör, får eller har
anledning att skada sig själva under pågående inneliggande vård. Det kan motiveras genom
att patienter under slutenvård ska dra nytta av personalen som finns närvarande, i stället för
att skada sig själv. Av rädsla för att förstärka ett dysfunktionellt beteende skapas rutiner om
patienter bör skrivas ut om de självskadar på avdelningen, och skapar en uppfattning att
patienter som skadar sig under slutenvård inte är mottagliga för hjälp.
Detta är en problematisk bild, och i själva verket uppfattar patienter att det finns
många anledningar att skada sig själva under pågående slutenvård. Det kan handla om att
patienten känner sig stressad av andra patienter på avdelningen, eller över att behöva
förhålla sig till avdelningens regler eller rutiner som inte känns hjälpsamma för patienten.
Det kan handla om en önskan att få lämna avdelningen mer än vad som tillåtits eller att
patienten vårdas mot sin vilja med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Att känna sig
ensam och avskuren från familj och vänner kan också bidra till självskador, precis som
bristen på stimulans och sysselsättning. Självskador kan också användas som ett försök att

kommunicera med vårdpersonal, eller för att be om hjälp om patienten inte känner sig sedd
och förstådd.
Det är också viktigt att minnas patienternas förutsättningar. När de kommer till
slutenvården är de i sitt sämsta skick och kan inte längre hantera sin vanliga vardag. De
färdigheter de normalt sett behärskar är inte längre verksamma, eller så lyckas patienten
inte tillgripa dem. Det blir därför ett orimligt att kräva att patienter som söker hjälp för
självskadebeteende inte ska tillåtas skada sig själva. Strävan är självklart sådan, men för att
nå dit måste ett större ansvar vila på vårdpersonalen att hjälpa patienterna få tag i lämpliga
strategier för att minska självskadorna.

James, Steward och Bower (2012) visar i en reviewartikel att en betydande andel (44 %) av
självskadeepisoderna på avdelningarna föregås av vårdrelaterade faktorer. Ju högre grad av
övervakning och miljömässiga restriktioner som en patient utsätts för, desto högre är risken
att patienterna kommer att skada sig själva. En särskilt tydlig koppling till
självskadebeteende ses dels när patienter blir avskilda (alltså satta ensamma i ett rum eller
en del av avdelningen), och dels när deras önskemål nekas av personalen. Att känna sig
kontrollerad av personalen kan också leda till självskada. Författarna poängterar att det
kausala sambandet mellan självskador och övervakning inte är fastslaget, men att det
däremot står klart att ständig övervakning inte minskar risken för självskador. När en patient
skadar sig på avdelningen, ökar också risken att andra patienter kommer att skada sig under
de närmaste dagarna.

Fortsatt självskadebeteende och suicidrisk
Ett flertal studier visar att personer som sökt vård för icke-suicidalt självskadebeteende löper
en markant ökad risk för att dö i suicid än personer som inte gjort det. En systematisk
review- och metaartikel av Carroll, Metcalfe & Gunnel (2014) visade att en av tjugofem
patienter som kommer till sjukvården på grund av en självskada, kommer att dö i suicid inom
de närmaste fem åren. Olfson, Wall, Wang, Crystal, Bridge, Liu & Blanco (2018) följde upp
drygt 32 000 patienter ett år efter att de haft kontakt med vården på grund av en ickesuicidal självskada. Även de kunde visa på en ökad risk för fullbordat suicid för patienter som
sökt vård för självskador. De kunde också visa på en ökad risk för ytterligare självskador,
särskilt för kvinnliga patienter, patienter med personlighetssyndrom och patienter som

vårdats i psykiatrisk slutenvård snarare än öppenvård eller på en akutmottagning. De kunde
också se att risken för en ny självskada var som störst de närmaste dagarna efter utskrivning
(Olfson et al., 2018).

Longitudinella studier pekar på att slutenvård inte minskar risken för suicid, och att
upprepade inläggningar i suicidpreventivt syfte tvärt om kan öka risken för fullbordat suicid
(James et al., 2012). Men, om risken för suicid eller självskada är kopplad till någon psykisk
sjukdom för vilken det finns läkemedelsbehandling, såsom bipolär sjukdom, depression eller
schizofreni, så är en kortare inläggning ändå motiverat. Detta eftersom risken för självskada
sjunker påtagligt efter relevant behandling av grundsjukdomen (Nawaz, Reen, Bloodworth,
Maughan & Vincent, 2021).

Social smitta
Att en patient påverkar och påverkas av andra patienter kallas ibland för social smitta, för att
beskriva hur ett beteende kan spridas inom en avgränsad social sfär. En kanske mer korrekt
benämning är klustring av beteenden, i det här fallet självskadebeteende. Klustring
föreligger när två eller fler självskadeepisoder inte sker slumpmässigt över tid, utan istället
tycks relaterade till varandra. Denna effekt kan ses i olika slutna institutioner så som
psykiatriska avdelningar, behandlingshem och på SiS-institutioner. Olika försök har gjorts för
att begränsa klustringseffekterna i behandlingssituationer, där undvikande av långa
inläggningar kan vara en del av lösningen. En personalgrupp som är insatt i problematiken
och förstår hur social smitta fungerar nämns också som en viktig faktor, så väl som att
medvetandegöra patienterna om riskerna. Att uppmuntra patienter att inte prata om
självskadebeteende med medpatienter och vänner på ett sätt som kan innebära risk för
smitta, vill säga att utelämna detaljer och ingående beskrivningar, kan bidra till begränsning
av spridning. Så även att personal genom positiv förstärkning närvarar och för samtal kring
annat än självdestruktivitet. Det finns få studier som undersökt effekten av dylika åtgärder,
men en studie beskriver hur man tack vare dessa åtgärder inte kunnat detektera några
klustringseffekter i en DBT-grupp under två och ett halvt års tid. Se vidare sammanfattning
hos Bjärehed (2012).

”Självskadekontrakt” och villkorad vård
Det förekommer att så kallade självmordskontrakt används i vården av suicidnära patienter,
eller patienter med självskadebeteende. De kan utformas på olika sätt, men grundprincipen
handlar om att patienten lovar att inte skada sig själv eller ta sitt liv. Kontraktet gäller
vanligtvis under en avgränsad tidsperiod, till exempel mellan två sessioner hos en psykolog
eller under en vistelse på en sluten psykiatrisk avdelning. Liknande överenskommelser och
kontrakt förekommer även för patienter med självskadebeteende.

Trots att dessa kontrakt periodvis har använts frekvent finns det förvånansvärt svag evidens
för dess effektivitet. Det finns dels relativt få studier som överhuvudtaget undersöker dylika
kontrakt, och de studier som publicerats under 2000-talet talar om något emot kontraktens
plats i slutenvården (Edward & Sachman, 2010; Lewis, 2007; McMyler & Pryjmachuk, 2008).
De fördelar som nämns i forskningen bygger på den terapeutiska alliansen mellan en
terapeut och en patient, som möjligen kan stärkas av ett tydligt formulerat mål som de kan
arbeta mot gemensamt. Samtidigt betonas att den terapeutiska alliansen också kan hotas av
kontrakt, genom att patienten inte längre vågar vara uppriktig mot sin behandlare. Av rädsla
för eventuella konsekvenser vid kontraktsbrott, avstår de istället för att lyfta
problembeteenden i terapin (Lee & Bartlett, 2005).

Drew (2001) gick igenom 650 journaler från en psykiatrisk klinik, av vilka 31 personer
skadade sig under det dryga halvår som studien omfattade. Resultaten visade att personer
som ingått ett avtal om att inte skada sig själv, hade en sju gånger så stor risk att skada sig
och fem gånger så hög risk för att göra ett suicidförsök på avdelningen, jämfört med
patienter utan kontrakt. Man såg också att ju högre grad av restriktioner och begränsningar
som patienten omfattades av, desto större var risken för självskada. Patienter med axel IIdiagnoser hade särskilt hög risk för att självskada om de hade ett kontrakt (Drew, 2001). De
kausala sambanden är inte fastslagna, varför det inte med säkerhet går att säga att ett
kontrakt per automatik ger sämre utfall. Den stora skillnaden mellan grupperna skulle
möjligen kunna förklaras av andra, i studien ej undersökta faktorer, men det ger ändå en
indikation som inte talar till kontraktens fördel.

Den bristande evidensen för kontrakt har såväl det Nationella självskadeprojektet som det
nationella vård- och insatsprogrammet för självskadebeteende tagit fasta på. Det Nationella
självskadeprojektet skriver i sin utbildningsmodul som riktar sig till personal i slutenvården:
”Att villkora vården är inte en framkomlig väg eftersom risken för självskada
då kan öka. Det finns exempel när patienter fått indragna permissioner, hot
om isolering, utskrivning eller hot om avvaktande remittering till behandling
om ett självskadebeteende förekommer. Detta kan vara logiska och till synes
tydliga konsekvenser som ska vara lätta att ta till sig. Det man då glömmer är
att det i situationer med starkt känslomässigt påslag och lidande är långt till
logiska resonemang och man istället gör allt för att minska lidandet i
stunden.”
Även det nationella vårdprogrammet för självskadebeteende avråder från kontrakt och
skriver följande (författarens markering).
”Användande av tvångsåtgärder som fasthållning, isolering och
bältesläggning är vanliga vid vård av självskadande individer inom
heldygnsvården. Detta kan leda till vårdrelaterad PTSD och förvärrat
självskadebeteende. Det saknas evidens för åtgärder såsom konstant
övervakning, avskiljning, manuellt eller mekaniskt hindrande, bruk av låsta
avdelningar och andra inskränkningar i den fysiska miljön, upprättande av
självskadekontrakt m.m. i slutenvården. Tvärtom så utgör dessa en risk för
eller faktiska negativa effekter för den självskadande individen.”

När Eriksson och Åkerman (2012) undersökte svenska patienters erfarenhet av vård för
självskadebeteende, var hot och makt återkommande teman i patienternas berättelser:
”Min nuvarande kontakt inom öppenvården har konstaterat att om jag
skadar mig så att det kräver somatisk vård kommer denne säga upp
kontakten med mig. Jag förstår resonemanget bakom, men just den
inställningen gör att jag inte vågar lita på att jag kommer att få hjälp. Mina
erfarenheter inom vården har gjort att jag är livrädd för att bli övergedd om
jag säger eller gör eller tänker fel saker.”

Det etiska komponenterna, och såväl patienters som vårdpersonals negativa erfarenheter,
anförs även av McMyler & Pryjmachuk (2008) som ett skäl mot användandet av kontrakt
eller liknande villkor.
Förslag: självskadekontrakt eller liknande villkor som till exempel nolltolerans mot
självskador på avdelningen, ska inte användas.

Generellt om behandling vid självskadebeteende
De metoder som har evidens vid självskadebeteende är av terapeutisk art, och den typen av
behandling sker närmast uteslutande i psykiatrisk öppenvård, så som psykiatrin i Sverige är
organiserad idag. Till de mest undersökta metoderna hör DBT (dialektisk beteendeterapi),
MBT (mentaliseringsbaserad terapi) och ERGT (emotion regulation group therapy). Av dessa
är DBT den mest spridda behandlingen i Sverige, och även den metod som har starkast
evidens. DBT är ursprungligen en behandling för patienter med emotionell instabil
personlighetssyndrom och samtidigt suicidalt eller icke suicidalt självskadebeteende, men
har med åren visat goda resultat även för patienter med självskadebeteende men utan
personlighetssyndrom. Behandlingen i sin ursprungliga form har fyra kanaler;
individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonkonsultation och teamarbete för
behandlarna.
DBT finns även i anpassade versioner tänka att användas i slutenvård, något som
tycks vanligare förekommande internationellt än i Sverige. Då är behandlingen ofta
förenklad och förkortad, för att passa vårdformen. Ett exempel på det är Living through
distress (Booth, Keogh, Doyle & Owens, 2014), som bygger på färdighetsträningen i DBT.

Professor Lars-Gunnar Lundh sammanställde 2012 olika behandlingsmetoder vid
självskadebeteende och fann fyra gemensamma drag för de metoder som visat sig ha
evidens vid självskadebeteende. Dessa är:
-

en tydlig behandlingsstruktur som skapar förutsägbarhet och kontinuitet för individen

-

ett terapeutiskt förhållningssätt som karaktäriseras av empatiskt undersökande och där
individens upplevelser valideras

-

fokus på att medvetandegöra känslor och förbättrad känslomässig reglering

-

uttalade strategier för att motverka iatrogena effekter, det vill säga att vården förvärrar
individens tillstånd.

Även om dessa drag är extraherade ur psykoterapeutiska metoder finns skäl att tro att de
har relevans för bemötande och behandling av självskadebeteende även utanför
terapirummet. Tidigare i denna rapport har behovet av kontinuitet i vården betonats, liksom
ett bemötande som är intresserat och respektfullt. Den samlade kunskapen om
självskadebeteende visar att det, mycket övergripande, kan sägas fylla två primära
funktioner: att reglera känslor och att kommunicera (dessa känslor) med omgivningen (se
t.ex. Bjärehed & Bjureberg, 2019).

Hjälpsam slutenvård för patienter med självskadebeteende
Det finns idag ingen manual för hur slutenvård bör vara utformad för att vara hjälpsam för
patienter med självskadebeteende. Skälen är många, men av betydelse i sammanhanget är
att självskadebeteende förekommer hos ett mycket brett spektrum av patienter, som har
olika grundsjukdomar, funktionsnedsättningar och andra behov. Med avstamp i befintlig
forskning är det ändå möjligt att urskilja strategier och åtgärder för att skapa en etisk,
evidensbaserad vård med goda förutsättningar att hjälpa patienterna.

Allians och validering
Terapeutisk allians är ett begrepp hämtat från psykologin och psykoterapin, som syftar på
relationen mellan klient och terapeut. Det har visat sig att den terapeutiska alliansen är av
stor betydelse för behandlingsutfallet, studier visar att alliansen till och med är viktigare än
vilken inriktning behandlingen har (Johansson, 2006).
Även i psykiatrisk slutenvård har alliansen en stor betydelse, ett arbete som bör vara
prioriterat då alliansen har betydelse för behandlingsresultatet. Det finns studier som visar
att ju starkare en patient skattar alliansen, desto högre är sannolikheten att hen kommer att
fullfölja behandlingen (Fruzetti & Ruork, 2019). En god relation, allians, ökar sannolikheten
för att patienten ska uppleva att hen fått god vård. Några av de faktorer som påverkar
alliansen positivt är trygghet och stabilitet i behandlingsstrukturen, personalens förmåga att
ta till sig patientens lidande samt patientens möjlighet att arbeta med sina känslor och
problem (Johansson, 2006).
Då många patienter upplever att de saknar inflytande i sin egen vård (Eriksson &
Åkerman, 2012), är ett grundläggande sätt att skapa allians att aktivt involvera patienten i
sin egen vård. Detta kan ske bland annat genom att låta patienten berätta hur hen vill bli
bemött i olika situationer, vilka åtgärder som kan vara hjälpsamma och vad som kan vara

skadligt, om patienten har svårt att be personal om hjälp och hur den svårigheten kan
hanteras.

Ett annat centralt begrepp är validering, som fått stor spridning sedan M. Linehan
introducerade det 1993 i sin första bok om dialektisk beteendeterapi. Validering kan enklast
förklaras som att ”bekräfta det som är giltigt” och syftar till en process mellan två personer (i
behandlingssammanhang vanligtvis en behandlare och en patient). Validering kan bland
annat stärka den terapeutiska alliansen och förstärka (önskade) beteenden. Experimentella
studier har kunnat visa att validering i en stressande situation minskar det känslomässiga
påslaget, vilket invalidiering inte gör (Fruzetti & Ruork, 2019).
Rent konkret kan det handla om att validera en patients känslor av att inte vilja vara
på en psykiatrisk avdelning (”Jag förstår att du inte vill vara här”), att validera upplevelsen av
negativt bemötande vid vård av självtillfogade sårskador (”Självklart har även du rätt till
bedövning, trots att du skadat dig själv”), att validera tankar på döden (”Det verkar som att
du tänker mycket på döden, och att det plågar dig”) eller ett beteende där patienten lyckats
avstå från att skada sig själv (”Bra jobbat, tänk att du klarade att låta bli att skada dig, trots
att du hittade ett rakblad när ångesten var som svårast”).
Det är dock av yttersta vikt att det bara är valida eller giltiga beteenden som
valideras, enkelt uttryckt beteenden som inte är skadliga för patienten. Att validera invalida
beteenden, sådana som saknar grund, kan både förstärka det dysfunktionella beteendet och
leda till iatrogena effekter (Fruzetti & Ruork, 2019).

Sammanfattningsvis kan en god allians verka validerande, och validering kan stärka en
allians. Det faktum att validering kan ha en lugnande effekt i en starkt känslomässigt laddad
situation är värdefull kunskap när det kommer till psykiatrisk slutenvård, där akut mycket
svårt sjuka patienter vårdas. Bättre kunskap om och verktyg för alliansskapande och
validering kan förhoppningsvis leda till att patienter i högre grad känner sig sedda och
förstådda. Dessutom kan det hjälpa vårdpersonal att uppmärksamma de känslor som
självskadebeteende väcker i dem, och underlätta för ett mer lyhört bemötande gentemot
patienterna.
Förslag: Låt patienten tydligt berätta om hur hen vill bli bemött.

Kontinuitet och bemanning
Det finns ibland en rädsla för att patienter med självskadebeteende ska manipulera
personalen, vilket antagligen är grundat i missuppfattningen att alla patienter som skadar sig
själva lider av EIPS, och att alla med EIPS avsiktligt manipulerar sin omgivning. Detta får
tyvärr konsekvensen att patienten tvingas byta kontaktperson många gånger under sin
vårdtid, eller nekas de/n kontaktperson/er hen uttryckligen efterfrågar, av rädsla för att
personalen ska bli manipulerad. Detta förhållningssätt saknar stöd i forskningen, där man
istället har sett vikten av kontinuitet. Drew (2001) fann att ju fler dagar som en patient hade
samma ansvariga sjuksköterska under vårdtiden, desto lägre blev risken för självskada.
Förslag: eftersträva kontinuitet i slutenvården.

Bemanning och aktivitet
Reen, Bailey, McGuigan, Bloodworth, Nawaz & Vincent (2021) undersökte om
miljöförändringar på avdelningar för tonåringar kunde minska förekomsten av självskador.
Man fokuserade på eftermiddagar och kvällar eftersom de flesta självskadorna inträffade
under den tiden. De kunde visa att införandet av ett extra ”skymningspass” (kl. 15-23) då
personalstyrkan förstärktes, samt schemalagda aktiviteter på kvällstid, både minskade
antalet självskador, men framför allt andelen patienter som självskadande. Effekten var
särskilt tydlig på kvällstid, vilket ger stöd åt uppfattningen att det var just interventionerna
som haft effekt (Reen et al, 2021).
Nawaz et al (2021) kunde i en systematisk reviewartikel visa att ökad närvaro av
personal som var synlig ute på avdelningen minskade självskador. Det skapade även säkra
sätt för patienter att mötas och få utbyte av varandra på avdelningen, vilket kunde ersätta
självskadornas positiva funktioner. Meningsfulla aktiviteter som minskade känslan av
isolation och ensamhet, vilket i sin tur kan trigga självskador, visade sig också ge positiva
resultat. Författarna beskriver dessa avdelningsåtgärder som lovande, eftersom det rör sig
om förändringar som är relativt enkla och snabba att genomföra, och som sannolikt även har
positiva effekter för andra patienter på avdelningen.
Förslag: Öka bemanningen och personalnärvaron på avdelningen kvällstid.
Arrangera dagligen meningsfulla aktiviteter på avdelningen.

Färdighetsträning i slutenvård
Dialektisk beteendeterapi, DBT, består som ovan beskrivet av flera olika komponenter. En av
dem är färdighetsträning i grupp, där deltagarna praktisk får träna olika färdigheter som
syftar till att hjälpa dem hantera kritiska situationer där risken för självskador är ökad. Det
har utvecklats intensivformer av behandlingen, för att exempelvis kunna användas i
slutenvård. Detta kan göras på flera sätt, och en reviewartikel av Bloom, Woodward,
Susmaras och Pantalone (2012) kunde visa att DBT i slutenvården kan minska
självskadebeteende hos patienter med EIPS.
En specifik form av modifierad DBT är Living through distress, LTD, utvecklat vid St
Patrick’s mental health services på Irland. Behandlingen bygger på färdighetsträningen i DBT,
men erbjuds tre gånger i veckan under sex veckor i slutenvården. Patienter som genomgått
LTD hade signifikant färre självskador och delvis även förbättrad förmåga till
emotionsreglering jämfört med de patienter som erbjudits TAU, treatment as usual, i
slutenvården. Skillnaderna kvarstod även vid tre månaders uppföljning (Gibson, Booth,
Davenport, Keogh & Owens, 2014). En tidigare studie av samma forskargrupp, Booth et al
(2014), visade på liknande resultat gällande självskador och emotionsreglering. Där såg man
även att antalet dagar i slutenvården för de patienter som deltagit i LTD var minskat jämfört
med kontrollgruppens, och mer än 50% av deltagarna hade inga slutenvårdstillfällen alls
under det närmaste året efter behandlingen. Även om den sistnämnda studien inte var
randomiserad, varför resultaten måste tolkas med försiktighet, är fynden ändå lovande och
kan ge hopp om att även mindre omfattande versioner av färdighetsträning kan vara
hjälpsamt för personer med självskadebeteende.
Förslag: Inför färdighetsträning i grupp i slutenvården.

Krisplan
Det Nationella självskadeprojektet har tagit fram ett antal rekommendationer till psykiatrin
(Nationella självskadeprojektet, 2016). Den fjärde rekommendationen handlar om
riskhanteringsplaner, som kan finnas i vårdplanen och innehålla en krisplan. I
riskhanteringsplanen ska patientens risk- och skyddsfaktorer definieras, och här framgår
även att skattningsskalor kan vara en värdefull hjälp. Krisplanen bör vara densamma för
såväl öppen- som slutenvård. En patient som skrivs in i slutenvården och redan har upprättat

en krisplan tillsammans med sin DBT-terapeut eller någon annan öppenvårdskontakt, bör
därför inte upprätta en tillfällig lista i slutenvården. Däremot kan en befintlig lista
uppdateras tillsammans med personal i slutenvården, för att krislistan ska vara aktuell och
relevant även för den pågående krissituationen.
Förslag: utveckla arbetet med krislistor, och involvera personalen mer i dessa.
Använd skattningsskalan ISAS eller motsvarande.

Sammanfattande rekommendationer och Safewards
Bowers, Whittington, Nolan, Parkin, Curtis, Bhul & Floos (2006) föreslår tre åtgärder för att
minska självskadebeteende på psykiatriska slutenvårdsavdelningar.
-

Intermittent tillsyn, till skillnad mot konstant övervakning, verkar kunna reducera
självskadehandlingar.

-

Meningsfulla och varierade dagliga aktiviteter kan minska självskadehandlingar och är
uppskattat av patienterna.

-

Högre och mer varierad kompetens och högre personaltäthet (gynnsamt både mot
självskadebeteende och suicidförsök).

Den viktigaste faktorn för att hindra suicidförsök på avdelningen tycks vara personalens
aktiva arbetssätt (Bowers, Dack, Gul, Thomas & James, 2011). Mot denna bakgrund har
Safewards tagits fram. Det är en modell för att förstå och motverka iatrogena – negativa –
effekter av psykiatrisk heldygnsvård (Safewards.net; Bowers, 2014; Bowers, Alexander,
Bilgin, Botha, Dack, James & Stewart, 2014). Syftet är att bryta negativ beteendepåverkan,
där åtgärder som vidtas för att minska eller begränsa ett självskadebeteende, i själva verket
förstärker det.
Förslag: Fortsätt implementera Safewards på avdelningarna.

Utvärdering
För att kunna utveckla vården och veta vilka behandlingsinsatser som är effektiva, är det
viktigt att utvärdera vården. Det nationella självskadeprojektet skriver att utvärdering kan
ses som en del av en etisk vård, och ett sätt att säkra att de som behöver vård får insatser
som faktiskt är hjälpsamma. Utvärderingar kan göras på såväl grupp- som individnivå, och

bör anpassas efter vad som är relevant på den aktuella kliniken (Nationella
självskadeprojektet, 2016).
Förslag: Låt patienter med självskadebeteende utvärdera sin vård vid utskrivning.

Avslutning
Patienter med självskadebeteende bär ofta på multipla trauman och ett integrerat självhat,
och det är av yttersta vikt att sjukvården inte bidrar till ytterligare trauman eller ökad
självdestruktivitet. Det är patienter som ofta har negativa upplevelser av vården, där arbetet
med alliansskapande och validering blir särskilt viktiga för ett positivt behandlingsutfall.
I den här rapporten har en bråkdel av den aktuella forskning som finns om
självskadebeteende sammanställts, i syfte att kasta ljus över några aspekter av relevans för
den slutna psykiatriska vården.
De olika avsnitten i denna sammanfattning kan förhoppningsvis ge en indikation på
hur ett evidensbaserat arbete med självskadebeteende kan bedrivas inom slutenvård. Målet
är en vård där personalen ges förutsättningar att ta hand om sina egna känslomässiga
reaktioner, för att kunna erbjuda bästa tänkbara vård för patienterna.

Referenser
Bjärehed, J. (2012). Aktuella teman inom självskadeforskning med relevans för
behandlingsarbete.
https://nationellasjalvskadeprojektet.se/wpcontent/uploads/2016/06/5Bj%C3%A4rehedAktuellatemaninomsj%C3%A4lvskadefor
skningmedrelevansf%C3%B6rbehandlingsarbete.pdf
Bjärehed, J. & Bjureberg, J. (2019). Självskadebeteende: upptäcka, förstå och behandla.
Natur och Kultur.
Bloom, J. M., Woodward, E. N., Susmaras, T., & Pantalone, D. W. (2012). Use of dialectical
behavior therapy in inpatient treatment of borderline personality disorder: a
systematic review. Psychiatric services (Washington, D.C.), 63(9), 881–888.
https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100311
Booth, R., Keogh, K., Doyle, J., & Owens, T. (2014). Living through distress: a skills training
group for reducing deliberate self-harm. Behavioural and cognitive
psychotherapy, 42(2), 156–165. https://doi.org/10.1017/S1352465812001002
Mills, P. D., Bowers, L., & James, K. (2011). Learning from prevented suicide in psychiatric
inpatient care: an analysis of data from the National Patient Safety
Agency. International journal of nursing studies, 48(12), 1587–1588.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.07.006
Bowers, L., Whittington, R., Nolan, P., Parkin, D., Curtis, S., Bhui, K., ... Flood, C. (2006). The
City 128 Study of Observation and Outcomes on Acute Psychiatric Wards: Report to
the NHS SDO Pro-gramme. City University. Tillgänglig via:
http://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/hspr/research/
ciemh/mhn/projects/city128/city128.pdf
Hämtad 2022-02-15.
Carroll R, Metcalfe C, Gunnell D (2014) Hospital Presenting Self-Harm and Risk of Fatal and
Non-Fatal Repetition: Systematic Review and MetaAnalysis. PLoS ONE 9(2): e89944.
doi:10.1371/journal.pone.
Chiesa, M., Sharp, R., & Fonagy, P. (2011). Clinical associations of deliberate self-injury and
its impact on the outcome of community-based and long-term inpatient treatment

for personality disorder. Psychotherapy and psychosomatics, 80(2), 100–109.
https://doi.org/10.1159/000320975
Conlon, M., & O'Tuathail, C. (2012). Measuring emergency department nurses' attitudes
towards deliberate self-harm using the Self-Harm Antipathy Scale. International
emergency nursing, 20(1), 3–13. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2010.08.001
Drew B. L. (2001). Self-harm behavior and no-suicide contracting in psychiatric inpatient
settings. Archives of psychiatric nursing, 15(3), 99–106.
https://doi.org/10.1053/apnu.2001.23748
Edwards, S. J., & Sachmann, M. D. (2010). No-suicide contracts, no-suicide agreements, and
no-suicide assurances: a study of their nature, utilization, perceived effectiveness,
and potential to cause harm. Crisis, 31(6), 290–302. https://doi.org/10.1027/02275910/a000048
Fruzetti, A. E. & Ruork, A. K. (2019). Validation priciples and practices in dialectical behaviour
therapy. In: The Oxford handbook of dialectical behaviour therapy. Oxford University
Press.
Gibson, J., Booth, R., Davenport, J., Keogh, K., & Owens, T. (2014). Dialectical behaviour
therapy-informed skills training for deliberate self-harm: a controlled trial with 3month follow-up data. Behaviour research and therapy, 60, 8–14.
https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.06.007
Gratz, K. L., Dixon-Gordon, K. L., Chapman, A. L., & Tull, M. T. (2015). Diagnosis and
Characterization of DSM-5 Nonsuicidal Self-Injury Disorder Using the ClinicianAdministered Nonsuicidal Self-Injury Disorder Index. Assessment, 22(5), 527–539.
https://doi.org/10.1177/10731911145658788
James, K., Stewart, D., & Bowers, L. (2012). Self-harm and attempted suicide within inpatient
psychiatric services: a review of the literature. International journal of mental health
nursing, 21(4), 301–309. https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2011.00794.x
Johannson, H. (2006). Therapeutic alliance in general psychiatric care. Psykologiska
institutionen, Lunds universitet.
Kang, Bushell, Lee, Berry, Hollander, Rauchberger & Whitecross 2020
Lewis L. M. (2007). No-harm contracts: a review of what we know. Suicide & life-threatening
behavior, 37(1), 50–57. https://doi.org/10.1521/suli.2007.37.1.50

Lee, J. B., & Bartlett, M. L. (2005). Suicide prevention: critical elements for managing suicidal
clients and counselor liability without the use of a no-suicide contract. Death
studies, 29(9), 847–865. https://doi.org/10.1080/07481180500236776
Lindgren, B. M., Wilstrand, C., Gilje, F., & Olofsson, B. (2004). Struggling for hopefulness: a
qualitative study of Swedish women who self-harm. Journal of psychiatric and mental
health nursing, 11(3), 284–291. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2004.00712.x
Lindgren (2011), Self-harm – hovering between hope and despair. Doktorsavhandling, Umeå
Universitet, Institutionen för omvårdnad.
Lindgren, B. M., Oster, I., Aström, S., & Hällgren Graneheim, U. (2011). 'They don't
understand…you cut yourself in order to live.' Interpretative repertoires jointly
constructing interactions between adult women who self-harm and professional
caregivers. International journal of qualitative studies on health and well-being, 6(3),
10.3402/qhw.v6i3.7254. https://doi.org/10.3402/qhw.v6i3.7254
Linehan, M. M. (1993). Cognitive behavioural treatment of bordeline personality disorder.
New York: Guilford press.
Lundahl, A., Helgesson, G. & Juth, N. (2021): Hospital staff at most psychiatric clinics in
Stockholm experience that patients who self-harm have too long hospital stays, with
ensuing detrimental effects, Nordic Journal of Psychiatry, DOI:
10.1080/08039488.2021.1965213
Mehlum L. (2009). Clinical challenges in the assessment and management of suicidal
behaviour in patients with bordeline personality disorder. Epidemiologia e psichiatria
sociale, 18(3), 184–190. https://doi.org/10.1017/s1121189x00000440
McMyler, C. and Pryjmachuk, S. (2008), Do ‘no-suicide’ contracts work?. Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing, 15: 512-522. https://doiorg.rjl.idm.oclc.org/10.1111/j.1365-2850.2008.01286.x
Nawaz, R. F., Reen, G., Bloodworth, N., Maughan, D., & Vincent, C. (2021). Interventions to
reduce self-harm on in-patient wards: systematic review. BJPsych open, 7(3), e80.
https://doi.org/10.1192/bjo.2021.41
Nationella självskadeprojektet. Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende.
Tillgänglig via: https://nationellasjalvskadeprojektet.se/wpcontent/uploads/2015/12/Rekommendationer-Sj%C3%A4lvskadebeteende-rev2016.pdf Hämtad: 2022-02-15.

Nationella vård- och insatsprogrammet för självskadebeteende. Tillgänglig via
https://www.vardochinsats.se/sjaelvskadebeteende/behandling-ochstoed/behandling-inom-heldygnsvaard/ Hämtad: 2022-01-25.
Nijman, H. L., & à Campo, J. M. (2002). Situational determinants of inpatient selfharm. Suicide & life-threatening behavior, 32(2), 167–175.
https://doi.org/10.1521/suli.32.2.167.24401
Odelius & Ramklint. Nationella självskadeprojektet. En nationell kartläggning av förekomsten
av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och
vuxenpsykiatrin. 2014. Tillgänglig via: Microsoft Word - Rapporten 140410.docx
(nationellasjalvskadeprojektet.se) Hämtad 2022-01-25
Conlon, M., & O'Tuathail, C. (2012). Measuring emergency department nurses' attitudes
towards deliberate self-harm using the Self-Harm Antipathy Scale. International
emergency nursing, 20(1), 3–13. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2010.08.001
Olfson, M., Wall, M., Wang, S., Crystal, S., Bridge, J. A., Liu, S. M., & Blanco, C. (2018). Suicide
After Deliberate Self-Harm in Adolescents and Young Adults. Pediatrics, 141(4),
e20173517. https://doi.org/10.1542/peds.2017-3517
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende. Nationellt kvalitetsdokument för
psykiatrin. (2016). Hämtad 2022-02-04. Tillgänglig via:
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/wpcontent/uploads/2015/12/Rekommendationer-Sj%C3%A4lvskadebeteende-rev2016.pdf
Saunders, K. E., Hawton, K., Fortune, S., & Farrell, S. (2012). Attitudes and knowledge of
clinical staff regarding people who self-harm: a systematic review. Journal of
affective disorders, 139(3), 205–216. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.08.024
Spencer, S., Stone, T., Kable, A., & McMillan, M. (2019). Adolescents' experiences of distress
on an acute mental health inpatient unit: A qualitative study. International journal of
mental health nursing, 28(3), 712–720. https://doi.org/10.1111/inm.12573
Taylor, T. L., Hawton, K., Fortune, S., & Kapur, N. (2009). Attitudes towards clinical services
among people who self-harm: systematic review. The British journal of psychiatry :
the journal of mental science, 194(2), 104–110.
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.046425

Westling, S. & Ramklint, M., 2016. Läkartidningen Självskadebeteende vanligt även utan
personlighetssyndrom (lakartidningen.se)
Åkerman, S. & Eriksson, T. (2011). Slutstation rättspsyk – om tvångsvårdade kvinnor som inte
dömts för brott. Natur och Kultur.

