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Background: Mental illness is a growing problem in society and is increasingly seen in
younger people. Deliberate self-harm is seen as a complication of mental illness. Self-harm
means that people intentionally injure themselves as a habit and with more or less severe degree, but with no intention to take their own life.
Aim: The aim of the study is to illustrate parents’ experiences of their child’s deliberate selfharm behavior.
Method: A literature-based study based on analysis of ten qualitative articles.
Results: The results are presented in three main themes and ten subthemes. The first main
theme is “A roller coaster of feelings”, with three subthemes “First battle”, “Feelings of guilt
and shame” and “Anxiety and fear”. The second main theme is “Parenthood and family relationship” with four subthemes “Changing positions of power”, “Parents in conflict”, “Not
being enough as a parent” and “A changed relationship”. The last main theme is “Parents experience of support” with three subthemes “The insufficient support”, “Feeling seen” and “To
get support from the surroundings”.
Conclusion: Health care professionals need to create a good relationship with both parents
and patients, which can be done by meeting the parents' feelings and being responsive.
Keywords: Child, experience, partents’, qualitative, self-harm, support

Populärvetenskaplig sammanfattning
När ett barn har ett självskadebeteende påverkas föräldrarna, de hamnar i konflikter med
varandra, familjedynamiken vänds upp och ned och syskonen hamnar i skymundan. Sjuksköterskan har därför en viktig roll, att inte bara vårda och se till det sjuka barnet, utan se familjen som en helhet. Författarna till examensarbetet har valt att belysa föräldrars upplevelser av
att ha barn med självskadebeteende.
I Sverige är psykisk ohälsa bland barn och unga ett växande problem. Personer med självskadebeteende upplever oftast även någon form av psykisk ohälsa. Drygt 2,300 kvinnor och
1,300 män i åldern 15-29 år vårdades år 2011 för själskadebeteende men det finns olika typer
av vårdformer samt söker inte alla hjälp, därför finns troligtvis ett stort mörkertal.
Självskadebeteende och självmordsförsök ses allmänt som en komplikation vid psykisk
ohälsa, där den vanligaste ohälsan är depression. Självskadebeteende och självmordsförsök
skall dock inte förväxlas som samma fenomen, då självmordsförsök handlar om att avluta sitt
liv. Självskadebeteende definieras med att avsiktligt skada sin kropp, utan avsikt till självmord.
Föräldrar till barn med självskadebeteende kan känna sig misslyckade och maktlösa. De känner även en skuld och skam över barnets beteende. Det är känslomässigt ansträngande för
dem att hantera situationen. Det är därför av stor vikt att de får rätt handledning och stöd för
att på bästa sätt kunna hjälpa sitt barn. Föräldrarna kunde känna en avsaknad av kunskap och
förståelse gällande deras barns självskadebeteende. Sjukvårdpersonalen kan stötta föräldrarna
genom att förmedla kunskap och information. De ska även undervisa, motivera, ge rådgivning
samt emotionellt och praktiskt stöd till hela familjen. Insatserna bör utföras av sjuksköterskan
i ett nära samarbete med andra yrkesgrupper för att få en så bra familjeorienterad vård som
möjligt.
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Inledning
Psykisk ohälsa är något som blir allt mer vanligt i yngre åldrar och kan yttra sig som självskadebeteende. Självskadebeteende hos barn påverkar föräldrarna och därav är det viktigt att
sjuksköterskan inom sitt kompetensområde stöttar föräldrarna samt hela familjen. Denna litteraturbaserade studie skulle kunna vara av betydelse då sjuksköterskor kommer möta de föräldrarna i vården. För att på ett adekvat sätt kunna möta de föräldrar är det av vikt att ha kunskap om föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med självskadebeteende, för att kunna
ge ett tillfredställande stöd.

Bakgrund
Barn och föräldrar
Studien beskriver föräldrars upplevelse av att leva med barn med självskadebeteende, och
därför kommer orden föräldrar och barn att definieras.
WHO (2014a) har definierat ungdomar som personer mellan 10-19 år, medan United Nation
(2015) definierar ungdomar som 10-24 år. Examensarbetet kommer att använda definitionen
av ungdomar som 10-24 år och kommer att benämnas som barn, då föräldrar benämner dem
som barn oavsett ålder.
En biologisk förälder definieras med att kvinnan har tillsammans med mannen avlat fram barnet, och att kvinnan har burit barnet. En förälder kan även vara rättslig eller social. En förälder
med socialt föräldraskap är den som fostrar barnet som sitt eget, och ses ofta även som rättslig, i den bemärkelse att den skall följa de skyldigheter och rättigheter som de innebär (Singer,
2000). I examensarbetet används begreppet föräldrar, oavsett biologisk, rättslig eller socialt
föräldraskap.

Definition av självskadebeteende
Allmänt sett anses självskadebeteende och självmordsförsök uppträda som en komplikation
vid psykisk ohälsa, vanligaste är depression (Stain, 2008). Självskadebeteende och självmordsförsök skiljer sig åt. Självmord handlar om att ta sitt eget liv. Självskadebeteende definieras som direkt, avsiktlig skada av den egna kroppen utan självmordsavsikt. (Favazzaz,
1996). Det sker som en vana av mer eller mindre allvarlig grad (Nationalencyklopedin,
2016). Självmordsförsök, indirekta metoder för att skada sig själv exempelvis svält, sväljande
av objekt, glas, spikar eller substans eller överdos ingår inte. I definitionen ingår även att personer med självskadebeteende även kan tillåta andra att skada dem (Favazzaz, 1996). Enligt
Allmänna barnhuset (2008) kan dock självskadebeteende visas på olika sätt genom exempelvis missbruk eller sexuella handlingar, vanligast sker det dock genom att hudskada uppstår.
Att skära, bränna eller riva sig själv utgör vanligaste metoden med exempelvis syftet att avleda ångest för en stund eller ett rop på hjälp men utan självmordsavsikt (Lindgren, 2011).
Favazza (1996) beskriver det som impulsivt självskadebeteende och utgör den vanligaste
formen. Impulsivt självskadebeteende indelas i episodisk och repetitiv typ där de vanligaste
handlingarna är skärande och brännande av hudvävnad. Personen riktar medvetet skadorna
mot sin kropp och de utförs utan självmordsavsikt. Vid episodisk typ skadar sig personen i
perioder men inte regelbundet och utan insikt samt förnekar sitt beteende. Erkänner personen
sitt beteende och att vara beroende av handlingarna kallas det repetitiv typ. Handlingarna sker
då per automatik utan reflektion i syfte att hantera känslor och situationer.
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Förekomst och diagnostik av självskadebeteende
I världen upplever 10-20% av barn och unga psykisk ohälsa och hälften debuteras redan vid
14 års ålder (WHO, 2014b). I Sverige är psykisk ohälsa bland barn och unga ett växande problem och sedan 1990-talet har det ökat. Rapporter från 2011 visar att 7 % av männen och 10
% av kvinnorna i åldern 18-24 år hade kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård eller
använde psykofarmaka. Motsvarande siffror för åldersgruppen 17 år och yngre är det 4% av
pojkarna och 3 % av flickorna i befolkningen. Ökningen som skett bland barn och unga har
bidragit till att behovet av psykiatrisk vård eskalerat. År 2011 vårdades drygt 2300 kvinnor
och 1300 män i åldern 15- 29 år för själskadebeteende. Det finns dock olika vårdformer och
alla söker inte hjälp därför finns troligtvis ett stort mörkertal (Socialstyrelsen, 2013).
Söderberg (2008) beskriver samhällsperspektivet och ifrågasätter om det finns någon koppling mellan varför unga människor skadar sig själva och samhällsutvecklingen. Varför det
finns könsskillnaderna gällande självskadebeteende bland unga pojkar och flickor är oklart.
Enligt Söderberg (2008) bör en översyn göras över om det är på grund av att förväntningarna
på de olika könen ser olika ut. Självskadebeteende har sedan 2013 funnits som en egen kategori i diagnosmanualen DSM-5 och benämns icke-suicidalt självskadebeteende. För att få
diagnosen krävs det att personen under det senaste året skadat sig själv avsiktligt vid fem
olika tillfällen utan självmordsavsikt för att exempelvis slippa känslor som är smärtsamma
eller för att må bättre (DSM-5, 2013).

Föräldrars ansvar
Det yttersta ansvaret för barnets uppfostran och utveckling ligger hos båda föräldrarna. Föräldrarnas första prioritet ska vara barnets bästa. Föräldrarna har ansvar för att barnets levnadsstandard är skälig för att barnet ska ha en trygg utveckling (UNICEF, 1989).
Omvårdnad, trygghet och god fostran är barns rätt. De som har vårdnaden om barnet har ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda samt för barnets personliga förhållanden. De
ansvarar även för den tillsyn som behövs för barnet med beaktande av barnets ålder, utveckling och andra omständigheter tillgodoses. De ansvarar även för barnets försörjning och utbildning. Barnet skall behandlas med respekt och inte utsättas för kränkande behandling. Föräldrarna skall i samband med att barnet utvecklas och blir äldre visa mer hänsyn till barnets
vilja och barnen ska ges mer möjlighet att påverka beslut gällande dennes liv (SFS 1949:381).

Sjuksköterskans ansvar
Fyra ansvarsområden finns beskrivet som är grundläggande för sjuksköterskan, förebygga
sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande. De ansvarsområdena tillsammans
med en grundläggande respekt för människans rättigheter samt till egna val, rätten till liv och
värdighet utgör vårdens värdegrund. Sjuksköterskan har som ansvar att se till att patienter,
samt anhöriga tilldelas korrekt, lämplig och tillräcklig information. Informationen skall ges på
ett individuellt anpassat sätt och ligga till grund för patientens samtycke till dennes behandling och vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskan visa respekt och ge en omsorgsfull omvårdnad. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall patientens anhöriga också ges
möjlighet att delta i vården, om det inte finns bestämmelser gällande sekretess eller tystnadsplikt som förhindrar det. När minderåriga uppnår ålder och mognad får denne själv bestämma
över sekretessen och vad föräldrarna skall få ta del av och delta i (Socialstyrelsen, 2015).
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De personerna med självskadebeteende och har skadat sig till den grad att de kräver sjukvård
är en sårbar grupp. När skadorna är själförvållande ställs det stora krav på sjuksköterskans
egna etiska förhållningssätt, en förmåga att reflektera kring sina handlingar, åsikter och attityder. Personer med självskadebeteende upplever och har erfarenheter av vikten av ett stödjande
förhållningssätt från vårdpersonalen, samt att de blir lyssnade på. Personer som skadar sig
själva kan även uppleva att sjukvårdspersonalen saknar förståelse och har ett dömande bemötande (SBU, 2015).
Psykisk sjukdom påverkar hela familjen och patienten påverkas av familjemiljön (Smeby,
2003). Sjukvården skall se till enskilda familjemedlemmar till exempel föräldrar, patient och
eventuella syskon, vilket är lika viktigt för familjens hälsa och välbefinnande som för patientens framtida situation (Kirkevold, 2003a). När familjen inte ges uppmärksamhet och ses som
en enhet med lika rätt till hjälp sviker sjukvården inte endast familjen utan även patienten
(Smeby, 2003). Det är känslomässigt ansträngande för föräldrarna till barn med självskadebeteende, och de kan känna sig maktlösa och misslyckade. Det är därför av stor vikt att de får
rätt handledning och stöd (SBU, 2015). Stötta föräldrarna innebär att förmedla kunskap och
information, att undervisa, motivera dem samt ge rådgivning och emotionellt och praktiskt
stöd till hela familjen. Den familjeorienterade vården skall baseras på en tvärvetenskaplig
kunskapsgrund och insatserna utförs av sjuksköterskan i nära samarbete med andra yrkesgrupper (Kirkevold, 2003b).

Tidigare forskning
En studie gjord av Zetterqvist (2014) visar att 35,6 % (n=3060) barn avsiktligt har skadat sig
själva någon gång under senaste året. Några av de vanligaste metoderna är att skära sig, bita
eller slå sig själv. Andra delen av studien (n=2,964) visar att de barnen med fler självskadetillfällen har högsta antalet upplevda traumatiska och negativa livshändelser. Studien visar sammanfattningsvis att självskadebeteende är ett vanligt fenomen hos barn (Zetterqvist, 2014).
I en studie gjord av Bjärehed (2012) ses ett samspel mellan självskadebeteende och annan
samtidig problematik till exempel är barnens strategier för att reglera känslor negativt. Barnen
har inte en god relation till sina föräldrar och hos flickor ses problem med negativ kroppsuppfattning och symtom på ätstörning. Självskadebeteende ses ofta som en reaktion på något som
upplevs traumatiskt i en människas liv till exempel vid mobbning, fysiska eller sexuella övergrepp, psykisk misshandel, bråk i hemmet eller om barnet känner sig sviken av någon vuxen.
Det kan göra att ångestkänslorna avtar för ett tag dock förvärras det oftast över tid (StraarupSondergaard, 2008).
I en studie av Morgan et. al (2013) visar det sig att många föräldrar till barn med självskadebeteende känner minskat välbefinnande, sämre tillfredställelse gällande sin föräldraroll och
bristande kommunikation inom familjen. Föräldrarnas stöd till barnet är viktig och därför är
det viktigt att ge stöd även till föräldrarna.

Teoretiska utgångspunkter
Lidande och hälsa
Lidande som begrepp är tillägnat människan, ett begrepp som alla människor kommer att
stöta på under sin livstid. Att känna ett lidande innebär att man lever. Lidandet är en ständig
kamp mellan det som är gott och det som är ont (Eriksson, 2005).
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Eriksson (2005) menar att människor som saknar förmågan att känna lidande ofta blir utpekade av sin omgivning och deras förakt gentemot dem. En människa som inte har förmåga till
lidande, passar inte in i normen av hur en människa förväntas uttrycka sig när hon befinner
sig i ett lidande. Att känna lidande kan bland annat innebära känslor som att någonting är av
ondo, något negativt som ansätter en människa. Lidandet kan också innebära att det är någonting som människan måste acceptera och lära sig att leva med, en kamp (Eriksson, 2005).
Lidande och hälsa är två begrepp som går hand i hand för människans kamp att överleva, i det
avseendet att människan väljer att fortsätta kämpa eller väljer att inte leva. En människa
förmår inte uppleva sin hälsa förrän hon upplevt sjukdom. Det handlar om att vara medveten
och de erfarenheter en människa besitter (Eriksson, 2005). Hälsa är inte endast frihet från
sjukdom eller funktionshinder utan även ett tillstånd med fullständigt fysiskt social och psykiskt välbefinnande (WHO, 1948). Hälsa kan ses som en förening med lidande i sin helhet
och lidandet är en del av hälsan. Det är konstaterat att känna olika slags lidande, som kan vara
oerhört smärtsamma, även kan få konsekvenser på människans hälsa. Att befinna sig i ett tillstånd där hälsan får konsekvenser utav lidandet innebär en kamp mellan liv och död, att känna
hopp och maktlöshet. Vinner livet så kan kampen resultera i att människan kan finna betydelse med sitt lidande (Eriksson, 2005).

Problemformulering
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och ses allt mer hos yngre människor. För
föräldrarna och barnen lever tillsammans påverkas de av varandra och det är viktigt att ge stöd
även till föräldrarna då deras barn drabbas av psykisk ohälsa. Föräldrarna har en viktig roll i
barnets liv därför är det av vikt som sjuksköterska ha kunskap och förståelse för föräldrarnas
upplevelser av att leva med ett barn med självskadebeteende för att kunna stödja dem.

Syfte
Syftet med studien är att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn med självskadebeteende.

Metod
En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning har valts för att besvara
syftet. Kunskap gällande bland annat erfarenheter, upplevelser och förväntningar tas tillvara i
en analys med kvalitativ metod och är lämplig i denna studie. Flera studier som handlar om
samma fenomen sammanställs till en ny helhet med kunskap angående ett och samma fenomen. Resultatet granskas gällande kvalitet och skall i det praktiska vårdarbetet kunna användas som vägledning (Friberg, 2013).

Litteratursökning
De systematiska sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och ProQuest. Sökord som användes för att besvara syftet med examensarbetet var ”self destructive behavior”, ”parental attitudes”, self-harm, child*, parent exeprince*, parent*, self-inflicted injuries, mother and father
experiences, ”mental health”, ”self-injurious behavior”. I en del av sökningarna användes
ämnesord och trunkering (*). Östlundh (2013) menar att ämnesord beskriver innehållet i de
olika dokumenten och trunkering möjliggör träffar på ordets alla böjningsformer. Kombinationer av sökord gjordes med hjälp av AND i databaserna, vilket gör
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att flera ord kopplas samman (Östlundh, 2013). Begränsningar som gjordes i sökningarna var
peer reviewed, ha publicerats mellan 2006-2016 och skulle varit skrivna på engelska. Sju artiklar valdes ut i de systematiska sökningarna (Bilaga I). Osystematiska sökningar gjordes i
databaser samt genom kedjesökning. Kedjesökning innebär att relevanta artiklar söks via referenser från redan valda artiklar (Östlundh, 2013), här valdes tre artiklar ut.

Urval
Inkusionkriterierna var att artiklarna skulle ha fokus på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter. Barnen skulle vara mellan 10-24 år gamla. Artiklar som handlar om barn med självskadebeteende inkluderades och artiklar där alla barn även hade annan problematik exempelvis
autism exkluderades. Inkluderade artiklar granskade med Willman, Stoltz och Bathsevani
(2012) granskningsmall för att säkerhetsställa god vetenskaplig kvalitét (Bilaga II). Inkluderade artiklar presenteras i en översikt och varje enskild artikel kvalitetsbedömdes med skalorna hög, medel eller låg (Bilaga III).

Analys
Analys av artiklarna gjordes enligt Fribergs (2013) modell utformad i fem steg som används
för analys av kvalitativa artiklar i en litteraturbaserad studie. Steg ett utgjordes av att läsa
valda artiklar flera gånger. Största fokus låg på att läsa resultatet i artiklarna för att hitta svar
på syftet med examensarbetet. Steg två innebar att leta nyckelfynd i de olika artiklarnas resultat, det gjordes genom att markera det som svarade på syftet med överstrykningspenna i olika
färg. I steg tre gjordes en sammanställning av varje artikels resultat. Sammanställningen samlades i ett gemensamt dokument. I steg fyra kopplades studiernas resultat samman och teman
och underteman identifierades, vilket resulterade i tre huvudteman och tio underteman. I steg
fem utformades en beskrivning av de nya temana, som en utomstående fick granska och
kommentera för att säkerhetsställa att texten var kommunicerbar.

Resultat
I tabell I presenteras huvudteman och underteman som uppkommit under analysen av de
valda artiklarna.
Tabell I. Innehåller beskrivning av tre huvudteman och tio underteman.
En berg- och dalbana av Föräldraskap och familje- Föräldrars upplevelser av
känslor
relation
stöd
Första slaget

Förändrade maktpositioner

Det bristfälliga stödet

Känslan av skuld och skam

Föräldrar i konflikt

Att känna sig sedd

Oro och rädsla

Att inte räcka till som föräl- Att få stöd från omgivningen
der
En förändrad relation
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En berg- och dalbana av känslor
Huvudtemat beskriver föräldrarnas olika upplevda känslor inför deras barns självskadebeteende. De underteman som framkom var första slaget, känslan av skuld och skam samt oro och
rädsla.
Första slaget
Föräldrarnas första reaktion vid upptäckandet av självskadebeteendet varierade, men var känslosamma och förenade med starka reaktioner. Oavsett hur självskadebeteendet för första
gången uppdagades var den gemensamma känslan chock (Ferrey et al., 2015; Ferrey et al.,
2016; Oldershaw, Richards, Simic & Schmidt, 2008; Raphael, Clarke & Kumar, 2006; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2008; Rissanen, Kylmä & Laukannen, 2009; Rose, Cohen &
Kinney, 2011). Chocken förknippades även med känslor av sorg, förlust (Oldershaw et al.,
2008; Raphael et al., 2006) och ilska (Byrne et al., 2008; Oldershaw et al., 2008; Raphael et
al., 2006;). Den känslan liknade föräldrarna med när en anhörig avlider, och känslan av dödsfall varade under hela chockprocessen (Oldershaw et al., 2008; Raphael et al., 2006). Föräldrar riktade även sin ilska och frustration mot sina barns självskadebeteende (Byrne et al.,
2008)
Chocken övergick senare för föräldrar i somatiska och psykologiska symtom till exempel
oförmåga att arbeta (Raphael et al., 2006), sömnlöshet, depression (Ferrey et al., 2015; Raphael et al., 2006) och att de blev mer och mer utmattade (Ferrey et al., 2015; Ferrey et al.,
2016).
Känslan av skuld och skam
Barnens självskadebeteende var smärtsamt för föräldrarna och de kände skuld över att deras
barn varit så olycklig och tvingats ta till självskadehandlingar (Byrne et al., 2008; Ferrey et
al., 2015; Lindgren, Åström & Hällgren-Granheim, 2010; McDondal, O’Brien & Jackson,
2007; Rose et al., 2011). De kände skam över deras barns självskadebeteende och klandrade
sig själva för att de inte hade märkt av tendenserna till beteendet tidigare (Ferrey et al., 2015;
Lindgren et al., 2010; McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006; Rose et al., 2011). Föräldrar rannsakade sig själva och trodde att deras barns självskadebeteende orsakades av deras
egna emotionella motgångar från tidigare erfarenheter i livet (McDonald et al., 2007).
Föräldrar ville att barnens självskadebeteende skulle hållas hemligt för omgivningen, eftersom de skämdes över vad deras barn hade gjort (Ferrey et al., 2015; Lindgren et al., 2010;
McDonald et al., 2007). Föräldrar beskrev att barnens ärr på armarna var pinsamt och var oroliga över vad omgivningen skulle tänka (McDonald et al., 2007). Det fanns föräldrar som vägrade att känna skam över barnets självskadebeteende (Ferrey et al., 2015).
Oro och rädsla
Rädslan inför framtiden var påtaglig hos föräldrarna. De vill så småningom kunna släppa taget om sina barn när de var redo för vuxenlivet, men vågade inte riktigt tänka den tanken
(Ferrey et al., 2015; Ferrey et al., 2016). Föräldrarna kände en konstant känsla av oro, då de
såg en personlighetsförändring hos sitt barn. Den visade sig genom att barnen inte var sitt
gamla jag, slutade att le, var agiterade eller tystlåtna (Oldershaw et al., 2008; Rissanen et al.,
2008). Föräldrarna kände rädsla över att deras barn skulle skada sig till den grad att de behövde vårdas på sjukhus, eller i värsta fall att de skulle leda till döden (Rose et al., 2011).
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Föräldraskap och familjerelation
Huvudtemat handlar om hur föräldrarna upplevde familjerelationen och sitt föräldraskap. De
underteman som framkom var en förändrad relation, förändrade maktpositioner, föräldrar i
konfikt och att inte räck till som föräldrar.
En förändrad relation
När barnets självskadebeteende uppdagades för föräldrarna skedde drastiska förändringar i
föräldraskapet till exempel ökad övervakning och kontroll över sitt barn (Ferrey et al., 2015;
Ferrey et al., 2016; McDonald et al., 2007; Oldershaw et al., 2008). Föräldrar ville göra huset
fritt från föremål och hjälpmedel som kunde gynna barnets självskadebeteende genom att ta
bort vassa knivar och mediciner (Ferrey et al., 2016; Oldershaw et al., 2008; Rissanen et. al,
2009). Föräldrarna var ständigt medvetna om vad som föregicks och kontrollerade sina barn
ofta (Ferrey et al., 2016; McDonald et al., 2007; Oldershaw et al., 2008). Övervakning av barnen kunde ske genom att föräldrarna gick igenom barnens privata tillhörigheter genom att till
exempel läsa dagböcker, gå igenom mobiltelefon och avlyssna samtal (Ferrey et al., 2016;
McDonald et al., 2007). Den överdrivna övervakningen av barnen gav föräldrarna skuldkänslor och de blev känslomässigt utmattade av att ständigt känna behov av att kontrollera sitt
barn (McDonald et al., 2007). Föräldrarna blev även vaksamma gällande syskonen i hushållet.
De var oroliga att de skulle ta efter självskadebeteendet och skulle tro att det tillhör normaliteten, därför doldes medvetet barnets självskadebeteende för syskonen (Ferrey et al., 2016).
Det fanns föräldrar som menade att övervaka sitt barn till den överdrivna nivån inte var produktivt (Ferrey et al., 2016), men det gemensamma förhållningssättet hos föräldrarna var att
ständigt hålla ett öga på sitt barn (Ferrey et al., 2015; Ferrey et al., 2016; McDonald et al.,
2007; Oldershaw et al., 2008).
Föräldra-barn-relationen förändrades relaterat till barnets självskadebeteende (Byrne et al.,
2008; Ferrey et al., 2016; Raphael et al., 2006; Rissanen et al., 2008) och föräldrar ifrågasatte
styrkan i bandet till deras barn (Raphael et al., 2006). Gemensamt för föräldrarna var att självskadebeteendet påverkade, störde hela familjen och kunde hindra funktionen i familjen (Byrne et al., 2008; Ferrey et al., 2015; Ferrey et al., 2016; Lindgren et al., 2010; McDonald et al.,
2007; Oldershaw et al., 2008; Raphael et al., 2006; Rissanen et al., 2008; Rissanen et al.,
2009; Rose et. al, 2011). En fungerade kommunikation mellan föräldrar och barnet upplevdes
som viktig för att kunna hjälpa sitt barn, så barnet kunde uttrycka sina känslor på ett lämpligt
sätt (Byrne et al., 2008; Rissanen et al., 2009). Föräldrarna utvecklade fungerande cooping
strategier över tid (Byrne et al., 2008; Ferrey et al., 2016; Rissanen et al., 2009) till exempel
att visa mer omsorg, vara medvetna, ge extra stöd (Ferrey et al., 2016; McDonald et al., 2007;
Rissanen et al., 2009) och få barnet på andra tankar vilket kunde minska tankarna på att självskada (Ferrey et al., 2016). Föräldrar upplevde det svårt att hela tiden finnas till och stötta
eftersom att de kände att deras egna liv sattes på paus och att deras egna behov fick sättas åt
sidan (Ferrey et al., 2016; Oldershaw et al., 2008). De hade svårt att förstå och acceptera sitt
barns självskadebeteende (McDonald et al., 2007; Oldershaw et al., 2008; Raphael et al.,
2006; Rissanen et al., 2008). Föräldrarna hade en vilja att återskapa den relationen de hade
innan med sitt barn (Byrne et al., 2008) och de fanns föräldrar som beskrev att relationen hade
stärks och de hade kommit varandra närmare (Oldershaw et al., 2008; Rissanen et al., 2008;
Rose et al., 2011).
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Förändrade maktpositioner
Föräldrarna upplevde att de behövde ta det försiktigt kring sitt barn, de beskrev det som att gå
på äggskal, (Byrne et al., 2008; Ferrey et al., 2016; Lindgren et al., 2010; Oldershaw et al.,
2008) just av den anledningen att förhindra en ny incident och inte uppröra barnet (Ferrey et
al., 2016; Oldershaw et al., 2008). Det ledde till att barnen kom undan med saker de vanligvis
inte hade gjort, vilket i sin tur gav barnen en maktposition i familjen och kunde göra lite som
de själva ville (Ferrey et al., 2016; Oldershaw et al., 2008). Föräldrarna upplevde att barnen
utnyttjade sin maktposition för att få kontroll över familjen, genom att hota föräldrarna med
att skada sig själva, om de inte fick som de ville. Hotet var ett sätt att få sin vilja igenom till
exempel genom att inte vilja gå till skolan, göra sina läxor eller att äta den mat som serverades
(Ferrey et al., 2016). När barnen hade makt över sina föräldrar, kände föräldrarna sig begränsade att behålla den disciplinen som vanligvis rådde i hushållet. Det var svårt att hitta en balans eftersom föräldrarna kände en oro över att en ny episod skulle bryta ut (Byrne et al.,
2008; Raphael et al., 2006).
Makten över föräldrarna tvingade dem att hela tiden fick hitta nya sätt att återfå kontrollen, till
exempel fanns det de föräldrar som minskat sin arbetstid eller som sagt upp sig från sina arbeten för att kunna fokusera på sitt barn (Ferrey et al., 2015; Ferrey et al., 2016; McDonald et
al., 2007; Raphael et al., 2006).
Föräldrar i konflikt
Föräldrar hamnade i konflikt med varandra angående hur de skulle hantera sitt barns självskadebeteende. Föräldrarna var oense gällande hur disciplinen skulle fortgå och hade olika meningar. Det var oftast en av föräldrarna som stod för den hårda jargongen, och den andra var
mer avslappnad i sin fostran. Det resulterade i konflikt mellan föräldrarna (Ferrey et al., 2016;
Raphael et al., 2006) och de skuldbelade varandra (Ferrey et al., 2016). De mödrar som hade
gått ner i arbetstid kände skuld över att deras män fick ta ett större ekonomiskt ansvar i familjen, vilket bidrog till ytterligare spänningar och konflikter uppstod (McDonald et al., 2007).
Att inte räcka till som förälder
Känslor av misslyckande, känna sig otillräckliga, och brist på självförtroende var gemensamma känslor hos föräldrarna (Byrne et al., 2008; Lindgren et al., 2010; McDonald et al.,
2007; Rissanen et al., 2008; Rose et al., 2011). De kände att de inte hade skyddat sina barn
tillräckligt nog från självskadebeteendet (Byrne et al., 2008). Föräldrarna ifrågasatte sin
kompetens och förmåga som förälder och kände att de saknade kunskap och förståelse gällande deras barns självskadebeteende (McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006; Rose et
al., 2011). Mödrar upplevde att de inte levt upp till sina roller som hustru, mor och stöttepelare i familjen (McDonald et al., 2007). De krav de hade hemma, på sina arbetsplatser, på sig
själva och från andra resulterade i att de skuldbelagde sig själva och de kände att de inte uppfyllt alla kraven (McDonald et al., 2007; Rose et al., 2011).
De föräldrar som hade fler barn i familjen kände att de gav mindre tid och uppmärksamhet till
syskonen eftersom största fokus låg på det barn med självskadebeteendet (Ferrey et al., 2015;
Ferrey et al., 2016; McDonald et al., 2007; Oldershaw et al ., 2008; Rissanen et al., 2008). Det
innebar att de kände skuld, maktlöshet (McDonal et al., 2007; Oldershaw et al., 2008) och
otillräckliga som föräldrar (Ferrey et al., 2016; McDonald et al., 2007; Oldershaw et al .,
2008; Rissanen et al., 2008). Föräldrar kompenserade den minskade uppmärksamheten till
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syskonen genom att ge dem pengar eller presenter (Ferrey et al., 2016). De menade att självskadebeteendet gjorde syskonen upprörda och att de inte kunde hantera det (Byrne et al.,
2008). Det var svårt för föräldrarna att finna en balans i familjelivet (Ferrey et al., 2016; Oldershaw et al., 2008).

Föräldrars upplevelser av stöd
Huvudtemat handlar om föräldrars behov av stöd och hur de upplevde det stöd de fick eller
inte fick. De underteman som uppkom var det bristfälliga stödet, att känna sig sedd och stöd
från omgivningen.
Det bristfälliga stödet
Föräldrarna upplevde brist på information och stöd från sjukvårdspersonalen, vilket resulterade i att föräldrarna kände sig hjälplösa och deras ångest och förvirring ökade (Byrne et al.,
2008; Lindgren et al., 2010; Oldershaw et al., 2008; Raphael et al., 2006; Rose et al., 2011).
Föräldrarna kände sig exkluderade gällande deras barns vård (Lindgren et al., 2010; Raphael
et al., 2006; Rose et al., 2011) och blev förvånade och bekymrade över hur vårdpersonelen
inte ville dela information utan barnets tillåtelse (Raphael et al., 2006). Då barnen blev myndiga uteblev all information till föräldrarna relaterat till sekretess, trots barnens tillåtelse av
överlämning av information, kände föräldrarna sig osynliga (Lindgren et al., 2010).
Föräldrarna upplevde ett behov av professionell hjälp eftersom det inte var gynnsamt att lämnas utan stöd och hjälp med hanteringen av barnets självskadebeteende. De menade att det
inte var tillräckligt att endast hjälpa barnet, utan att de själva var i behov av stöd och hjälp
från sjukvårdpersonlen (Byrne et al., 2008; Lindgren et al., 2010; Raphael et al., 2006; Rissanen et al. 2009). Med rätt verktyg och information att hantera barnets självskadebeteende
kunde föräldrarna veta hur de skulle agera och hjälpa sitt barn (Byrne et al., 2008; Lindgren et
al., 2010; Rissanen et al., 2009; Rose et al., 2011) och förebygga framtida incidenter (Byrne et
al., 2008). Det fanns de föräldrar som inte visste hur de skulle be om hjälp (Raphael et al.,
2006; Rose et al., 2011) av rädslan för att bli dömda för barnets självskadebeteende (Raphael
et al., 2006).
När barnen befann sig på sjukhus fanns det föräldrar som ansåg att det var svårt att be om
hjälp eftersom deras egna känslor inte var intakta. När föräldrarna hade processat och kommit
underfund med sina känslor om sitt barns självkadebeteende, kunde de se tillbaka och önskat
att de fått stöd tidigare (Raphael et al., 2006). Föräldrarna upplevde att vårdpersonalen fick
dem att känna sig förvirrade när de pratade om att inte känna skuld, trots att föräldrarna inte
nämnt något om känslan av skuld (Lindgren et al., 2010). Att konstant söka efter svar, hjälp
och stöd gjorde att föräldrarna kände sig makt- och hjälplösa (Lindgren et al., 2010; Raphael
et al 2006; Rose et al., 2011).
De tillfällen då föräldrarna blev inbjudna att delta i barnets vård upplevde de fortfarande bristande information. De kände sig försummade av vårdpersonalen samt att de inte involverade
båda föräldrarna (Lindgren et al., 2010). Föräldrar menade att för det skulle bli så bra som
möjligt, behövde samarbetet mellan familjen och vårdenheterna vara tydlig, relevant och realistiskt (Rissanen et al., 2009).
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Föräldrarna kände sig ignorerade, deras känslor blev inte bekräftade av sjukvårdspersonalen
och de lämnades att ta hand om sina känslor på egen hand (Lindgren et al., 2010; Raphael et
al., 2006). Föräldrarna kände sig osynliga och deras oro togs inte på allvar, när deras barn inte
fick den vård de behövde. De kände även ilska och förtvivlan över det långsamma sjukvårdsystemet (Lindgren et al., 2010).
Föräldrar vars barn befann sig i slutenvården kände sig särskilt åsidosatta eftersom vårdpersonal ifrågasatte deras besök. Föräldrarna kände att de ville finnas till för sitt barn, men vårdpersonalen menade att det inte var gynnsamt för barnet. Föräldrarna upplevde att vårdgivarna såg
dem som besvärliga och att de engagerade sig för mycket. Det upplevdes skrämmande för
dem att sjukvården inte bekräftade dem som närstående (Lindgren et al., 2010). Föräldrar
kände sig osynliga då de upplevde att vårdpersonalen ignorerade deras känslor, (Lindgren et
al., 2010; Raphael et al., 2006) och om de var i behov av stöd, (Lindgren et al., 2010) vilket
föräldrarna kände ilska över (Raphael et al., 2006).
Att känna sig sedd
Föräldrar som tagit emot professionell hjälp tyckte det var till fördel och kände sig stundtals
lättade, uppskattade och att de blev tagna på allvar. När föräldrarna kände att de fick sin röst
hörd och blev tagna på allvar upplevdes känslor av tröst och ett lugn (Lindgren et al., 2010;
Oldershaw et al., 2008). Vårdpersonalen som visade föräldrarna en uppriktig empati och ärlighet upplevdes av föräldrarna som hjälpsamma och äkta, vilket gav dem hopp (Lindgren et
al., 2010).
När föräldrarna blev erbjudna att delta i vården kände de sig värdefulla och lättade. De kände
sig värderad av vårdpersonalen när de lyssnade på dem och tog deras oro på allvar (Lindgren
et al., 2010; Rose et al., 2011). När vårdgivarna gav svar och stöd till föräldrarna resulterade
det i en känsla av lättnad (Lindgren et al., 2010).
Föräldrarna hanterade barnets självskadebeteende på olika sätt till exempel med rådgivning,
kognitiv beteendeterapi, använde sig av mindfulness träning, blev ordinerade antidepressiv
medicin (Ferrey et al., 2015) och var i kontakt med kliniker som hade erfarenhet av självskadebeteende (Ferrey et al.,2016). Föräldrar kände att genom att ta hand om sig själva kunde de
hjälpa sitt barn (Ferrey et al., 2015). Föräldrarna ville uppmuntra andra i samma situation att
söka hjälp och söka information så fort som möjligt för att få hjälp att kunna handskas med
problemen (Ferrey et al., 2016).
Att få stöd från omgivningen
Föräldrar som varit i kontakt med andra människor i liknande situationer med erfarenheter av
självskadebeteende (Byrne et al., 2008; Ferrey et al., 2015; Ferrey et al., 2016) värderade det
högt (Byrne et al., 2008; Ferrey et al., 2015). Det resulterade i att föräldrarna kunde finna
stöd och dela erfarenheter med varandra. Föräldrar sökte hjälp hos familjemedlemmar, vänner
eller kollegor (Lindgren et al., 2010). De föräldrar som tog kontakt med vänner, vars erfarenheter var liknande av olika anledningar gav ett ömsesidigt stöd (Ferrey et al., 2015).
Vetskapen av att känna känslan av att de inte var ensamma och kunde känna samhörighet gav
en känsla av lättnad (Byrne et al., 2008). Föräldrarna uppgav att det skulle finna mer stöd om
det hade funnits möjlighet till diverse stödgrupper där deltagarna är främlingar för varandra
men delar liknande erfarenheter. Att få höra andras historier om deras barn med självskadebeteende kunde ge känslan av att vara mindre isolerad och kunde få styrka i det (Ferrey et al.,
2015).
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Diskussion
Metoddiskussion
Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelse av att ha barn med självskadebeteende. När
analys görs av kvalitativ forskning ökas förståelsen för det valda området som undersökts, och
kan bidra med en vägledning till hur det kan hanteras i vårdarbetet (Friberg, 2013). En litteraturbaserad studie valdes därför, eftersom erfarenheter, upplevelser och förväntningar tas tillvara i en analys med kvalitativ metod enligt Friberg (2013).
Den systematiska litteratursökningen gjordes i akademiska databaser vilket enligt Östlundh
(2013) görs för att få fram vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes först i databaserna Cinahl och ProQuest. Vid en kompletterad sökning i PubMed återfanns inga artiklar som inte
redan framkommit i de andra två databaserna. Sju artiklar framkom genom de systematiska
sökningarna. Vid osystematisk sökning framkom tre artiklar som svarade mot syftet. Den ena
av dem genom kedjesökning. Kedjesökning är ett effektiv sett att få fram relevanta artiklar
genom att se över referenslistor i redan vald litteratur (Östlund, 2013). Trunkering i sökningarna användes vilket enligt Östlundh (2013) görs för att ordets alla olika böjningsformer skall
komma med. AND som är en boolesk söktekning för att hitta sambanden mellan olika sökord
och koppla samman dem (Östlund, 2013), vilket författarna till examensarbetet använde sig
av. De avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inte
vara äldre än tio år. Östlund (2013) menar att en avgränsning i tid är till fördel då vetenskapligt material är en färskvara. Resultatet hade kunnat få en annan prägel om äldre artiklar hade
inkluderats. Språkavgränsningen är också till fördel för att eliminera artiklar skriva på språk
författarna inte behärskar men eftersom största delen av det vetenskapliga materialet är skrivet
på engelska är risken liten för att värdefullt material förloras (Östlund, 2013). Peer Review
användes för att få fram artiklar som endast var.
De inkluderade artiklarna har granskats av en etisk kommittee, vilket Polit och Beck (2017)
beskriver som en viktig aspekt. Willman, Slotz och Bathcevanis (2011) granskningsmall användes för att granska de valda artiklarnas kvalité och hög kvalité konstaterades vilket värderades högt gällande analysen. För att säkerhetsställa att misstolkningar undvikts använde sig
författarna av lexikon, då engelska inte är författarnas modersmål. Diskussioner kring tolkning uppstod mellan författarna eftersom de tolkade materialet på olika sätt men till slut uppstod konsensus.
Ursprunget från inkluderade artiklar var Europa, förutom en artikel från Australien. Det kunde
resultera i att resulterat inte kan överföras till andra delar av världen. Inom kvalitativ forskning eftersträvas inte generaliserbarhet specifikt men vill generera kunskap gällande användbarheten i andra sammanhang. Trovärdighet handlar om hur överförbart resultat är i andra
situationer. En viktig aspekt för att överförbarheten ska främjas är mängden information som
beskriver kontexten av studien (Polit & Beck, 2017). Det är dock läsaren själv som avgör studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2015).
I studiens resultat framkommer det att föräldrar bär på en stor oro kring deras barns sjukdomstillstånd. Författarna menar att det möjligtvis kan ses i andra vårdsituationer oberoende
av barnets sjukdomstillstånd, vilket kan styrka trovärdigheten i studiens resultat.
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Resultatdiskussion
Tre underteman från resultatet har valts för att lyftas upp och diskuteras. De underteman som
kommer att diskuteras är Oro och rädsla, Att inte räcka till som förälder och Det bristfälliga
stödet.
Oro och rädsla
Känslan som präglade föräldrarna är oron och rädslan inför vilken skada deras barns självskadebeteende kunde frambringa. De kände rädsla inför framtiden när barnen skulle klara sig
själva och oro över personlighetens förändringar de såg hos barnen. Den stora rädslan föräldrarna bar inom sig är om barnets självskadebeteende kunde leda till döden. Eriksson (2005)
skriver att människan kan känna olika slags lidande och kan upplevas som mycket smärtsamma. Föräldrarnas oro och rädsla kan tolkas som ett lidande. Eriksson (2005) beskriver
begreppen lidande och hälsa som förenade med varandra, där människans hälsa kan få konsekvenser om lidandet blir för påtagligt. Eriksson (2005) menar vidare, att individen själv väljer
att inte leva eller om kampen skall fortsätta. Socialstyrelsen (2010) menar att oron hos föräldrar till barn med psykisk ohälsa kan leda till egen psykisk ohälsa till exempel ångest eller
sömnsvårigheter. Tankarna kring framtiden är även de en källa till oro hos föräldrarna.
Sjuksköterskan kan genom att vara lyhörd och närvarande lindra föräldrarnas oro och rädsla
och hjälpa dem att hantera känslorna. Möter sjuksköterskan föräldrarna tidigt kan känslorna
av oro och rädsla förhindras eller möjligen undvikas helt.
Att inte räcka till som förälder
Föräldrar känner sig otillräckliga och misslyckade i sin föräldraroll, de uttrycker en saknad av
kunskap och förståelse gällande deras barns självskadebeteende. Syskonen i familjen blir åsidosatta vilket föräldrar känner skuld över och känslan av otillräcklighet förstärks. Balansen i
familjelivet är svår att finna för föräldrarna.
Föräldrar till barn med självskadebeteende känner ofta en sämre tillfredställelse i sin föräldraroll enligt Morgan et. al (2013). Föräldrars upplevelser av misslyckande och otillräcklighet
kan tolkas som ett lidande vilket enligt Eriksson (2005) kan förekomma under olika perioder i
livet när ens livssituation förändras. Socialstyrelsen (2010) beskriver att föräldrar till barn
med psykisk ohälsa känner en maktlöshet och ett lidande uppstår då barnet bryts ned av den
psykiska ohälsan av något föräldrarna inte förstår.
Föräldrars självförtroende i föräldrarollen sviktar relaterat till barnets självskadebeteende.
Waad (2008) beskriver att föräldrar kan ge upphov till känslor av misslyckanden i föräldrarollen. Sjukvårspersonal bör därför ha en medvetenhet gällande föräldrarnas sårbarhet och stötta
dem med verktyg så att de på lämpligast sätt kan hjälpa sig själva och sitt barn (Waad, 2008).
I en studie av O’Shea, Shea, Robert och Cavanaugh (2012) beskriver de syskon till barn med
cancer, deras upplevelser och behov av stöd. Syskonen blir åsidosatta av föräldrarna eftersom
deras fokus låg hos det sjuka barnet. Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att inkludera
syskon och påminna föräldrarna att även se till syskon och deras behov. Uteblivande information till syskonen kan resultera i att syskonen upplever förvirring och ifrågasätter vems felet
är. Sjuksköterskorna identifierar syskonens behov till exempel behov av uppmärksamhet, information, stöd gällande deras oro och rädsla och viljan att ha en normal vardagsrutin.

12

Sjuksköterskan kan stötta föräldrarna för att stärka sin naturliga roll som vårdare och minska
deras känslor av misslyckande. Sjuksköterskan kan hitta användbara strategier för föräldrarna
samt öka deras kunskap om sitt barns självskadebeteende. Det skulle kunna generaera till att
föräldrarna får ett ökat självförtroende. Sjuksköterskan kan även påminna och hjälpa föräldrarna så syskonen bibehåller en så normal vardag som möjligt och att de ges information även
till dem.
Det bristfälliga stödet
Föräldrarna upplevde brister i vården gällande stöd och information. Föräldrar kände sig även
exkluderade från barnens vård. Det var inte tillräckligt enligt dem att endast hjälpa barnet utan
de själva var i behov av stöd och hjälp. Det var en kamp för föräldrarna att ständigt söka svar,
hjälp och stöd, vilket resulterade i känslan av makt- och hjälplöshet. Föräldrar upplevde att
sjukvårdpersonalen inte bekräftade dem, inte tog dem på allvar och deras känslor ignorerades.
Det kan tolkas som en form av lidande föräldrarna behöver utstå. Att lida innebär enligt Eriksson (2005) att kämpa och att utstå vilket föräldrarna gör.
Det är viktigt att möta föräldrarna och stötta dem när de genomgår en svår situation. Föräldrar
behöver kunskap för att kunna hantera situationen (Waad, 2008). Sjuksköterskan är skyldig
att ge information, inte endast till patienten utan även dennes närstående samt göra de närstående delaktiga i vården om inte patienten misstycker (SFS 2014:821). Föräldrarnas ständiga
kamp om att finna svar och stöd kan undvikas, då sjuksköterskan kan upplysa föräldrarna om
fenomenet med information och göra dem delaktiga i vården. Får föräldrarna de stöd de är i
behov av, och har rätt till kan föräldrarnas lidande lindras.

Slutsatser
Självskadebeteende bland unga människor är ett växande problem i samhället och kryper
längre ner i åldrarna. När ett barn utvecklar ett självskadebeteende berörs hela familjen. Föräldrar skuldbelägger sig själva, och skäms över sitt barns självskadebeteende. De känner
sig otillräckliga som föräldrar, och i de familjer där det finns flera barn hamnar syskonen ofta
i skymundan. Föräldrar anser att de också är i behov av stöd och inte endast det sjuka barnet.
Föräldrarna upplever emellertid bristande stöd från sjukvårdspersonalen och känner sig exkluderade från sitt barns vård. De känner sig makt- och hjälplösa när de ständigt tvingas söka
stöd och hjälp.
Sjuksköterskan behöver skapa en bra relation med både föräldrarna och patienten. Det kan
göras genom att möta föräldrarnas känslor och vara lyhörd. Med hjälp av den kompetens och
kunskap sjuksköterskan har, kan sjuksköterskan stötta föräldrar. Visar sjuksköterskan uppmärksamhet gentemot föräldrarna kan det göra att föräldrarna känner sig sedda och bekräftade.

Praktiska implikationer
Det är viktigt att sjuksköterskor stöttar föräldrar, möter deras känslor och bekräftar dem.
Sjuksköterskan skall göra föräldrarna delaktiga i vården och inte undanhålla information de
har rätt till. En tillfredställande relationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna är av betydelse för att föräldrarna skall känna sig sedda. Sjuksköterskan kan genom belysning av föräldrarnas upplevelser av situationen skapa förståelse för dem och möta dem på ett adekvat sett.
Sjuksköterskor bör hela tiden söka ny kunskap i forskning för att utvecklas och bidra till
kompetensutvecklingen i vården vilket leder till ett professionellt förhållningsätt.
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För att förhindra debuten och graden av självskadebeteendet skulle de utifrån ett samhällsperspektiv kunna utöka kompetensen i skola, bland lärare, kuraruter, skolsköterskor och föräldrar. Har skolverksamheten mer kompetens kan det resultera i att uppdagandets av självskadebeteende sker i ett tidigare stadie eller innan debut. Det kan resultera i att lidandet för hela
familjen förhindras och samhällskostnader minskas.

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans
kompetensområde
Examensarbetet har gett en ökad förståelse och kunskap gällande föräldrars upplevelser av
deras barns självskadebeteende. Då fenomenet självskadebeteendet är ett växande problem är
det stor sannolikhet att sjuksköterskor kommer möta dessa patienter och deras anhöriga. Där
av kan den nya kunskapen och förståelsen som examenarbetet givit tas i beaktande gällande
det framtida sjuksköterskeyrket.
För att öka förståelsen inom området behövs ytterligare forskning gällande föräldrars önskan
om huruvida stödet ska tillämpas. För att bidra ytterligare till kunskapsutveckling inom sjuksköterskan profession kan en undersökning av könsskillnader i självskadebeteendet vara av
intresse där orsakerna till handlingen kan ställas mot varandra samt skillnader i utförandet.
Syskons upplevelser är även av betydelse för att kunna skapa ett familjeperspektiv vilket kan
generera en familjeorienterad vård där familjen ses som en helhet.
Ett förslag till vidare utveckling för sjuksköterskans kompetensområde skulle kunna vara att
utforma en mindre specifik utbildning inom barns och ungas självskadebeteende. Innehållet i
utbildningen kan rymma råd och handledning gällande hur sjuksköterskan kan stötta patienten
och hela familjen.
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Självskadebeteende är
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emotionella, fysiska och
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Huvudsakligt resultat
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Självskadebeteende är
vanligt i Storbritannien.
Det finns bevis på att
det finns koppling mellan ens ung människas
relation till sina föräldrar och självskadebeteende. Syftet var att ser
över hur föräldrarnas
fostran av baren ändras
mellan föräldrarna samt
fostran av deras andra
barn.

Kvalitativ
studie med
öppna intervjuer.

37 föräldrar
till 35 barn
med ålder
under 25 år.

Föräldrarna upplevde
att de behövde
”trippa på tå” för att
inte trigga barnets
självskadebeteende.
Föräldrarna oroade
sig att de inte gav de
andra baren lika
mycket tid.

Hög

Problemet är att det
finns forskning som
visar att relationen mellan vården och familjemedlemmar till personer med psykiska problem är dåligt. Syftet är
att belysa föräldrars
upplevelser av professionell vård och vårdpersonal.

Kvalitativ
studie som
använde narrativa intervjuer.
I analysen
användes en
fenomenologisk hermeneutisk

6 föräldrar,
barnen var
flickor.

Föräldrarna kände
skam och skull över
deras barns självskadebeteende och
kände sig ibland
exkluderade från att
delta i vården.
Många kände sig
även hjälplösa och
dåliga som föräldrar.

Hög

Självskadebeteende är
ett signifikant problem
hos ungdomar. Syftet
var att undersöka mödrars upplevelser av att
hantera sina barns självskadebeteende

En kvalitativ
studie med
hermeneutisk
fenomenologisk metod. I
intervjuerna
fick deltagarna
berätta fritt.

6 mammor.
Åldrarna på
barnen var 1221 år.

Mödrarna upplevde
skuld och skam. De
hade negativa känslor som de behövde
hjälp att hantera utav
sjukvårdspersonalen.

Hög

Problem och syfte

Ansats och
metod

Urval och
studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Författare
Oldershaw, A.,
Richards, C.,
Simic, M. &
Schmidt, U.
Årtal
2008
Land
Storbritannien

Föräldrars perspektiv på
självskadebeteende
beskrivs som viktigt
men har inte studerats.
Syftet är få föräldrars
perspektiv på tonåringarnas självskadebeteende

Kvalitativ
studie med
fenonologisk
analys. Semistrukturerade
intervjuer utfördes.

12 föräldrar. 9
mammor, 2
pappor, samt 1
mormor som
var vårdnadshavare. Barnen
var mellan 1318 år, med
självskadebeteende.

Föräldrarna hade
svårigheter att förstå
och acceptera självskadebeteende. De
upplevde att de hade
svårt med kommunikationen, och behövde mer stöd

Hög

Författare
Raphael, H.,
Clarke, G, &
Kumar, S
Årtal
2006
Land
Storbritannien

Självskadebeteende är
ett allvarligt problem i
samhället, och forskning har fokuserat på
patienten, men inte på
föräldrarna. Syftet är att
identifiera föräldrarnas
stöd relaterat till deras
oro, förväntningar och
upplevelser av deras
barn självskadebeteende.

Kvalitativ
studie med
femenologisk
ansats.

6 föräldrar,
och barnen var
i åldrarna 1624 år.

Barnens självskadeHög
beteende upplevdes
som väldigt traumatiskt för föräldrarna.
Föräldrarna var rädda
för vad som kunde
hända i framtiden,
samt kände oro och
hjälplöshet. Föräldrarna behöver mer
stöd

Författare
McDonald, G.,
O´Brien, L., &
Jackson, D.
Årtal
2007
Land
Australien

Problemet är att det inte
finns så mycket studier
gjorda på föräldrars
upplevelser. Syftet är att
beskriva föräldrars upplevelers av deras barns
självskadebeteende

Kvalitativ
metod, och
hade öppna
intervjuer

4 föräldrar,
varav 3 mödrar och 1 fader.

Föräldrarna hade
brister i kunskapen
om självskadebettende, och upplevde
det svårt att deras
barn hade det. De
kände behov av professionell hjälp.

Hög

Problem och syfte

Ansats och
metod

Urval och
studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Författare
Rissanen, ML., Kylmä, J.
& Laukkanen,
E.
Årtal
2009
Land
Finland

Självskadebeteende är
ett vanligt problem
bland ungdomar och
föräldrars upplevelser är
inte studerade. Syftet
var att belysa föräldrarnas syn på hur de kan
hjälpa sitt barn med
självskadebeteende.

Kvalitativ
metod, och
hade öppna
intervjufrågor

4 föräldrar,
och barnen var
under 18 år.

Föräldrarna uttryckte
att det är i behov av
information för att
kunna hjälpa sitt
barn.

Hög

Författare:
Rose, H., Cohen, K. &
Kinney, C
Årtal:
2011
Land:
Storbritannien

Syftet med studien var
att belysa mödrars upplevelser av vården i
samband med barnets
självskadebeteende

En kvalitativ
studie, med en
tolkningsfenomenologisk
analys

5 mammor till
döttrar i 15-16
års ålder

Mammorna kände
skuld och skam över
barnens självskadebeteende. De upplevde även brister i
sjukvården

Hög

Författare
Rissanen, ML., Kylmä, J.
& Laukkanen,
E.
Årtal
2008
Land
Finland
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