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Inklusionskriterier

(1) avsiktligt självskadebeteende de senaste fem 
åren 

(2) sjukvårdskontakt de senaste fem åren på 
grund av självskadebeteende 

Självskadebeteende = avsiktlig skada på den 
egna kroppens yta, utan medvetet 
självmordssyfte 



Respondenterna

• 179 personer uppfyllde kriterierna för 
inklusion, varav 171 kvinnor och 8 män

• De var i åldrarna 13-45 år (M 24,6, MD 24)



Fördelning av respondenter



Några svar: helhetsupplevelse

Påstående: Jag är nöjd med den vård jag fått.

Medelvärde för hela gruppen var 4,08 (SD 2,43)

Påstående: Jag kände mig väl bemött av vården. 

Medelvärde för hela gruppen var 4,03 (SD 2,43)



Några svar: negativa attityder

Påstående: Jag upplever att vårdpersonalen
hade en negativ attityd till patienter med
självskadebeteende. 

• Medelvärde för hela gruppen var 5,94 (SD 3,16)

• 52,6% av respondenterna valde ett svarsalternativ 
mellan 7-10.

• I LPT-gruppen valde 68,3 % ett svarsalternativ mellan 
7-10.



Några svar: kränkningar

Påstående: Jag har upplevt kränkningar i
vården.

• Medelvärde för hela gruppen var 6,78 (SD 3,63)

• 39,7% av respondenterna valde 10 (instämmer 
fullständigt). 65,6 % valde ett svarsalternativ mellan 
7-10.

• I LPT-gruppen valde 85,9 % ett svarsalternativ mellan 
7-10.



Beskrivningar av vården

• Gemensamma aspekter: mycket fokus på 
läkemedel och på BPD som diagnos

• Öppen psykiatrisk vård: mycket fokus på 
erfarenheter av samtalsstöd

• Sluten psykiatrisk vård: beskrivs som 
”förvaring”



Ett exempel

”Har sedan 2004 (då var jag 14 år) vårdats 
inneliggande på olika psykiatriska avdelningar 
och behandlingshem. […] Jag känner mig 
missförstådd, felbehandlad, förbibesedd, 
övergiven och maktlös inför/av den vård som 
jag har fått. Om jag ser tillbaka på tiden innan 
jag blev inlagd och sedan tänker på 
dagssituationen så vill jag bara gråta. Tänk så 
fel att har blivit! Så många år som har gått till 
spillo. Jag vet inte vart jag ska ta vägen.” 



Ett annat centralt tema:
Dubbla budskap

”Jag har också känt att vården har tyckt att 
mitt självskadebeteende är för lindrigt för att 
man ska bry sig om det. […] Enda gången 
någon inom vården tyckt att 
självskadebeteendet var allvarligt fick det 
konsekvensen att terapin helt avbröts.”



Ett annat centralt tema:
Dubbla budskap

”Jag har vid ett flertal tillfällen hört att jag ska 
skrivas ut för att platsen behövs till nån annan 
och jag har då fått kämpa för att stanna kvar 
(det var under en period av mycket 
självmordshandlingar). Det kunde vara hot om 
utskrivning om jag inte skötte mig, även hot 
om LPT om jag inte skötte mig så jag har 
upplevt mycket dubbelhet.”



Att fundera över:
Vilken roll spelar jag själv?



Några förbättringsområden

• Attityder och förhållningssätt 
(färdighetsträning för personal? 
Värdegrunder?)

• Tillgänglighet (man ska inte behöva skada sig 
för vård och man ska inte bli utan vård om 
man skadar sig)

• Utveckling av alternativa vårdformer (finns det 
behandling för patienter som inte har BPD? 
Finns det alternativ till slutenvård?)


