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KASKAD

Rekommendationer för insatser 
vid självskadebeteende

Rekommendation 1: Bemötande

Individer med självskadebeteende ska bemötas med 
medkänsla, respekt och värdighet.

Rekommendation 2: Bedömning på akutmottagning

Individer som söker vård efter en självskadehandling ska få 
en bedömning av sin kroppsliga hälsa relaterat till skadan, sin 
psykiska hälsa, sociala omständigheter samt risk för 
återkommande självskadehandlingar och självmord.



Definition 
självskadebeteende



Att avsiktligt tillfoga sig skada.

Vad menas med självskada?

DEFINITION



> Emma, 14 år
DEFINITION

Emma har provat att skära 
sig ytligt i armen en gång. 
Hon har en kompis som har 
skadat sig själv flera gånger 
som hon är bekymrad för. 
Emma trivs ganska bra i 
skolan, tycker om att måla 
och har flera vänner. Hon 
har ingen BUP-kontakt.

Emma har provat att skära 
sig ytligt i armen en gång. 
Hon har en kompis som har 
skadat sig själv flera gånger 
som hon är bekymrad för. 
Emma trivs ganska bra i 
skolan, tycker om att måla 
och har flera vänner. Hon 
har ingen BUP-kontakt.



> David, 17 år
DEFINITION

David har skadat sig själv 
genom att skära sig ett tiotal 
gånger det senaste året. 
Han känner sig deppig, har 
sömnsvårigheter och har 
varit hos skolkuratorn några 
gånger. David trivs inte så 
bra i skolan men kämpar på.

David har skadat sig själv 
genom att skära sig ett tiotal 
gånger det senaste året. 
Han känner sig deppig, har 
sömnsvårigheter och har 
varit hos skolkuratorn några 
gånger. David trivs inte så 
bra i skolan men kämpar på.



> Sofia, 16 år
DEFINITION

Sofia skadar sig själv sedan 
två år tillbaka. Hon skär sig 
oftast 2–3 gånger i veckan 
och har behövt sys på 
akutmottagningen tre 
gånger. Senaste gången 
blev hon vårdad på BUP i 
två dagar. Sofia har mycket 
skolfrånvaro och instabila 
kompisrelationer. Hon får 
ofta ångestattacker och 
dricker alkohol varje helg.

Sofia skadar sig själv sedan 
två år tillbaka. Hon skär sig 
oftast 2–3 gånger i veckan 
och har behövt sys på 
akutmottagningen tre 
gånger. Senaste gången 
blev hon vårdad på BUP i 
två dagar. Sofia har mycket 
skolfrånvaro och instabila 
kompisrelationer. Hon får 
ofta ångestattacker och 
dricker alkohol varje helg.



Avsiktlig förstörelse eller förändring 
av den egna kroppsvävnaden.

Definition självskadebeteende

DEFINITION



Indelning självskadebeteende

Självdestruktivt 
beteende

Avsiktliga handlingar som 
kan leda till fysisk eller 

psykisk skada

Direkt självskadande 
handlingar

Suicidala handlingar

Avsikt att ta sitt liv
Icke-suicidala 

handlingar

Ej avsikt att ta sitt liv

Indirekt självskadande 
handlingar

T.ex. missbruk, skadlig 
bantning, risktagande

DEFINITION



Självskadande handlingar

KASKAD

Direkta handlingar 

Skära, rispa, nypa, bränna, riva, bita, slå.

Indirekta handlingar

Överdoser, missbruk, risktaganden, destruktivt sex.

Förgiftning, hopp från hög höjd och strypningsförsök är 
exempel på metoder som väcker en större misstanke om 
självmordsavsikt. Att fråga om självskadebeteendets funktion 
är alltid avgörande för att få information!



Självskadebeteendets 
funktion



FUNKTION

Att reglera känslor. Självskadebeteende sker ibland i ett  
sammanhang där andras reaktioner har betydelse.

Självskadebeteendets funktion



Självskadebeteendets funktion

• Trots att självskadebeteende på lång sikt kan innebära 
negativa konsekvenser för individen, så är det ofta på kort 
sikt ett effektivt sätt att få stopp på oönskade och 
svårhanterliga känslor, tankar och upplevelser (Chapman, 
Gratz & Brown, 2006).

• Det finns tydligt stöd i forskningen för att 
självskadebeteende fyller en känsloreglerande funktion, 
både för ungdomar och vuxna (Klonsky, 2007).

FUNKTION



Självskadebeteendets funktion

Funktionen är alltid individuell. Utforska tillsammans!

Intrapersonell funktion 

• Att få/uppnå något: Få smärta/bestraffning, få ro och 
avslappning, avdomning, kunna somna eller få en kick.

• Att bli av med/slippa något: Slippa plågsamma känslor, 
malande tankar, komma undan flashbacks eller minnen.

Interpersonell funktion

• Att få/uppnå något: Bli sedd och bekräftad, få hjälp eller få 
en reaktion överhuvudtaget.

• Att bli av med/slippa något: Komma undan krav och 
belastning från omgivningen.

FUNKTION



Exempel på händelsekedja

FUNKTION

Stark oro,
förtvivlan”Ingen vill vara 

med mig, jag 
är värdelös.” 

Sårbarhet: 
Sovit och ätit dåligt,

bråk hemma 

Bråk med
pojkvän Drar sig 

undan ensam

Skär sig
i armen

Oro och
förtvivlan 
minskar

Kompisarna
oroliga och vill

hjälpa till

Sårbarhet hos individen: 
tidigare erfarenhet, emotionell instabilitet



Prevalens och samband



PREVALENS & SAMBAND

Prevalens (förekomst)

• Självskadebeteende yttrar sig oftast för första gången i 
tonåren.

• 40 % av ungdomarna i årskurs 7–8 har skadat sig själva 
under det gångna året.

• 8 % av ungdomarna skadar sig själva regelbundet.

• I de flesta internationella studier är självskadebeteende 
vanligare bland flickor (12 %) än pojkar (3 %).



Könsskillnader

• Är det svårare för pojkar/män att be om hjälp eller få hjälp 
för sitt självskadebeteende?

• Det finns få studier när det gäller HBTQ-personer och 
självskadebeteende.

PREVALENS & SAMBAND



PREVALENS & SAMBAND

Vad kan ha samband 
med självskadebeteende?

Impulsivitet

Svårt att fatta 
egna beslut, 
styra sig själv

Svårt att 
kommunicera, 

uttrycka sig 
inför andra

Bristfälliga 
uppväxtförhållanden

Låg självkänsla/
självförakt

Svårt att läsa av 
och reglera känslor

Känslo-
reglering

Trauma

Utanförskap, 
ensamhet

Bristande 
socialt stöd



Faktorer associerade 
med självskadebeteende

PREVALENS & SAMBAND

• Att ha en vän eller vänner som skadat sig själv nyligen

• Självskadebeteende i familjen

• Droganvändning inklusive alkohol

• Depression

• Ångest

• Impulsivitet

• Dålig självkänsla

• Mobbning

• Övergrepp

• Lagöverträdelser



Är självskadebeteende farligt?

PREVALENS & SAMBAND

• Självskadebeteende kan bli ett sätt att kortsiktigt ta hand om 
svåra känslor och en strategi att använda vid kriser. En 
konsekvens av detta blir att den självskadande personen får 
färre tillfällen att träna på och lära sig andra sätt att 
handskas med sina känslor. 

• Det finns en koppling mellan självskadebeteende och ökad 
risk för framtida självmord.

• Självskadebeteende ska vägas ihop med andra samtidiga 
riskfaktorer för självmord samt om det rör sig om en 
våldsam och upprepad typ av självskada. Hopplöshet och 
brist på förhoppningar inför framtiden samt dåligt stöd från 
närstående är riskfaktorer som kommit fram i studier. 



Behandlingsinsatser 
och bemötande



Nivåer av behandlingsinsatser

BEHANDLING & BEMÖTANDE

Elevhälsoteam, ungdomsmottagning

Primärvård

Allmänpsykiatri/BUP

Specifika behandlingsmetoder, t.ex. ERGT, ERITA

Specifika behandlingsmetoder, t.ex. DBT, MBT

Dagvård



Bemötande

• Lyssna till personen och ställ frågor i syfte att förmedla din 
vilja att förstå hens upplevelser.

• Var medveten om stigmatisering och diskriminering som kan 
vara förknippad med självskadebeteende både i samhället 
och inom sjukvården.

• Utveckla ett icke-dömande förhållningssätt.

• Försäkra dig om att personen med självskadebeteende är 
fullt involverad i beslut som rör behandling och omvårdnad.

• Kontinuitet och samarbete mellan vårdenheter.

• Försäkra dig om att information om aktuellt 
självskadebeteende kommuniceras på ett empatiskt sätt på 
din arbetsplats.

BEHANDLING & BEMÖTANDE



Bemötande

BEHANDLING & BEMÖTANDE

Även vid lindrigt självskadebeteende är det viktigt att fokusera 
på:

- validering och bekräftelse. En persons känslor och 
upplevelser kan alltid valideras. Det går till exempel att 
validera känslan bakom ett beteende men inte själva 
beteendet, som vid ett självskadebeteende.

- ett gott initialt bemötande, vilket är avgörande för 
prognosen.



Men jag jobbar ju inte inom vården?

BEHANDLING & BEMÖTANDE

Även du som inte arbetar inom vården kan hjälpa en person 
med självskadebeteende.

• Våga fråga

• Rekommendera hjälp

• Inge hopp – hjälp finns att få



Vad händer med oss?

BEHANDLING & BEMÖTANDE



BEHANDLING & BEMÖTANDE

Alla vill ju så väl! 
Varför blir det ändå svårt?

• Känslomässiga påslag kan vara i vägen för patientens och 
din egen förmåga att tänka klart och agera på ett effektivt 
sätt.

• Vem som helst, som ställs under för stora krav utan att ha 
resurser att hantera situationen, kan förvandlas till en 
”besvärlig” patient.

• Det finns en risk att vi värderar eller dömer patientens 
beteende eller person, t.ex. ”hen försöker bara få 
uppmärksamhet”.

• Det kan vara lätt att misstolka patientens syften eller 
beteenden och fastna i icke-acceptans, t.ex. ”patienten 
borde inte göra så här!”



Ni är viktiga!

nationellasjalvskadeprojektet.se


