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Sammanfattning  
Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter med borderline personlighetssyndrom (BPD) 

upplever negativa attityder och inte erbjuds den vård de behöver vid kontakt med den 

psykiatriska vården. Patienter med BPD uppvisar en stark emotionell smärta och 

känslomässig instabilitet vilket innebär att sjuksköterskan upplever svårigheter och osäkerhet 

vid omvårdnad av dessa patienter. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur 

patienter med borderline personlighetssyndrom erfar och upplever den psykiatriska vården. 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva kvalitativa studier genomfördes. Resultat: 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Känslor av att bli avvisad och sviken, Relationen en 

förutsättning, Samtalets betydelse och att bli hörd, samt Hopp om ett tillfrisknande. I 

resultatet framkom att det stigma och de negativa attityder som omger diagnosen BPD 

påverkade patienternas upplevelse av vården negativt. En bra relation till sjuksköterskan som 

byggde på tillit, en bra kommunikation och utgick från patientens perspektiv var viktig för att 

uppnå en god omvårdnad och en terapeutisk allians. Slutsats: Genom ökad kunskap om 

tillståndet BPD och klinisk handledning kan attityder och stigmatisering om BPD minskas. 

Det ökar möjligheten för sjuksköterskan att ge denna patientgrupp en positiv vårdupplevelse 

och en god omvårdnad. 
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INLEDNING 

Patienter med borderline personlighetssyndrom (BPD) upplever att de inte får den vård de 

behöver (Filer, 2005) och att ingen inom vården förstår deras lidande (Kåver & Nilsonne, 

2002). Patienter med BPD blir klassade som manipulativa, tidskrävande och att de tar stora 

känslomässiga resurser i anspråk hos personalen (Bland, Tudor & Whitehouse, 2007; Filer, 

2005). Studien av Wollastone och Hixenbaugh (2008) visade i sin tur att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter och osäkerhet när de mötte denna patientkategori vilket medförde 

negativa attityder och problem med att erbjuda en god omvårdnad (a.a.). En patient i Nehls 

(1999) studie beskrev de fördomar och attityder som hon upplevde att sjuksköterskan hade 

gentemot personer med diagnosen BPD, “Åh se här, vet du hon har borderline? Hon kommer 

att bli svår att arbeta med ”…“vi kommer inte att komma någonstans med henne i alla fall” 

(Nehls, 1999, s 288).  Med denna utgångspunkt väcktes ett intresse att försöka förstå hur 

patienter med BPD upplevde sjuksköterskans omvårdnad och den psykiatriska vården.  

BAKGRUND 

BPD är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som medför ett stort lidande för individen (Miller, 

Muehlenkamp & Jacobson, 2008). Begreppet borderline började användas på 1930-talet 

eftersom personer med denna problematik varken ansågs vara psykotiska eller neurotiska utan 

befanns sig på gränsen mellan dessa två tillstånd. (Kåver & Nilsonne, 2002). Personlighet 

definieras som individuella skillnader i sättet att tänka, känna och bete sig. En diagnostiserad 

personlighetsstörning innebär en kronisk psykiatrisk störning där personligheten är avvikande 

och inte flexibel vilket leder till ett personligt lidande med försämrad social och yrkesmässig 

funktion (Bland et al, 2007). Prevalensen för BPD anges vara 0,5-2% i västvärlden (Kåver & 

Nilsonne, 2002; Miller et al, 2008). Uppgifter varierar, från 0,7 % i en norsk undersökning till 

1,8 % i en amerikansk studie (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan & Bohus, 2004). En betydligt 

större andel kvinnor (70 %) än män blir diagnostiserade med BPD och där symtomen som 

självmordsförsök, självskador och dramatiska känsloutbrott ofta förknippas med detta 

tillstånd (Biskin & Paris, 2012a). 

BPD har en blandad symtombild med impulsivitet, känslomässig labilitet, svårigheter med 

relationer och en negativ självbild (Biskin & Paris, 2012a; Bland et al, 2007). Impulsiviteten 
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kan leda till återkommande självmords- eller självskadebeteende och 80 % av patienterna har 

gjort minst ett självmordsförsök och cirka 10 % lyckas att ta sitt liv (Biskin & Paris, 2012a; 

Lieb et al, 2004). Självskadebeteenden, i form av att skära eller bränna sig, är vanligt 

förekommande och syftet med självskadehandlingarna är att minska det känslomässiga kaoset 

(Perseus, Andersson, Åsberg & Samuelsson, 2006). Ett impulsivt beteende kan också leda till 

ökat risktagande i samband med pengar, missbruk och sexualitet (Brüne, 2016). Humöret 

skiftar snabbt, känslor utlöses fort och blir intensiva och det tar lång tid för känslorna att 

normaliseras. Personen med BPD hamnar lätt i den ena känslostormen efter den andra, en 

“känslomässig vidbrändhet” där minsta lilla törn kan göra ont och utlösa en våldsam reaktion 

(Emmelkamp & Kamphuis, 2009). Den känslomässiga labiliteten leder i sin tur till problem 

med relationer, där kontakten med andra kännetecknas av att de är intensiva, skiftar mellan 

idealisering och nedvärdering av personer i deras närhet (Biskin & Paris, 2012a; Brüne, 2016; 

Lieb et al, 2004), och där rädslan för separationer är stark. I samband med stress kan tillfälliga 

paranoida tankar och hörsel hallucinationer uppstå (Biskin & Paris, 2012a; Brüne, 2016). 

Personer med denna problematik upplever också låg självkänsla, kroniska tomhetskänslor 

(Bland et al., 2007), har ofta svårt att anpassa sig socialt vilket kan medföra en vardag fylld av 

arbetslöshet, separationer, våld i hemmet, kriminalitet och missbruk (Emmelkamp & 

Kamphuis, 2009). Det är vanligt att personer med BPD har fler psykiatriska diagnoser, 

samsjuklighet. Depression och ångestsyndrom är vanligast (Brüne, 2016). Samsjukligheten 

med depression uppgår till 90-95% (Zanarini, Frankenburg, Vujanovic, Hennen, Reich & 

Silk, 2004). Personlighetsstörningar, bipolär sjukdom, attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), posttraumatiskt stressyndrom (Brüne, 2016), missbruk och ätstörningar är andra 

diagnoser som förekommer tillsammans med BPD (Lieb et al, 2004). Den fysiska hälsan är 

också påverkad med ökad risk för olika smärttillstånd, fibromyalgi, högt blodtryck och 

diabetes (Zanarini et al, 2004).  

Diagnosen BPD baseras på kliniska bedömningar, intervjuer och observationer (Biskin & 

Paris, 2012a). Det finns två system som används vid diagnossättning, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, (DSM) och International Classification of Diseases 

(ICD). I Sverige är det officiella diagnossystemet ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2016) men 

inom psykiatrin används företrädesvis DSM-5 där minst fem av nio kriterier ska vara 

uppfyllda: svårigheter med separationer, instabila och intensiva mellanmänskliga relationer, 
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instabil självbild och identitetskänsla, brist på impulskontroll, suicidalt och självdestruktivt 

beteende, kronisk tomhetskänsla, emotionell instabilitet och stressrelaterade paranoida tankar 

(APA, 2013) (Bilaga 1).  

 

Det finns ett flertal olika förklaringsmodeller om vad som orsakar BPD. Etiologin är delvis 

okänd men flertalet forskningsstudier har visat att ärftliga sårbarhetsfaktorer i kombination 

med negativa händelser, som fysiska och psykiska övergrepp under uppväxten, kan bidra till 

utvecklingen av tillståndet (Biskin & Paris, 2012a; Lieb et al, 2004; Schwarze, Mobascher, 

Pallasch, Hoppe, Kurz, Hellhammer & Lieb, 2012). Den genetiska ärftligheten uppskattas till 

40-60 % (Amad et al, 2013). Schwarze et al (2012) fann i sin studie ett samband mellan 

prenatala motgångar och uppkomsten av BPD (a.a.). Miljömässiga faktorer som kan påverka 

kan vara psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp, skilsmässa, en förälders död eller 

att bli övergiven eller försummad (Lieb et al, 2004).  Linehan (2000) använder sig av 

begreppet invalidering i sin biosociala sårbarhetsteori och anser att en biologisk betingad 

emotionell sårbarhet i kombination med en invaliderande omgivning är en orsak till BPD 

(a.a.). Invalidering innebär att en persons inre erfarenheter som tankar och känslor 

ogiltigförklaras, ifrågasätts, förringas och straffas (Kåver & Nilsonne, 2002). Patienter med 

BPD behöver hjälp med sina emotionala svårigheter, där sjuksköterskan har en viktig roll att 

stödja patienterna i sin behandling (Bland et al, 2007).  

 

Det finns ingen farmakologisk behandling som botar BPD utan läkemedelsbehandlingen får 

inriktas på symtomen och samsjukligheten och den mest effektiva behandlingsformen vid 

BPD är psykoterapi (Biskin & Paris, 2012b; Bland et al, 2007). Den dialektiska 

beteendeterapin (DBT) var den första psykoterapin som visade sig vara effektiv (Biskin & 

Paris, 2012b). Dialektisk beteendeterapi är en biosocial teori som har utvecklats av Marsha 

Linehan och bygger på kognitiv beteende terapi med metoder som motiverande samtal, 

problemlösning, beteendeterapi, kognitiv terapi och kunskapsbaserade strategier. En annan 

psykoterapi metod som används är den mentaliserings baserade terapin (MBT) som har sina 

rötter i anknytningsteorin. Målet med denna terapiform är att förbättra patientens förmåga till 

mentalisering, det vill säga att lära sig reflektera över sina egna och andras känslor, 

reaktioner, motiv och tankar. Psykoterapi ges poliklinisk och i minst ett år (Bland et al, 2007). 

 



8 

Den psykiatriska vården är organiserad i slutenvård och öppenvård. Slutenvården erbjuder 

vård vid akuta psykiatriska tillstånd genom korttidsvård på psykiatriska kliniker.  Den 

psykiatriska öppenvården har huvudansvar för en mer långsiktig kontakt och att den 

psykiatriska rehabiliteringen uppfylls. Längre tids vård sker vid mindre och mer hemlika 

vårdinrättningar, ofta i kommunal eller privat regi (Ottosson & Flyckt, u.å). Patienter med 

BPD söker vård både inom den somatiska och psykiatriska vården på grund av en kris, 

självskador, självmordstankar eller självmordsförsök. Den psykiatriska slutenvården 

begränsas vanligtvis till kriser och i samband med destruktiva händelser som 

självmordsförsök (Bland et al, 2007). Biskin och Paris (2012b) ställer sig frågan om 

inläggning på sjukhus är det bästa sättet att hjälpa personer med BPD. Författarna menar att 

inläggning på en psykiatrisk avdelning kan motiveras vid allvarliga självmordsförsök och 

akuta kristillstånd men att längre vårdperioder bör undvikas. Poliklinisk vård i form av 

öppenvård är att föredra om det är möjligt eftersom patienterna får det lättare att bibehålla 

sina sociala kontakter (a.a.). När sjuksköterskan träffar på patienter med BPD inom den 

psykiatriska vården uppstår många olika omvårdnadsproblem på grund av sjukdomens 

komplexitet och det blir en stor utmaning att ge en säker och effektiv omvårdnad till denna 

patientkategori (Bland et al, 2007). 

 

Ur ett teoretiskt perspektiv beskriver Joyce Travelbee omvårdnad som ”en mellanmänsklig 

process där den professionella sjuksköterskans omvårdnad hjälper en individ, familj eller 

samhälle för att förhindra eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande och om det är 

nödvändigt att finna mening i dessa erfarenheter” (Travelbee, 1971, s 7). Travelbees 

omvårdnadsteori fokuserar på det mellanmänskliga mötet mellan patient och sjuksköterska 

och det är patientens upplevelse av sin situation som är det centrala (a.a.). Detta kan bli en 

svår utmaning för sjuksköterskan då patienter med BPD har svårt med relationer och 

separationer (Biskin & Paris, 2012a). Att inge hopp och mening kan vara svårt att förmedla 

eftersom personer med borderline problematik ofta drabbas av ett känslomässigt kaos och det 

är vanligt att patienterna skadar sig själva och försöker ta sitt liv (Biskin & Paris, 2012a; Lieb 

et al, 2007). Det kan skapa frustation hos sjuksköterskan eftersom det kan vara svårt att hjälpa 

patienterna i sitt lidande. Frågan är hur kan sjuksköterskan få till tillträde till deras livsvärld? 

Sammanfattningsvis finns det ett behov av att ta reda på patienters erfarenheter och 
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upplevelser av den psykiatriska vården för att där igenom öka förståelsen och kunskapen för 

denna patientkategori.  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med borderline 

personlighetssyndrom erfar och upplever den psykiatriska vården. 

 

Definitioner 
Erfarenhet är en kunskap och färdighet som erhållits genom sinnesiakttagelser eller bygger på 

regelmässig verksamhet (Erfarenhet, 2016). Erfarenhet kan också innebära en observation av 

en händelse man deltagit i eller varit utsatt för och som inte går att läsa sig till (SBU, 2015). 

Begreppet uppleva innebär något man uppfattar och värderar på ett känslomässigt plan 

(Uppleva, 2016). Upplevelse är ett begrepp som syftar på något man varit med om och inte 

bara uppfattar eller hört tala om, något som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka 

(SBU, 2015). Det engelska ordet experience översätts till svenska med orden erfarenhet eller 

upplevelse därför kommer bägge dessa begrepp att användas. 

METOD 

Design 

Detta arbete genomfördes som en allmän litteraturstudie. Polit och Beck (2009) beskriver att 

en litteraturstudie är ett bra sätt att få en överblick och hitta områden där det behövs 

ytterligare forskning (a.a.). Karaktäristiskt för en litteraturstudie är en systematisk sökning, 

kritisk granskning och sammanställning av litteratur inom ett specifikt forskningsområde. 

Litteraturen som utgör litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar eller andra 

vetenskapliga rapporter (Forsberg & Wengström, 2008). Det är viktigt att litteraturen söks 

från olika källor så urvalet inte snedvrids och att kombinera olika index ord och söktermer för 

att fånga in så mycket som möjligt av litteraturen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). 

Sökvägar och urval  

Källorna i detta arbete utgår från databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsychINFO. 

CINAHL Complete är en databas med fokus på omvårdnad, PubMed är en bred databas med 

artiklar från mer än fem tusen biomedicinska tidskrifter inom hälsa och medicin och 
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databasen PsyckINFO är inriktad på beteendevetenskap och psykologi (SBU, 2014). Även en 

osystematisk manuell sökning från referenslistor i artiklar och facklitteratur har gjorts. 

Manuell sökning är till för att ytterligare komplettera sökningen (Forsberg & Wengström, 

2008; Wallengren och Henricson, 2012). Kvalitativa studier kommer att användas då studiens 

syfte är att belysa individens erfarenheter och upplevelser och öka förståelsen i ämnet. 

“Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller grupp individer” (Hartman, 2004, s. 273). För att kunna göra en 

litteratursökning behövs en tydlig och strukturerad frågeställning. Frågeställningen delades 

upp i beståndsdelar för att få en struktur och därefter gjordes sökningen utifrån dessa 

beståndsdelar (SBU, 2014).  

 

Tabell 1. Strukturerad frågeställning enligt POR-modellen 

 

Population  Område/Fenomen Resultat  

Patienter med BPD Erfarenheter 

Upplevelser 

Beskrivningar av patienters, med 

BPD, erfarenheter och upplevelser av 

den psykiatriska vården  

 

Delas frågeställningen upp i sökblock blir sökningen effektivare. Sökningarna genomfördes 

med enstaka sökord, index ord (Meshtermer, headings) och fritext för att få en bred sökning 

som svarar på studiens syfte och fånga in relevanta studier (SBU, 2014). Booleriska 

sökoperatorer AND och OR används för att utöka en sökning (Polit och Beck, 2014). Genom 

användning av operatorn OR vid de enskilda sökningarna vidgades sökningen. Efter det att de 

enskilda sökningarna genomförts gjordes en sammanslagning av sökblocken där den 

booleriska sökoperatorn AND användes för att erhålla en mer specifik och avgränsad sökning. 

Sökschema, se bilaga 2.  

 

Inklussionskriterierna var personer över arton år med diagnostiserad borderline 

personlighetsstörning och utifrån ett patientperspektiv. Det är enbart studier med kvalitativ 

forskningsmetod som har inkluderats i litteraturstudien eftersom de anses motsvara syftet bäst 

då de beskriver hur patienter med borderline personlighetssyndrom erfar och upplever den 
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psykiatriska vården. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

skandinaviska, vara publicerade mellan år 2000-2016, vara peer reviewed granskade, ha 

abstrakt och att hela studien fanns att få i fulltext.   

 

Målsättningen för litteratursökningen var att samla in studier som besvarade frågeställningen. 

En inledande litteratursökning genomfördes för att undersöka om studiens syfte är relevant 

och om där fanns underlag för den, samt erhålla kunskap om relevanta sökord (SBU, 2014). 

Därefter gjordes förberedande sökningar och när sökstrategin var utarbetad genomfördes 

själva huvudsökningen. Den första sökningen gjordes i CINAHL Complete 2016-09-24 

utifrån inklussionskriterierna och resultatet blev en studie (Fallon 2003). Andre sökningen i 

databasen CINAHL Complete genomfördes 2016-09-25 vilket resulterade i 79 artiklar. 

Samtliga titlar och femton abstrakt lästes igenom. Åtta studier lästes i sin helhet, sju studier 

inkluderades (Helleman, Goossens, Kaasenbrood & Achterberg, 2014; Horn, Johnstone & 

Brooke, 2007; Langley & Klopper, 2005; Perseus, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 

2003; Walker, 2009) och en studie exkluderades eftersom den inte beskrev upplevelse och 

erfarenhet av den psykiatriska vården. Övriga artiklar exkluderades eftersom de inte utgick 

från ett patientperspektiv, inte hade fulltext, beskrev inte upplevelse av den psykiatriska 

vården, innefattade fler diagnoser än BPD eller inte hade en kvalitativ ansats eller om den var 

representerad i tidigare sökningar.  

 

Den första sökningen i PubMed, 2016-09-26, resulterade i sex artiklar där samtliga titlar och 

ett abstrakt lästes men ingen ansågs uppfylla studiens syfte, alla studierna exkluderades. Den 

andra sökningen i Pub Med, 2016-09-26 resulterade i 64 artiklar, samtliga titlar, tio abstrakt 

och tre studier i sin helhet lästes. Tre artikel valdes ut (Nehls, 2001; Morris, Smith & Alwin, 

2014; Rogers & Dunne, 2011), resten av artiklarna exkluderades.  

 

Den första sökningen i databasen PsychINFO resulterade i 188 träffar, samtliga titlar lästes 

igenom samt 25 abstrakt och två artiklar i sin helhet vilket ledde till en studie valdes ut 

(Rogers & Acton, 2012) övriga artiklar exkluderades. Andra sökningen resulterade i 22 

artiklar, fem abstrakt lästes, men ingen studie lästes i sin helhet. Alla artiklarna exkluderades. 

Tredje sökningen i PsychINFO gav 31 träffar, sex abstrakt lästes samt en studie i sin helhet 

som också valdes ut (Perseus, Andersson, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). För att söka 
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efter ytterligare vetenskapliga artiklar kan en sekundärsökning genomföras. 

Sekundärsökningen innebär att granska studier inom samma ämne och referenslistor för att 

finna artiklar som motsvarade studiens syfte (Friberg, 2012). Sekundärsökningen medförde 

inga ytterliga studier. 

 

 
 

Figur 1. Urvalsprocess, egen modell. 

 

Granskning och Analys 

De studier som uppfyllde inklussionskriterierna efter att de lästs igenom av båda författarna 

granskades och kvalitetsbedömdes. Granskningen blev genomförd med en modifierad version 

av SBU:s kriterier för bedömning. Studierna granskades av båda författarna oberoende av 

varandra för att erhålla en större tyngd (Willman et al, 2016). 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik och kriterier för 

kvalitetsbedömning enligt SBU, se Bilaga 3 och 4. 

 

  

Litteratursökning  

Totalt antal träffar i databaserna (n=335)   
redovisas i bilaga 1. 

Relevansbedömning utifrån titlar. 
Antal lästa titlar (n= 335) 

Exkluderade studier 279 

Relevansbedömning utifrån abstract                    
Antal lästa abstract (n= 56)  

Exkluderade studier 40 

Antal lästa studier i fulltext (n=16) 

Relevansbedömning utifrån studier i fulltext  
Exkluderade studier (n=5)  

Kvalitetsbedömning utifrån bilaga 2 och 3   
inkluderade studier (n=12) 

 

 

Hög (n=5  ) Medel (n=6) 

Lå((Inkluderas Låg (n=0)  
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Polit och Beck (2014) beskriver analysen av data som en metod för att strukturera, organisera, 

och få fram en betydelse av det insamlade materialet. Analys av kvalitativa studier ställer 

stora krav för att kunna organisera och att förstå helheten av all data, urskilja mönster och 

sammanställa dessa till en ny helhet (a.a.). Analysprocessen inleddes med att alla inkluderade 

artiklar lästes noggrant igenom flera gånger både enskilt och tillsammans för att få en djupare 

förståelse och bekanta sig med materialet. Där efter togs meningsbärande enheter fram som 

kodades för att minska materialet och göra det mer lättöverskådligt. Nästa steg av 

analysprocessen var att jämföra de meningsbärande enheterna för att finna likheter och 

skillnader och finna mönster som låg till grund för de kategorier som bildades. 

Etiska överväganden  

Det är viktigt att litteraturen söks från olika källor så urvalet inte snedvrids, likaså att 

kombinera olika index ord och söktermer för att fånga in så mycket som möjligt av 

litteraturen (Willman, et al, 2016). Vetenskapliga artiklar som bedömts av etisk kommitté 

eller där författarna gjort etiska beaktande har använts eftersom Wallengren och Henricson 

(2012) rekommenderar ett sådant tillvägagångsätt.  

Förförståelse 

För att forskarnas personliga erfarenheter inte skulle påverka neutraliteten i resultattolkningen 

var det viktigt att redogöra för förförståelsen inom forskningsområdet. Förförståelse innebär 

den kunskap, föreställning eller erfarenheter forskaren har inom det område som ska 

undersökas (Olsson & Sörensen, 2011). Det fanns en förförståelse hos författarna innan 

litteraturstudien genomfördes, nämligen att patienter med borderline personlighetssyndrom 

upplever osäkerhet och okunskap från vårdpersonalen de möter. Detta kan visa sig i 

kroppsspråk och bemötande även om vårdpersonalen i fråga gör sitt yttersta för att dölja detta.  

 

RESULTAT 
Litteraturstudiens resultat baserades på elva vetenskapliga studier som gemensamt beskrev 

hur patienter med BPD upplevde och erfor den psykiatriska vården. Tio studier strävade efter 

att förstå patienternas upplevelse och erfarenhet av den psykiatriska vården (Fallon, 2003; 

Helleman et al. 2014; Horn et al. 2007; Langley & Klopper, 2005; Morris et al. 2014; Nehls, 

2001; Perseus et al. 2005; Roger & Dunne, 2011; Walker, 2009), och två studier fokuserade 

på patienters erfarenhet och upplevelse av behandling (Perseus et al, 2003; Roger & Acton, 
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2012). Av de elva studierna kom sex från Storbritannien, två från Sverige, en från 

Nederländerna, en från Syd Afrika, och en från USA. Insamling av data till studierna skedde 

genom enskilda intervjuer, fokus grupper samt självbiografiskt material som dagböcker och 

dikter. Deltagarna var totalt 103, 87 kvinnor, 10 män och sex personer där kön inte var 

redovisat och åldern varierade mellan 19 och 59 år. För sex personer hade ingen ålder 

angivits. Analysmetoderna som användes var grounded theory (1), tematisk analys (5), 

fenomenologisk analys (3) och hermeneutisk analys (2).  

 

Resultatet framträdde som fyra kategorier: Känslor av att bli avvisad och sviken, relationen en 

förutsättning, samtalets betydelse och att bli hörd, samt hopp om ett tillfrisknande. Även åtta 

subkategorier framkom (Se figur 2.).   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier och subkategorier som framkom, samt antalet artiklar som ingick i varje 

kategori. Egen modell. 

 

Känslor av att bli avvisad och sviken 

Åtta studier visade att många patienter upplevde en osammanhängande, icke tillförlitlig vård 

och en vård som avvisades på grund av deras diagnos BPD (Fallon, 2003; Helleman et al, 

2014; Horn et al, 2007; Morris et al, 2014, Perseus et al, 2003; Perseus et al, 2005; Roger & 

Dunne, 2011; Walker, 2009).  

Att känna sig avvisad 

Den största anledningen till att patienter med BPD sökte hjälp inom sjukvården skedde i 

samband med en emotionell kris och vid risk för destruktiva beteenden (Fallon, 2003; 

Helleman et al, 2014; Horn et al, 2007; Morris et al, 2014; Perseus et al, 2003; Walker, 2009). 
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Det största missnöjet med vården var inom akutvården på akutmottagningarna, där upplevdes 

negativa attityder och dåligt bemötande från sjuksköterskan (Fallon, 2003; Walker, 2009). En 

patient i Walkers studie (2009) hade fått en hudinfektion och sökte vård på en akutmottagning 

och förväntade sig en korrekt behandling och ett professionellt bemötande men upplevde en 

icke värdig vård. Sjuksköterskan talade om och inte till henne och vårdens standard upplevdes 

sämre jämfört med den vård som erbjöds andra patienter med andra diagnoser (a.a.). ”Ja, men 

eftersom de kände till min historia av självskador förmodade de att jag var missbrukare. Det 

känns fruktansvärt. Jag menar, jag sökte för en annan sjukdom, jag förväntade mig 

behandling” (Walker, 2009, s. 126: egen översättning).  

 

Inom den psykiatriska vården framkom även upplevelsen av att inte förtjäna en sängplats 

(Fallon, 2003; Horn et al, 2007; Morris et al; 2014; Roger & Dunne, 2011). Patienter med 

BPD fick erfara att personer med en personlighetsstörning inte betraktades som psykiskt sjuka 

utan de var bara svåra och krävande och därför berättigade deras tillstånd inte någon plats 

inom slutenvården. Upplevelsen av att inte få tillgång till vård beskrevs som motsägelsefull, 

stödet togs bort när det behövs som mest (Horn et al, 2007; Morris et al, 2014; Walker, 2009). 

Jag tänkte, typiskt mig att blir utslängd, jag har ingen självrespekt, skadar mig själv och 

upplever att jag är en börda för alla” (Horn et al, 2007, s 261: egen översättning).  

Du upptar en plats; du slösar bort en sängplats för du har personlighetsstörning … Jag tar 

deras [sjuksköterskans] tid i anspråk och använder en sängplats som någon annan bättre 

behöver (Rogers & Dunne, 2011, s. 230: egen översättning).  

Att bli sviken av vården 

Patienterna upplevde känslor av svek när vårdkontakter avslutades, drogs in eller blev 

överlämnade till annan vård eller personal eftersom de ansågs vara påfrestande, besvärliga 

eller för svåra på grund av självskador och suicidrisk. Sådana upplevelser beskrevs leda till 

känslor av svek, förlust, vrede, avisande och anspänning som förvärrades och ökade 

patienternas slutenhet vilket gjorde det svårare för patienterna att öppna sig för 

någon (Helleman et al, 2014; Morris et al, 2014, Perseus et al, 2003; Perseus et al, 2005).  

Relationen en förutsättning 

I samtliga elva studier framkom att patienterna upplevde att relationen med andra var den 

viktigaste stödjande delen i livet och att relationen mellan patienten och sjuksköterskan var en 
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förutsättning för en god omvårdnad (Fallon, 2003; Helleman et al, 2014; Horn et al, 2007; 

Langley & Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Niels, 2001; Perseus et al, 2003; Perseus et al, 

2005; Rogers & Acton, 2012; Rogers & Dunne, 2011; Walker, 2009). Patienternas erfarenhet 

av vad en bra vårdrelation innebar var tillit och förtroende samt att bli sedd och accepterad 

som en unik person där sjuksköterskan var kunnig, stödjande, engagerad och hoppingivande 

(Fallon, 2003; Horn et al, 2007; Langley & Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Niels, 2001; 

Perseus et al, 2005). En bra relation mellan sjuksköterskan och patienten möjliggjorde att 

patienten kunde hitta tillbaka till sig själv, vågade visa sin sårbarhet och kände hopp om att få 

hjälp och stöd (Helleman et al, 2014; Langley & Klopper, 2005; Perseus et al, 2003; Perseus 

et al, 2005).  

Att känna tillit  

En av de viktigaste grunderna för en bra relation var att patienterna upplevde tillit till 

sjuksköterskan (Fallon, 2003; Langley & Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Nehls, 2001; 

Perseus et al, 2005). Patienterna upplevde att en sjuksköterska som de vågade lita på satte 

tydliga gränser och hade ett rakt förhållningssätt utan att döma samt var tillmötesgående och 

tog aktiv kontakt. Det tog tid att bygga upp en relation men patienterna upplevde att 

sjuksköterskan tenderade till att underskatta den tid som behövdes (Langley & Klopper, 2007; 

Morris et al, 2014; Nehls, 2001). Patienter med BPD upplevde svårigheter att lita på andra 

(Fallon, 2003; Langley & Klopper, 2005; Perseus et al, 2005) eftersom det fanns en 

ambivalens mellan önskan att känna gemenskap och sympati i relation till självhat och att inte 

vara värd att älskas (Perseus et al, 2005). Brist på tillit beskrev patienterna bero på negativa 

livserfarenheter, som sexuella övergrepp och fysisk och psykisk misshandel i barndomen 

(Fallon, 2003; Langley & Klopper, 2005). Rädslan över att bli avvisad påverkade ibland 

vårdrelationen eftersom patienterna uttryckte att de hamnade i en position där “ensam är 

stark” eller testade om vårdpersonalen gick att lita på (Langley & Klopper, 2005; Nehls, 

2001; Perseus et al, 2005).  

Rör mig inte! Jag tycker inte om någon och ingen tillåts tycka om mig. Ser du mig, 

den lilla flickan inom mig fortsätter att sträva efter att bli älskad. För att kunna lita 

på andra måste jag testa relationen och vem kan klara det i det långa 

loppet” (Perseus et al, 2005, s. 165: egen översättning). 
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Att bli sedd 

I sju studier upplevdes en dåligt fungerande vårdrelationer, där sjuksköterskan hade dömande 

attityder och patienterna upplevde att de blev nonchalerade, förnedrade och kränkta eftersom 

personalen inte förstod deras sjukdomstillstånd. Patienternas erfarenhet var att sjuksköterskan 

hade negativa attityder och en stigmatiserande syn på BPD och bemötte dem utifrån 

diagnosen och självskadorna, inte som den unika människan som fanns bakom (Fallon, 2003, 

Langley & Klopper, 2005, Morris et al, 2014; Perseus et al, 2005; Rogers & Acton, 2012; 

Rogers & Dunne, 2011; Walker, 2009).  

Alla tror att vi skadar oss själva för att få uppmärksamhet, men de gör vi inte, vi skadar oss 

själva för att livet gör så ont, så förbannat ont”…” det fanns ingen respekt för mig som 

människa. Jag hade inget värde som en människa över huvud taget” (Perseus et al, 2005, s. 

165: egen översättning). 

 

Alla deltagare i Langley & Kloppers studie (2005) återkom ständigt till vikten av att få känna 

att någon brydde sig om dem, där sjuksköterskan verkligen försökte förstå patientens känslor 

och sinnesstämning och kunde acceptera dem som de var (a.a.). Upplevelsen av att bli sedd 

som en unik person stärkte självförtroendet, minskade upplevelsen av att vara värdelös och 

medförde att patienten kunde börja återhämta sig. Genom att bli förstådd och tas på allvar, 

bekräftas och bemöts med respekt upplevdes att lidandet lindrades (Horn et al, 2007; Langley 

& Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Nehls, 2001; Perseus et al, 2005). “de förstår att jag går 

genom ett helvete ibland och bara det gör att man växer lite” “nummer ett är att respekteras 

och behandlas som jämlik” (Perseus et al, 2005, s 166: egen översättning). 

Samtalets betydelse och att bli hörd 

I åtta studier beskrevs hur patienter med BPD upplevde vikten av förtroendefulla samtal och 

att någon lyssnade (Fallon, 2003; Helleman et al, 2014; Langley & Klopper, 2007; Morris et 

al, 2014; Nehls, 2001; Perseus et al, 2003; Perseus et al, 2005; Rogers & Dunne, 2011).  

Att samtala 

Patienter med BPD upplevde att samtala med sjuksköterskan var det mest betydelsefulla när 

det gällde att komma över en kris, förhindra självskador, förvilla oro och ångest. Samtal 

kunde bidra till att göra tankar och känslor klarare och sätta dem i ett perspektiv (Fallon, 

2003; Helleman et al, 2014; Langley & Klopper, 2007; Nehls, 2001; Perseus et al, 2005). 
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Samtal kan bidra till att klargöra saker. Det lugnar mig. Det förhindrar mig från att bli riktigt 

deprimerad, eller skada mig eller göra självmordsförsök”…”Sjuksköterskan tänker på saker 

som jag inte kan tänka på i det ögonblicket. Vad kan jag göra för att hitta distraktion, till 

exempel och hur kan man sköta det nästa gång. Du lär dig vad som orsakar problemen, 

varför du reagerar som du gör. Jag tänker på dessa samtal även efter utskrivningen 

(Helleman et al, 2014, s. 446: egen översättning). 

 

Patienternas erfarenheter av ett bra samtal beskrevs vara när de upplevde att de kände sig 

sedda, hörda och accepterade. Det ökade möjligheten till att uppleva samtalskontakten med 

sjuksköterskan som säker och trygg vilket medförde att patienterna vågade öppna sig, prata 

om sina svårigheter och fick någon att ventilera sina tankar och känslor med (Helleman et al, 

2014; Langley & Klopper, 2007; Nehls, 2001). Patienter med BPD upplevde att 

sjuksköterskan behövde inta en mer aktiv roll för att möjliggöra att ett samtal kunde komma 

till stånd, speciellt när patienterna upplevde emotionellt kaos eftersom de kände sig 

känslomässigt ”inlåsta”, var extremt trötta, förvirrade och var rädda för att bli avvisade. 

Genom att ta en kopp kaffe eller gå på en promenad tillsammans med sjuksköterskan 

upplevde patienterna att det var lättare att få igång ett samtal (Helleman et al, 2007; Morris et 

al, 2014).  I studierna av Fallon (2003) och Morris et al (2014) upplevde patienterna att 

personalen tenderade att hänvisa till experthjälp, som till exempel en psykolog när de 

uppvisade svåra emotionella problem, till exempel vid självskador och suicidalt beteende. Det 

var inte någon terapeutisk terapi patienterna önskade i den situationen utan bara att någon 

lyssnade, gav dem tid och ett känslomässigt stöd (a.a.). 

Att bli lyssnad till 

Patienterna upplevde sjuksköterskan som en engagerad lyssnare när sjuksköterska lyssnade 

genom att försöka förstå utan att förringa, inte gav råd eller försökte lösa problem utan enbart 

återspeglade och validerade patienternas tankar och ord. (Helleman et al, 2014; Langley & 

Klopper, 2007; Niels, 2001; Perseus et al, 2003; Perseus et al; 2005).  

Om de får kontakt med dig och frågar dig vad som gick fel eller vad dom kan göra för dig; det 

är så trevligt. Sjuksköterskan pratade med mig i 30 minuter; det var som en uppenbarelse. En 

sten föll från mitt hjärta. Jag smälte och kände mig hörd, och jag berättade saker för henne” 

(Helleman et al, 2014, s. 446: egen översättning). 
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Hopp om ett tillfrisknande  

I tio studier beskrevs hur patienter med BPD upplevde hopp om ett tillfrisknande och om en 

adekvat behandling (Fallon, 2005; Helleman et al, 2014; Horn et al, 2007; Langley & 

Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Nehls, 2001; Perseus et al, 2003; Perseus et al, 2005; 

Rogers & Acton, 2012; Rogers & Dunne, 2011). 

Att känna hopp  

Sju studier visade att patienterna upplevde att vården förmedlade en osäkerhet om deras 

sjukdoms prognos, och vilken behandling som kunde hjälpa dem att hantera sina emotionella 

problem. När sjuksköterskan uttryckte en positiv syn på diagnos, behandling och 

tillfrisknande upplevde patienterna hopp och optimism inför framtiden. Diagnosen kunde 

upplevas som en lättnad trots stigma och negativa attityder eftersom den hjälpte till att förstå 

känslor och beteende, ökade känslan av kontroll och gav möjlighet till en förändring (Fallon, 

2003; Horn et al, 2007; Morris et al, 2014; Perseus et al, 2003; Perseus et al, 2005; Rogers & 

Acton, 2012; Rogers & Dunne, 2011). “Jag har fått en diagnos och jag känner mig säker, och 

diagnosen ger klarhet, kontroll, håller ihop och organiserar det inre kaoset ... djungeln av 

känslor hålls ihop” (Horn et al, 2007, s. 260: egen översättning).  

 

Patienter med BPD upplevde däremot att hoppet om en framtid togs ifrån dem när 

sjuksköterskan inte gav någon information eller att informationen gavs på ett okänsligt sätt 

när det gällde diagnos och återhämtning (Fallon, 2003; Horn et al, 2007; Morris et al, 2014; 

Rogers & Acton, 2012; Rogers & Dunne, 2011). Brist på information om diagnosen ledde till 

att patienterna upplevde hopplöshet och de fick en begränsad förståelse för sin sjukdom och 

behandling och de fick själva söka information via andra källor som internet med risk för att 

information missförstods eller upplevdes som skrämmande (Fallon, 2003; Horn et al, 2007; 

Morris et al, 2014; Rogers & Acton, 2012).  

 

Att få behandling 
I fyra av kategorins tio studier framkom att patienter med BPD upplevde att vården 

förmedlade en osäkerhet när det gällde vilken behandling som passade bäst för deras 

sjukdomstillstånd. Patienternas erfarenhet var att vid andra psykiatriska diagnoser fanns det 

konkreta behandlingsmetoder men för deras diagnos hade den psykiatriska vården svårt att 

erbjuda metoder för att hjälpa dem. De fick höra att deras tillstånd var hopplöst och inte 
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behandlingsbart (Horn et al, 2007; Morris et al, 2014; Perseus et al, 2003; Rogers & Acton; 

2012). “De sa, egentligen fungerar ingenting för borderline personlighetssyndrom, du 

kommer att åka ut och in på sjukhus under upprepade kriser. Det fanns inget de kunde göra 

och i princip var jag bara tvungen att acceptera det” (Roger & Acton, 2012, s. 344: egen 

översättning).  

 

Erfarenheten av läkemedelsbehandling var för en del patienter negativ. Patienterna upplevde 

sig vara försökskaniner eftersom det experimenterades med många olika läkemedel och de 

upplevde även att kompetensen vid ordination av läkemedel brast (Perseus et al, 2003; 

Perseus et al, 2005; Rogers & Acton, 2012). En överbetoning på användning av läkemedel var 

en annan erfarenhet som framkom, och att läkemedel gavs för att få lugnt på avdelningen 

istället för att samtal eller annan typ av behandling erbjöds (Fallon, 2003; Perseus et al, 2005; 

Perseus et al, 2003; Rogers & Acton, 2012). Trots negativa erfarenheter av medicinering 

upplevde en del patienter läkemedel som en viktig del i behandling och tillfrisknande 

(Langley & Klopper, 2005; Rogers & Acton, 2012).                                                               

Jag har haft de flesta av alla antidepressiva medel, sömnmedel och bensodiazepiner som 

finns. Under en period var jag beroende av bensodiazepiner vilket gav mig värre problem än 

vad jag hade tidigare ... när jag inte mådde bra, de bara proppade mig full av medicin, så de 

fick lugn och ro på avdelningen och behövde inte ta sig tid med att tala med mig eller så 

(Perseus et al, 2003, s. 223: egen översättning).  

 

Erfarenhet av psykologisk behandling som riktades specifikt till personer med borderline 

problematik var positiv, eftersom den erbjöd redskap för att hantera de problem som var 

utmärkande för deras tillstånd (Langley & Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Perseus et al, 

2003; Roger & Acton, 2012). Patienter upplevde att de återhämtade sig bättre från sin 

sjukdom, kände sig säkrare och förtroendet ökade när de fick ta en aktiv del i sin behandling 

(Helleman et al, 2014; Langley & Klopper, 2005; Morris et al, 2014; Nehls, 2001; Perseus et 

al, 2003; Perseus, 2005; Rogers & Acton, 2012).  

 

Trots att patienterna upplevde mörker och en stark inre smärta fanns det en stark vilja till att 

försöka förändra tillståndet. Genom att få hjälp och stöd av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder och se sig själva ansvariga för sina liv och behandling upplevde 
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patienterna de fick hjälp med att få kontroll över sitt tillfrisknande. Patienterna var positiva till 

sjuksköterskans hjälp med att strukturera sin tillvaro, eftersom det hjälpte till att bringa reda i 

det emotionella kaoset. Patienterna uttryckte även erfarenhet av att struktur på hur dagen 

skulle disponeras hjälpte till att återfå kontrollen av livet och hopp om ett tillfrisknande. 

Likaså att aktiviteter tillsammans med sjuksköterskan hjälpte till att minska ångest och oro 

medan brist på sysselsättning kunde försvåra återhämtningen (Fallon, 2003; Helleman et al, 

2014; Langley & Klopper, 2005, Morris et al, 2014; Nehls, 2001).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en litteraturstudie grundar sig på hur kvaliteten i forskningsprocessen har 

säkerställts med hjälp av begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Henricson, 2012).  

 

Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten påverkas av i vilken mån syftet besvarats med hjälp av vald metod, hur 

urval, datainsamling, kvalitetsgranskning och analys har hanterats (Henricson, 2012).   

Författarnas begränsade tid, erfarenhet och kunskap om att genomföra en allmän 

litteraturstudie gjorde att det kan finnas svagheter som kan ha påverkat litteraturstudiens 

tillförlitlighet. Denna litteraturstudie genomfördes av två författare som kan vara en styrka.  

 

Det var svårt att finna adekvata studier utifrån inklusionskriterierna. Författarna valde att 

endast använda studier där urvalet var patienter med diagnostiserad BPD, men det hade 

kanske gått att finna ytterligare relevanta studier genom att inkludera patienter med 

självskade- och suicidalt beteende eftersom dessa tillstånd är intimt förknippade med BPD.  

 

Henricson (2012) påpekar vikten av en noggrann beskriven metod för att öka studiens 

tillförlitlighet (a.a.). Sökord togs fram för att motsvara studiens syfte men författarnas ovana 

att kombinera sökord kan ha begränsat resultatet. Sökningen genomfördes genom användning 

av sökblock och sökorden kombinerades med enstaka ord, indextermer, fritextför för att få en 

bred sökning. Sökningarna i databaserna gav relevanta träffar vilket styrker resultatet och 

indikerar att rätt sökord och sökordskombinationer har använts.  Databaserna som har använt 
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var CINAHLComplete, PubMed och PsychINFO vid litteratursökningen. Studiens styrka var 

att tre databaser med inriktning på omvårdnad har använts vid datainsamling vilket stärker 

tillförlitligheten. Henricson (2012) anser att sökningar gjorda i flera databaser och med fokus 

på omvårdnad kan stärka arbetets tillförlitlighet då de ger en större möjlighet till att finna 

adekvata artiklar (a.a.).  

 

Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s mall, kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (se 

Bilaga 4). Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomförde författarna tillsammans vilket kan 

ha stärkt resultatet. Granskas samtliga artiklar av författarna och granskningarna jämförs 

mellan författarna stärks tillförlitligheten till skillnad om artiklarna delas upp mellan 

författarna (Henricson, 2012). Bedömningen av artiklarnas kvalitet kan ha påverkats då 

författarnas ringa erfarenhet kan öka risken för felbedömningar av studiernas standard. En 

litteraturstudies tillförlitlighet kan ökas genom att studier med samma design har använts 

(Henricson, 2012). De granskade studierna hade använt kvalitativ forskningsansats men med 

olika analysmetoder vilket också kan påverkat denna studies tillförlitlighet då en av studierna 

har utgått från ”Grounded theory” vid analys av data vilket skiljer sig från övriga studiers 

analysmetoder. Författarna analyserade data var och en för sig, för att sedan jämföra 

meningsbärande enheter, koder och kategorier vilket kan stärka resultatet. Då författarna inte 

har illustrerat hur meningsbärande enheter kondensering och kodning har gjorts kan det ha 

försvårat bedömningen av tillförlitligheten. Resultatets trovärdighet påverkas också av att 

kategorierna innehåller adekvat material och att ingen data har uteslutits. Ett sätt att bedöma 

trovärdigheten när det gäller likheter inom en kategori och skillnader mellan de olika 

kategorierna är att visa representativa citat. Genom att använda citat i resultatet stärks 

tillförlitligheten eftersom läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av innehållet av studien 

(Graneheim och Lundman, 2004). Författarna har valt att använda citat från de utvalda 

studierna för att stärka resultatet. 

 

Verifierbarhet 

När omfattande data och när datainsamlingen skett under en längre tid ökar risken för 

avvikelser (Henricson, 2012). Sökning av artiklar till denna studie skedde i slutet av 

september 2016 för att fånga in så många studier som möjligt vilket stärker studiens 

verifierbarhet. När en utförlig redovisning av urval, sökord, datainsamling och dataanalys 
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redogjorts i metodavsnittet ökar studiens replikerbarhet (Henricson, 2012).  Författarna har 

försökt att klart och tydligt återge urval, datasamling, analysprocessen och resultatet 

tillsammans med lämpliga citat vilket kan anses vara en styrka. Citaten som har använts i 

resultatet har översatts till svenska vilket kan ha påverkat textens innehåll. 

 
Pålitlighet 
 

När det gäller pålitligheten i en litteraturstudier med kvalitativ ansats bör författarnas 

förförståelse tas i beaktande (Henricson, 2012). Författarnas har tagit hänsyn till sin 

förförståelse genom att de har diskuterat och reflekterat över sin förförståelse tillsammans, 

både innan litteraturstudiens genomförande och fortlöpande under arbetets gång. Det går dock 

inte att utesluta att författarnas förförståelse påverkat dataanalysen och resultatet eftersom 

författarna har tidigare erfarenheter och kunskap om patienter med BPD vilket kan påverkat 

pålitligheten, men avsikten har varit att framställa resultatet så sakligt som möjligt.   

 

Överförbarhet 
 
Med överförbarhet menas hur resultatet kan överföras till andra situationer och grupper 

(Henricson, 2012). Studierna som ingick i litteraturstudien genomfördes i Storbritannien, 

Sverige, Nederländerna, Sydafrika och USA. Den vården som riktar sig till patienter med 

BPD kan se olika ut i olika delar i världen därför kan det vara svårt att överföra studiernas 

resultat. Erfarenheter och upplevelser som deltagarna i studierna beskrev har varit liknande 

vilket kan stärka resultatet. Författarnas ringa kunskap om ländernas olika sjukvårdssystem 

medför dock svårheter att jämföra studiernas kontext. Resultatets överförbarhet när det gäller 

män kan ha påverkats av att andelen kvinnliga deltagare var överrepresenterade i studierna. 

Urvalet var dock representativt för patientgruppen. 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån ett patientperspektiv belysa hur patienter med 

BPD erfor och upplevde den psykiatriska vården. Fyra kategorier framträdde i resultatet; 

Känslor av att bli avvisad och sviken; Relationen en förutsättning; Samtalets betydelse och att 

bli hörd; samt Hopp om ett tillfrisknande. Det framträdde tydligt i resultatet var ett uttalat 

missöje med den givna vården, där brister i kontinuitet och bemötande framkom, mycket på 

grund av attityder och en stigmatiserande syn på deras sjukdom. En tillitsfull relation och en 
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sjuksköterska som lyssnade erfors som det mest centrala i omvårdnaden och nödvändigt för 

att uppnå en god terapeutisk allians. 

 

Resultatet visade att många patienter upplevde ett missnöje vid kontakt med vården. 

Patienterna med BPD upplevde att de inte fick tillgång till en effektiv och  konsekvent vård 

och ett professionellt bemötande från personalen, eftersom deras diagnos medförde avvisning 

av vård istället för att ge dem de stöd och behandling som de önskade. Lawn, och McMahon 

(2015) visade i sin studie hur personer med BPD upplevde svårigheter i att få tillgång till 

psykiatrisk vård, att deras problem inte togs på allvar och att de bemöttes med negativa 

attityder.  Patienterna kände sig diskriminerade och stigmatiserade på grund av sin diagnos i 

förhållande till andra psykiatriska diagnoser (a.a.). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

1982:763) anger att vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och respektera 

den enskilda individens värdighet. Lagen efterföljs inte när patienter med BPD bemöts på ett 

olämpligt sätt och skuldbeläggs för att de upptar en vårdplats. Det behövs ett ökat 

engagemang för att patienter med BPD ska känna sig väl omhändertagna vid kontakt med 

vården genom att föra en öppen dialog om varför en vårdplatser inte alltid kan erbjudas för att 

denna patientkategori och att de ska uppleva att de får den vård och omvårdnad de behöver. 

En vårdorganisation med psykiatriska mobila team som kan erbjuda hjälp och stöd i hemmet 

dygnet runt, brukarstyrda inläggningar och internetbaserad vård kan öka tillgängligheten och 

underlätta för patienter med BPD. Ur ett samhällsperspektiv kan dessa lösningar vara mera 

kostnadseffektiva eftersom inläggning inom slutenvården kan minskas och möjligheten att 

komma i kontakt med den psykiatriska vården ökar när behovet finns.  

 

Vikten av en bra relation mellan patienten och sjuksköterskan var ett fynd som tydligt 

framkom i litteraturstudien. I samtliga analyserade artiklar framkom att relationen var en 

förutsättning för en god omvårdnad. När patienterna upplevde att de blev sedda och 

accepterade som en unik person kunde de känna tillit till sjuksköterskan. Gunasekara, 

Pentland, Rodgers och Patterson (2013) visade i sin studie att förtroendefulla relationer 

präglades av tillit och acceptans och att patienter värdesatte sjuksköterskans empatiska 

egenskaper och omtänksamhet. Studien visade också att grunden till en bra relation var att 

känna sig sedd och det skedde när sjuksköterskan var nyfiken på patienternas personliga 

livsberättelser och deras erfarenheter (a.a.). Samtal och sjuksköterskans förmåga att lyssna var 
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också viktigt för att uppnå en terapeutisk relation. I resultatet framkom att patienterna 

efterfrågade någon som tog sig tid, lyssnade och gav ett känslomässigt stöd vid krisreaktioner, 

men sjuksköterskan hänvisade ofta patienterna till specialistvård istället. Detta bekräftas även 

i studien av Gunasekara et al (2013) där det framkom att patienter som vårdades för psykisk 

ohälsa inte sökte dyra eller extravaganta terapier utan en bra relation och medkänsla (a.a.). 

Weight och Kendal (2013) fann i sin studie att många sjuksköterskor inte har den kunskap om 

hur de ska hantera samtal med patienter med komplexa och känsliga frågor. En annan aspekt 

som kan försvåra kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten var brist på tid 

(a.a.), vilket kan vara en anledning till att sjuksköterskan hänvisade patienten till annan vård. 

Det är viktigt att patienterna kan känna att de kan diskutera sitt känslomässiga välbefinnande 

med sjuksköterskan och därför kan bättre utbildning och handledning i samtalsmetodik främja 

kommunikationen.   

 

Ett annat fynd framkom som påverkade vårdrelationen var sjuksköterskans negativa attityd 

till patienter med BPD. Det fanns en stigmatiserande syn på denna diagnos där de negativa 

attityderna kan leda till begränsad vård och sämre bemötande. Patienterna erfors som svåra, 

krävande, manipulativa och där självskador var ett uttryck för att få uppmärksamhet. I 

Markhams (2003) studie framkom att sjuksköterskor hade mer negativa attityder till patienter 

med BPD och var mindre optimistiska när det gällde behandling och prognos i förhållande till 

andra psykiatriska diagnoser (a.a.). Många sjuksköterskor upplever att de saknar både 

kunskap och färdigheter för att arbeta med patienter med BPD vilket kan vara en orsak till 

uppkomst av negativa attityder (Woolastone & Hixenbaugh, 2008). Dickens, Lamont och 

Gray (2015) visade i sin studie att de långvariga problemet med negativa attityder och en 

stigmatiserande syn på patienter med BPD fortfarande är aktuellt och att det behövs ett 

nytänkande för att komma tillrätta med det (a.a.). Sjuksköterskan behöver medvetengöra detta 

problem och finna lämpliga strategier för att kunna ge en god omvårdnad till denna 

patientkategori. Kontinuerlig utbildning om BPD och klinisk handledning som ger utrymme 

till diskussion och reflektion behövs för att erbjuda ett bättre bemötande och mer adekvat 

behandling som möter det individuella behoven. I studien av Tapola, Wahlström och 

Lappalainen (2016) genomgick sjuksköterskorna en kort evidensbaserad utbildning, som 

innefattade teori, gruppövningar och reflektioner vilket påverkade personalens attityder 
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positivt (a.a.). Utbildning och handledning till sjuksköterskan framhölls också som viktig i 

studier gjorda av Lawn och McMahon (2015) och Samuelsson och Åsberg (2002).  

 

Sjuksköterskan ställs ofta inför svåra känslomässiga situationer i mötet med patienter med 

BPD. Smit, Profetto-McGrath, och Cummings (2009) har i sin studie undersökt användningen 

av emotionell intelligens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Emotionell intelligens är 

förmågan att känna igen känslor, värdera dem, och uttrycka dem på ett ändamålsenligt sätt, 

både egna och andras. Enligt Smith et al. (2009) gäller det att få en kunskap om sina känslor 

för att utvecklas både emotionellt och intellektuellt (a.a.). Genom kunskap och ökad 

självkännedom får sjuksköterskan lättare att hjälpa patienten med sina svåra känslor. Det hade 

varit intressant med ökad kunskap om hur emotionell intelligens påverkar mötet mellan 

sjuksköterska och patienter med BPD. 

 

Brister i informationen när det gällde diagnos och behandling var ett annat fynd som framkom 

i resultatet. När information om sjukdom, behandling och återhämtning gavs på ett positivt 

sätt upplevde patienterna en bättre känslomässig kontroll och hopp om ett tillfriskande. Detta 

stämmer med McMain, Links och Guimonds (2013) studie där det framkom att när 

sjuksköterskan gav patienter med BPD en bättre information om deras diagnos minskades det 

emotionella kaoset, relationen till andra förbättrades och möjlighet till återhämtning ökade 

(a.a.). Det fanns patienter som upplevde att de inte fick någon information om sin diagnos 

eller behandling eller att den information som gavs var negativ och gavs på ett okänsligt vis 

vilket ledde till minskad framtidstro. I Weight och Kendals studie (2013) framkom att en del 

sjuksköterskor förmedlade en pessimistisk syn om möjligheterna för ett tillfrisknande för 

patienter med BPD (a.a.). Det är inte förenligt med Travelbees (1971) syn på omvårdnad. 

Travelbee betonar den mellanmänskliga relationen och att det är sjuksköterskans uppgift att 

utifrån patientens livsvärld hjälpa patienten hantera sin sjukdom och sittlidande, samt inge 

mening och hopp i tillvaron (a.a.).  

 

Resultatet som helhet kan bidra till en ökad förståelse för hur patienter med BPD 

upplever den psykiatriska vården och kan användas av personal, patienter, anhöriga och 

studenter för att ge en ökad kunskap utifrån ett patientperspektiv. Studien kan även 
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bidra till en ökad insikt om svårigheterna denna patientgrupp har, för personal som 

möter dessa patienter både inom den kommunala och somatiska vården. 

Slutsats 

Den stigmatiserade syn samt negativa attityder som råder när det gäller diagnosen BPD kan 

påverka denna patientgrupps möjlighet till att få tillgång till den vård och stöd som de önskar.  

När sjuksköterskan utgår från ett patientperspektiv och ser förbi de förutfattade meningarna 

om BPD kan en terapeutisk vårdrelation byggas och en god omvårdnad erbjudas. Med hjälp 

av evidensbaserad utbildning om BPD och klinisk handledning kan attityder och 

stigmatisering rörande BPD minskas. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att utmana de 

negativa attityderna och i stället vårda positiva strategier för att patienter med denna diagnos 

ska få en bra upplevelse när de kommer i kontakt med vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



28 

REFERENSER 
Artiklar markerade med * ingår i studiens resultat. 

 

Amad, A., Ramoz, N., Thomas, P., Jardri, R., & Gorwoodd, P. (2013). Genetics of borderline 

personality disorder: Systematic review and proposal of an integrative model. Neuroscience 

and Biobehavioral Reviews, 40 (3), 6-19 doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.01.003 

 

American Psychiatric Association (APA), (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. Fourth edition, DSM-V. Washington DC: American Psychiatric 

Association. 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Dsm-5. 5th edition. Washington, DC. 

 

Biskin, R S., & Paris, J. (2012a). Diagnosing borderline personality disorder. Canadian 

Medical Association Journal, 184 (16), 1789-1794. doi: 10.1503/cmaj.090618. 

 

Biskin, R S., & Paris, J. (2012b). Management of borderline personality disorder. Canadian 

Medical Association Journal, 184 (17), 1897-1902. doi: 10.1503/cmaj.112055. 

 

Bland, AR., Tudor, G., & Whitehouse McNeil, D. (2007). Nursing Care of Inpatients With 

Borderline Personality Disorder. Perspectives in Psychiatric Care, 43 (4), 204-212.  

doi: 10.1111/j.1744-6163.2007.00135.x 

 

Brüne, M. (2016). Borderline Personality Disorder: Why “fast and furious”? Evolution, 

Medicine and Public Health, 2016 (1), 55-66. doi: 10.1093/emph/eow002 

 

Dickens, G., Lamont, E., Gray, S. (2016). Mental health nurses’ attitudes, behaviour, 

experience and knowledge regarding adults with a diagnosis of borderline personality 

disorder: systematic, intergrative literature review. Journal of Clinical Nursing, 25 (13-14), 

1848-1875. doi: 10.1111/jocn.13202 

 

Emmelkamp, P., & Kamphuis, J (2009) Personlighetsstörningar. Lund: Studentlitteratur. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.01.003
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6163.2007.00135.x


29 

Erfarenhet (2016). I Nationalencyklopedin. Hämtad 15 november, 2016, från  

http://www.ne.se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erfarenhet  

 

*Fallon, P. (2003). Travelling through the system: the lived experience of people with 

borderline personality disorder in contact with psychiatric services. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 10 (4), 393-400.   

 

Filer, N. (2005). Borderline personality disorder: attitudes of mental health nurses: people 

with borderline personality disorder often feel they are denied the respect and care they really 

need. Mental Health Practise, 9 (2), 34-36.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 

(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt2003,10.001 

 

Gunasekara, I., Pentland, T., Rodgers, T., & Patterson, S. (2013). What makes an excellent 

mental health nurse? A pragmatic inquiry initiated and conducted by people with lived 

experience of service use. International Journal of Mental Health Nursing, 23 (2), 101-109. 

doi: 10.1111/inm.12027  

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Helleman, M., Goossens, P., Kaasenbrood, Ad, & Achterberg, van T. (2014).  

Experiences of patients with borderline personality disorder with the brief admission 

intervention: A phenomenological study. International Journal of Mental Health Nursing, 23 

(5), 442–450. doi: 10.1111/inm.12074 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s. 471-479). Lund: Studentlitteratur. 

http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1bS8MwGA1uIPgi3p1TyPuodk2WNjIHQxwiInvYXnwZTZPiULuxTX-Gv9kvl14cTHz2qVDSMXLS0--E850gRIJL31vjBOEzIXkQCPj6MQafIdqOIo04TQVXCTXZ1eHzU-fhMRqXLrLy3r8AXh8oZJO280N4dHFpI5tzk8UbkJx08f7m3dbGZ2MmtzuzwkRymhJ0XinXpcvqbBn3erbSDZZmfGGaniatpaOfDXXvsDLUuDxsQ6brh3K7FwVjtwbGGfBjc4IU1ri_UmCFeklHb2wELhjb3dMevMhG0xZ87VfWJa2QL7FnLa7lZxNOScApULoOU3-X02R1s_yElVkDpR4Z7d4flq20lNjGcvdnNgsPU4CM9tCum0Hct4jvoy2VHaBtN1-H6KvEHTvc4aqwxf0aA-rYoI5L1PEsxRZ1rFHEXdErge9eiR6ugI9z8PE0ww58-1gFfJyDf4TGg7vR7b3nDtvw5jrizSNJyiLBkoTHUog4jkHIppylbRb4iktGQ6hk41iGINApY6GfCiVA22sBECSKkWNUz2aZOkUYVK4gKZT2MJrqS8RkqJji8PMyFqqBmvmcTtyLs5y0ecRA-1LSQCd2midzm7cygRJK5yb6Z78-10Q75Qo8R_XV4kNdoNrL6-Ibsdt7eg
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1bS8MwGA1uIPgi3p1TyPuodk2WNjIHQxwiInvYXnwZTZPiULuxTX-Gv9kvl14cTHz2qVDSMXLS0--E850gRIJL31vjBOEzIXkQCPj6MQafIdqOIo04TQVXCTXZ1eHzU-fhMRqXLrLy3r8AXh8oZJO280N4dHFpI5tzk8UbkJx08f7m3dbGZ2MmtzuzwkRymhJ0XinXpcvqbBn3erbSDZZmfGGaniatpaOfDXXvsDLUuDxsQ6brh3K7FwVjtwbGGfBjc4IU1ri_UmCFeklHb2wELhjb3dMevMhG0xZ87VfWJa2QL7FnLa7lZxNOScApULoOU3-X02R1s_yElVkDpR4Z7d4flq20lNjGcvdnNgsPU4CM9tCum0Hct4jvoy2VHaBtN1-H6KvEHTvc4aqwxf0aA-rYoI5L1PEsxRZ1rFHEXdErge9eiR6ugI9z8PE0ww58-1gFfJyDf4TGg7vR7b3nDtvw5jrizSNJyiLBkoTHUog4jkHIppylbRb4iktGQ6hk41iGINApY6GfCiVA22sBECSKkWNUz2aZOkUYVK4gKZT2MJrqS8RkqJji8PMyFqqBmvmcTtyLs5y0ecRA-1LSQCd2midzm7cygRJK5yb6Z78-10Q75Qo8R_XV4kNdoNrL6-Ibsdt7eg
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1bS8MwGA1uIPgi3p1TyPuodk2WNjIHQxwiInvYXnwZTZPiULuxTX-Gv9kvl14cTHz2qVDSMXLS0--E850gRIJL31vjBOEzIXkQCPj6MQafIdqOIo04TQVXCTXZ1eHzU-fhMRqXLrLy3r8AXh8oZJO280N4dHFpI5tzk8UbkJx08f7m3dbGZ2MmtzuzwkRymhJ0XinXpcvqbBn3erbSDZZmfGGaniatpaOfDXXvsDLUuDxsQ6brh3K7FwVjtwbGGfBjc4IU1ri_UmCFeklHb2wELhjb3dMevMhG0xZ87VfWJa2QL7FnLa7lZxNOScApULoOU3-X02R1s_yElVkDpR4Z7d4flq20lNjGcvdnNgsPU4CM9tCum0Hct4jvoy2VHaBtN1-H6KvEHTvc4aqwxf0aA-rYoI5L1PEsxRZ1rFHEXdErge9eiR6ugI9z8PE0ww58-1gFfJyDf4TGg7vR7b3nDtvw5jrizSNJyiLBkoTHUog4jkHIppylbRb4iktGQ6hk41iGINApY6GfCiVA22sBECSKkWNUz2aZOkUYVK4gKZT2MJrqS8RkqJji8PMyFqqBmvmcTtyLs5y0ecRA-1LSQCd2midzm7cygRJK5yb6Z78-10Q75Qo8R_XV4kNdoNrL6-Ibsdt7eg
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3db9MwEMBNOwmJF8Q340PcEy9RR5rYTjKNSQUxAUIwifLCSxUnNp1oE1S6wf57fD47TSsNiVdeKvkjdqr8fD5f7i6MpclBPNqRCTwvk0IVhmeqtHsm_spM1iLhUts9hHJXZ18_ivcf8i-DQcjHvKn7Hx78K5dN02mPP3qadu3TbLro5jU6CNSUb3bZD4j0Th3YiXzLyVCr_j6mHcaq3pHReoGK7GWE7mRWoKF661wYtQvopBg6bHOdrLq6WFxGjd0_D9Bpem5FzYkVUqtI_y6X6I4fLibLDL3W2EyKo2FQ8Tm-t47m7S8ae4nmhkhpDABdtRfbXyKllEUh-OrUh4h1EJ_5uEi6my2LiOh864Ir1RV2l55hb9efouhtAVwKu0ckcX-PKHpLIenJe2-I3Urj_W7yabuSDlv4rWGZcf4cc7ov67Nq_fLnhV0gQzYUuTMhTE47U8GYfCO6e_EKQ0_1md5iN_2ZBSbE2m020M0ddt3_37vXPh-p4w10Ry_UMdiaHiehKjw5LB9iRcdh6NEaIBxDBVHpSkTmIRCXgFxiD_WvM4ODFRBWQA7BQgMEK5bBwwoWL0CgqBPBCg5WIDzA4QIB1nCxgxXaxpV358ZBO2bBMktTOGZBaQjM3mPTkzfT129H_lslo2-C81GaxkkZJyaPq6oWdRaX40pzxZUWps7qQiSZPdgrkdd5mqnciDKtc55KXsmksC3pfbbXtI1-yECmcS6NFYqZHvPC6tNKyGJsjNC8qBQ3--wZojCjB9DJqdmkI2yfPXA9UFKt7UKadS2Prmx5zG5sltITtrdeneunbDj_vvoDhVnnrw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3db9MwEMBNOwmJF8Q340PcEy9RR5rYTjKNSQUxAUIwifLCSxUnNp1oE1S6wf57fD47TSsNiVdeKvkjdqr8fD5f7i6MpclBPNqRCTwvk0IVhmeqtHsm_spM1iLhUts9hHJXZ18_ivcf8i-DQcjHvKn7Hx78K5dN02mPP3qadu3TbLro5jU6CNSUb3bZD4j0Th3YiXzLyVCr_j6mHcaq3pHReoGK7GWE7mRWoKF661wYtQvopBg6bHOdrLq6WFxGjd0_D9Bpem5FzYkVUqtI_y6X6I4fLibLDL3W2EyKo2FQ8Tm-t47m7S8ae4nmhkhpDABdtRfbXyKllEUh-OrUh4h1EJ_5uEi6my2LiOh864Ir1RV2l55hb9efouhtAVwKu0ckcX-PKHpLIenJe2-I3Urj_W7yabuSDlv4rWGZcf4cc7ov67Nq_fLnhV0gQzYUuTMhTE47U8GYfCO6e_EKQ0_1md5iN_2ZBSbE2m020M0ddt3_37vXPh-p4w10Ry_UMdiaHiehKjw5LB9iRcdh6NEaIBxDBVHpSkTmIRCXgFxiD_WvM4ODFRBWQA7BQgMEK5bBwwoWL0CgqBPBCg5WIDzA4QIB1nCxgxXaxpV358ZBO2bBMktTOGZBaQjM3mPTkzfT129H_lslo2-C81GaxkkZJyaPq6oWdRaX40pzxZUWps7qQiSZPdgrkdd5mqnciDKtc55KXsmksC3pfbbXtI1-yECmcS6NFYqZHvPC6tNKyGJsjNC8qBQ3--wZojCjB9DJqdmkI2yfPXA9UFKt7UKadS2Prmx5zG5sltITtrdeneunbDj_vvoDhVnnrw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3db9MwEMBNOwmJF8Q340PcEy9RR5rYTjKNSQUxAUIwifLCSxUnNp1oE1S6wf57fD47TSsNiVdeKvkjdqr8fD5f7i6MpclBPNqRCTwvk0IVhmeqtHsm_spM1iLhUts9hHJXZ18_ivcf8i-DQcjHvKn7Hx78K5dN02mPP3qadu3TbLro5jU6CNSUb3bZD4j0Th3YiXzLyVCr_j6mHcaq3pHReoGK7GWE7mRWoKF661wYtQvopBg6bHOdrLq6WFxGjd0_D9Bpem5FzYkVUqtI_y6X6I4fLibLDL3W2EyKo2FQ8Tm-t47m7S8ae4nmhkhpDABdtRfbXyKllEUh-OrUh4h1EJ_5uEi6my2LiOh864Ir1RV2l55hb9efouhtAVwKu0ckcX-PKHpLIenJe2-I3Urj_W7yabuSDlv4rWGZcf4cc7ov67Nq_fLnhV0gQzYUuTMhTE47U8GYfCO6e_EKQ0_1md5iN_2ZBSbE2m020M0ddt3_37vXPh-p4w10Ry_UMdiaHiehKjw5LB9iRcdh6NEaIBxDBVHpSkTmIRCXgFxiD_WvM4ODFRBWQA7BQgMEK5bBwwoWL0CgqBPBCg5WIDzA4QIB1nCxgxXaxpV358ZBO2bBMktTOGZBaQjM3mPTkzfT129H_lslo2-C81GaxkkZJyaPq6oWdRaX40pzxZUWps7qQiSZPdgrkdd5mqnciDKtc55KXsmksC3pfbbXtI1-yECmcS6NFYqZHvPC6tNKyGJsjNC8qBQ3--wZojCjB9DJqdmkI2yfPXA9UFKt7UKadS2Prmx5zG5sltITtrdeneunbDj_vvoDhVnnrw


30 

*Horn, N., Johnstone, L., & Brookes, S. (2007). Some service user perspectives on the 

diagnosis of Borderline Personality Disorder. Journal of Mental Health, 16 (2), 255-269. doi: 

10.1080/09638230601056371 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS-nr: (1982:763). Hämtad 20160416 från 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/halso-ochsjukvardslagen (hsl).  

Kåver, A., Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil 

personlighetsstörning: Teori, strategi och teknik. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Langley, G. C., & Klopper, H. (2005). Trust as a foundation for the therapeutic intervention 

for patients with borderline personality disorder. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 12, (19), 23-32. doi: 10.1111/j.1365-2850.2004.00774.x       

 

Lawn, S., & McMahon, J. (2015). Experiences of care by Australians with a diagnosis of 

borderline personality disorder. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22 (7), 

510-521. doi: 10.1111/jpm.12226  

 

Lieb, K., Zanarini, M C., Schmahl, C., Linehan, M., & Bohus, M. (2004). Borderline 

personality disorder. The Lancet. 364 (9432), 453-461. doi: 10.1016/S0140-6736(04)16770-6 

 

Linehan, M. (2000). Dialektisk beteendeterapi: färdighetsträningsmanual. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Markham, D. (2003). Attitudes towards patients with a diagnosis of 'borderline personality 

disorder': Social rejection and dangerousness. Journal of Mental Health, 12 (6), 595-612. doi: 

10.1080/09638230310001627955  

 

McMain S., Links P.S, & Guimond T. (2013). An exploratory study of the relationship 

between changes in emotion and cognitive processes and treatment outcome in borderline 

personality disorder. Psychotherapy Research, 23 (6), 658-673. doi:  

10.1080/10503307.2013.838653  

 

http://dx.doi.org/10.1080/09638230601056371
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/halso-ochsjukvardslagen
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736%2804%2916770-6


31 

Miller, A L., Muehlenkamp, J., & Jacobson, C M. (2008). Fact or fiction: Diagnosing 

borderline personality disorder in adolescents. Clinical Psychology Review, 28 (6), 969-981, 

doi: 10.1016/j.cpr.2008-02.004 

 

*Morris, C., Smith, I., & Alwin, N. (2014). In contact with adult mental health services 

helpful for individuals with a diagnosable BPD? A study of service users views in the UK. 

Journal of Mental Health, 23 (5), 251-255. doi: 10.3109/09638237.2014.951483  

 

Nehls, N. (1999). Borderline Personaliyt Disorder: The voice of patients. Research in Nursing 

& Health, 22 (4), 285-293. doi: 10.1002(SICI) 098-240X(199908)22:4<285: AIDNUR3> 

3.0.CO;2-R 

 

*Nehls, N. (2001). What is a Case Manager? The perspective of persons with Borderline 

Personality Disorder. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 7 (1), 4-12.  

doi:10.1067/mpn.2001.113132 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). 3. uppl. Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Lieber AB. 

 

Ottosson, J-O., & Flyckt, l. (u.å). Psykiatrisk vård. I Nationalencyklopedin, Hämtad 15 

november, 2016, från http://www.ne.se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 

lång/psykiatrisk-vård  

 

Polit, D F., & Beck, C T. (2014). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice. 8:de uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

*Perseius K-I., Ekdahl, S., Asberg, M., & Samuelsson. M. (2005). To tame a volcano: 

patients with borderline personality disorder and their perceptions of suffering. Archives of 

Psychiatric Nursing, 19 (4), 160 - 168. doi: 10.1016/j.apnu.2005.05.001 

 

http://www.ne.se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3NS8MwFA86EbyIn_gJOYgXmXZtmm4yBRVF_DpNEC8lSRNW5zZZN_9-30ubtcoQvHroJU2h5Je-93uvL79HSOAfe_UfNkF6XCYt35fg_TgHN8QazSYizoxsacWsdnX0-hTePTSfy5r2cuxfAA9kUvT1kTgCywMLh-_l5FOLs2zSCm5agvlRIeNJocTpqirTEd52dS9IK7MJtlNx3m6GeO20eDpVrqqgNL6jTKcTu2_up7na614iuu_fcrAXmas5K3sdi_5E43INymGXqgi_2bKg3mL5Mc1j7WwtGGO_OBvujHGrsulYxbI28rYDM8Sx0dPEucxr3EvxijMdAzGFUCg6RAX1fpKq8Vn2CdsRxQYCHtbIwuXDy-PV9IcTtjfPA478PX8ox1q20Vkhy0WYQC9yeFfJnB6skcUitbNO3jpD2pbniHP7RJ5TQQusT6lDmiLStESaVpCmDmkKSFOLNK0gTYeGTpHeIJ2b687Vbb3omlHPgGmATw0ilWjtMYibImDTgiXwlSmpJUrtSwgAgDX7DeVzA7G6RArMjAAmqHgilA42SW0wHOgtQk0T6I1JGqGJYEoohc9VyJlnlAGSyMNtclAs-0eujBIjHJaD4QklB8E28WZM-xW1nb8_skuWrKquzY7tkdp4NNH7ZL7bG30BUxV8Vw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3NS8MwFA86EbyIn_gJOYgXmXZtmm4yBRVF_DpNEC8lSRNW5zZZN_9-30ubtcoQvHroJU2h5Je-93uvL79HSOAfe_UfNkF6XCYt35fg_TgHN8QazSYizoxsacWsdnX0-hTePTSfy5r2cuxfAA9kUvT1kTgCywMLh-_l5FOLs2zSCm5agvlRIeNJocTpqirTEd52dS9IK7MJtlNx3m6GeO20eDpVrqqgNL6jTKcTu2_up7na614iuu_fcrAXmas5K3sdi_5E43INymGXqgi_2bKg3mL5Mc1j7WwtGGO_OBvujHGrsulYxbI28rYDM8Sx0dPEucxr3EvxijMdAzGFUCg6RAX1fpKq8Vn2CdsRxQYCHtbIwuXDy-PV9IcTtjfPA478PX8ox1q20Vkhy0WYQC9yeFfJnB6skcUitbNO3jpD2pbniHP7RJ5TQQusT6lDmiLStESaVpCmDmkKSFOLNK0gTYeGTpHeIJ2b687Vbb3omlHPgGmATw0ilWjtMYibImDTgiXwlSmpJUrtSwgAgDX7DeVzA7G6RArMjAAmqHgilA42SW0wHOgtQk0T6I1JGqGJYEoohc9VyJlnlAGSyMNtclAs-0eujBIjHJaD4QklB8E28WZM-xW1nb8_skuWrKquzY7tkdp4NNH7ZL7bG30BUxV8Vw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3NS8MwFA86EbyIn_gJOYgXmXZtmm4yBRVF_DpNEC8lSRNW5zZZN_9-30ubtcoQvHroJU2h5Je-93uvL79HSOAfe_UfNkF6XCYt35fg_TgHN8QazSYizoxsacWsdnX0-hTePTSfy5r2cuxfAA9kUvT1kTgCywMLh-_l5FOLs2zSCm5agvlRIeNJocTpqirTEd52dS9IK7MJtlNx3m6GeO20eDpVrqqgNL6jTKcTu2_up7na614iuu_fcrAXmas5K3sdi_5E43INymGXqgi_2bKg3mL5Mc1j7WwtGGO_OBvujHGrsulYxbI28rYDM8Sx0dPEucxr3EvxijMdAzGFUCg6RAX1fpKq8Vn2CdsRxQYCHtbIwuXDy-PV9IcTtjfPA478PX8ox1q20Vkhy0WYQC9yeFfJnB6skcUitbNO3jpD2pbniHP7RJ5TQQusT6lDmiLStESaVpCmDmkKSFOLNK0gTYeGTpHeIJ2b687Vbb3omlHPgGmATw0ilWjtMYibImDTgiXwlSmpJUrtSwgAgDX7DeVzA7G6RArMjAAmqHgilA42SW0wHOgtQk0T6I1JGqGJYEoohc9VyJlnlAGSyMNtclAs-0eujBIjHJaD4QklB8E28WZM-xW1nb8_skuWrKquzY7tkdp4NNH7ZL7bG30BUxV8Vw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3NS8MwFA86EbyIn_gJOYgXmXZtmm4yBRVF_DpNEC8lSRNW5zZZN_9-30ubtcoQvHroJU2h5Je-93uvL79HSOAfe_UfNkF6XCYt35fg_TgHN8QazSYizoxsacWsdnX0-hTePTSfy5r2cuxfAA9kUvT1kTgCywMLh-_l5FOLs2zSCm5agvlRIeNJocTpqirTEd52dS9IK7MJtlNx3m6GeO20eDpVrqqgNL6jTKcTu2_up7na614iuu_fcrAXmas5K3sdi_5E43INymGXqgi_2bKg3mL5Mc1j7WwtGGO_OBvujHGrsulYxbI28rYDM8Sx0dPEucxr3EvxijMdAzGFUCg6RAX1fpKq8Vn2CdsRxQYCHtbIwuXDy-PV9IcTtjfPA478PX8ox1q20Vkhy0WYQC9yeFfJnB6skcUitbNO3jpD2pbniHP7RJ5TQQusT6lDmiLStESaVpCmDmkKSFOLNK0gTYeGTpHeIJ2b687Vbb3omlHPgGmATw0ilWjtMYibImDTgiXwlSmpJUrtSwgAgDX7DeVzA7G6RArMjAAmqHgilA42SW0wHOgtQk0T6I1JGqGJYEoohc9VyJlnlAGSyMNtclAs-0eujBIjHJaD4QklB8E28WZM-xW1nb8_skuWrKquzY7tkdp4NNH7ZL7bG30BUxV8Vw


32 

*Perseius, K-I., Öjehagen, A., Ekdahl, S., Åsberg, M., & Samuelsson, M. (2003). Treatment 

of suicidal and deliberate self-harming patients with borderline personality disorder using 

dialectical behavioural therapy.  Archives of Psychiatric Nursing, 17, (5), 218-227. 

 

Perseus, K-L., Andersson, E., Åsberg, M., & Samuelsson, M. (2006). Health-related quality 

of life in women patients with borderline personality disorder. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 20 (3). doi: 10.1111/j.1471-6712.2006.00408.x 

 

*Rogers, B., & Acton, T. (2012). I think we're all guinea pigs really: a qualitative study of 

medication and borderline personality disorder. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 19 (4), 341-347. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01800.x      

 

*Rogers, B., & Dunne, E. (2011). They told me I had this personality disorder ... All of a 

sudden I was wasting their time': Personality disorder and the inpatient experience. Journal of 

Mental Health, 20, (3), 226-233. doi: 10.3109/09638237.2011.556165 

 

Samuelsson, M., & Åsberg, M. (2002) Training program in suicide prevention for psychiatric 

nursing personnel enhance attitudes to attempted suicide patients. International Journal 

of Nursing Studies, 39 (1), 115–121. doi: 10.1016/S0020-7489(00)00110-3  

 

SBU, (2015). Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med 

självskadebeteende. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, Alert-rapport nr 

2015-04. ISSN 1652-7151. Hämtad 5 oktober, 2016 från SBU, http://www.sbu.se  

 

SBU, (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården- en handbok. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 5 oktober, 2016 från SBU, 

http://www.sbu.se 

 

Schwarze, C. E., Mobascher, A, Pallasch, B., Hoppe, G., Kurz, M., Hellhammer, D. H., & 

Lieb, K. (2013). Prenatal adversity: a risk factor in borderline personality disorder? 

Psychological Medicine 43 (6), 1279–1291. doi:10.1017/S0033291712002140 

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0883941703000931
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0883941703000931
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1Lb9QwELZoT0gIlXcpSHOBHqKsYjub2EgcKlREEUIrtL1wiWzHYVdld9Hulv6L_mZm4rzoFrhzyCXKWJHn8zzs8TeMSTFK4hs2wSaZLbUQFr1flqEbSrlSpPG0stq7tOauzr9-Hn_8pM77c_f-3f-g-FciR91TUPm9jBY-Ootmhook5xviKO4i77Kh3YxGo1FEHTzri5KbSzJEKHNlNvRsm9tU83XdhR7Hpi2EyW3jtKWY82XD1dp0D_AtrHZD4EAg1FyF6jYG_Ho7M9GX1TffnzSdLhYmomDbD7cp-KCcqgbWdKdjyKBsqd6OzGRMxDnBLwVjLDM6qA_tOlprLZIBKuXQ9IoblNq1kxYyQyetMU98TVzqi3Lutm83PxGYe5ioqzp1P5l0vlsk4WpX-ze_RSsHDZftrKvM-3NaUnvf6QG730wqnAQ8PGB3_PIhuxc2ZSFM8CN2fUzIAEIGLDycASIDCBkwQAa0GgVEBiAyYFWBgYAMlEFUQIMMqJEBhIzjNzC5bQxEBX0FHSqgR8Vjdv7-dPruQ9w05IgdRnYiLnOtpMy51s56kyvuzNik3OWiko4rK3CNa5fYyggrnFOqzKqUl0nlpFUVRv5P2P5ytfTPGIxFqTmaD2uMTivtTFLZMveO49SnqR8fsrid-OJH4F0pMF8lHtuCtEPKKQhnBfV3zfD7fEc7RbMqN_-QPGp12AuoTFMknPFD9jSotfsLwaXENEQ8_6vcEbvbr4IXbH-7vvQv2d7sYv0L9Fugjw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1Lb9QwELZoT0gIlXcpSHOBHqKsYjub2EgcKlREEUIrtL1wiWzHYVdld9Hulv6L_mZm4rzoFrhzyCXKWJHn8zzs8TeMSTFK4hs2wSaZLbUQFr1flqEbSrlSpPG0stq7tOauzr9-Hn_8pM77c_f-3f-g-FciR91TUPm9jBY-Ootmhook5xviKO4i77Kh3YxGo1FEHTzri5KbSzJEKHNlNvRsm9tU83XdhR7Hpi2EyW3jtKWY82XD1dp0D_AtrHZD4EAg1FyF6jYG_Ho7M9GX1TffnzSdLhYmomDbD7cp-KCcqgbWdKdjyKBsqd6OzGRMxDnBLwVjLDM6qA_tOlprLZIBKuXQ9IoblNq1kxYyQyetMU98TVzqi3Lutm83PxGYe5ioqzp1P5l0vlsk4WpX-ze_RSsHDZftrKvM-3NaUnvf6QG730wqnAQ8PGB3_PIhuxc2ZSFM8CN2fUzIAEIGLDycASIDCBkwQAa0GgVEBiAyYFWBgYAMlEFUQIMMqJEBhIzjNzC5bQxEBX0FHSqgR8Vjdv7-dPruQ9w05IgdRnYiLnOtpMy51s56kyvuzNik3OWiko4rK3CNa5fYyggrnFOqzKqUl0nlpFUVRv5P2P5ytfTPGIxFqTmaD2uMTivtTFLZMveO49SnqR8fsrid-OJH4F0pMF8lHtuCtEPKKQhnBfV3zfD7fEc7RbMqN_-QPGp12AuoTFMknPFD9jSotfsLwaXENEQ8_6vcEbvbr4IXbH-7vvQv2d7sYv0L9Fugjw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1Lb9QwELZoT0gIlXcpSHOBHqKsYjub2EgcKlREEUIrtL1wiWzHYVdld9Hulv6L_mZm4rzoFrhzyCXKWJHn8zzs8TeMSTFK4hs2wSaZLbUQFr1flqEbSrlSpPG0stq7tOauzr9-Hn_8pM77c_f-3f-g-FciR91TUPm9jBY-Ootmhook5xviKO4i77Kh3YxGo1FEHTzri5KbSzJEKHNlNvRsm9tU83XdhR7Hpi2EyW3jtKWY82XD1dp0D_AtrHZD4EAg1FyF6jYG_Ho7M9GX1TffnzSdLhYmomDbD7cp-KCcqgbWdKdjyKBsqd6OzGRMxDnBLwVjLDM6qA_tOlprLZIBKuXQ9IoblNq1kxYyQyetMU98TVzqi3Lutm83PxGYe5ioqzp1P5l0vlsk4WpX-ze_RSsHDZftrKvM-3NaUnvf6QG730wqnAQ8PGB3_PIhuxc2ZSFM8CN2fUzIAEIGLDycASIDCBkwQAa0GgVEBiAyYFWBgYAMlEFUQIMMqJEBhIzjNzC5bQxEBX0FHSqgR8Vjdv7-dPruQ9w05IgdRnYiLnOtpMy51s56kyvuzNik3OWiko4rK3CNa5fYyggrnFOqzKqUl0nlpFUVRv5P2P5ytfTPGIxFqTmaD2uMTivtTFLZMveO49SnqR8fsrid-OJH4F0pMF8lHtuCtEPKKQhnBfV3zfD7fEc7RbMqN_-QPGp12AuoTFMknPFD9jSotfsLwaXENEQ8_6vcEbvbr4IXbH-7vvQv2d7sYv0L9Fugjw
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1Lb9QwELZoT0gIlXcpSHOBHqKsYjub2EgcKlREEUIrtL1wiWzHYVdld9Hulv6L_mZm4rzoFrhzyCXKWJHn8zzs8TeMSTFK4hs2wSaZLbUQFr1flqEbSrlSpPG0stq7tOauzr9-Hn_8pM77c_f-3f-g-FciR91TUPm9jBY-Ootmhook5xviKO4i77Kh3YxGo1FEHTzri5KbSzJEKHNlNvRsm9tU83XdhR7Hpi2EyW3jtKWY82XD1dp0D_AtrHZD4EAg1FyF6jYG_Ho7M9GX1TffnzSdLhYmomDbD7cp-KCcqgbWdKdjyKBsqd6OzGRMxDnBLwVjLDM6qA_tOlprLZIBKuXQ9IoblNq1kxYyQyetMU98TVzqi3Lutm83PxGYe5ioqzp1P5l0vlsk4WpX-ze_RSsHDZftrKvM-3NaUnvf6QG730wqnAQ8PGB3_PIhuxc2ZSFM8CN2fUzIAEIGLDycASIDCBkwQAa0GgVEBiAyYFWBgYAMlEFUQIMMqJEBhIzjNzC5bQxEBX0FHSqgR8Vjdv7-dPruQ9w05IgdRnYiLnOtpMy51s56kyvuzNik3OWiko4rK3CNa5fYyggrnFOqzKqUl0nlpFUVRv5P2P5ytfTPGIxFqTmaD2uMTivtTFLZMveO49SnqR8fsrid-OJH4F0pMF8lHtuCtEPKKQhnBfV3zfD7fEc7RbMqN_-QPGp12AuoTFMknPFD9jSotfsLwaXENEQ8_6vcEbvbr4IXbH-7vvQv2d7sYv0L9Fugjw
http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7489%2800%2900110-3
http://www.sbu.se/
http://www.sbu.se/


33 

Smith, K. B., Profetto-McGrath, J. & Cummings, G. G. (2009). Emotional intelligence and 

nursing: An integrative literature review. International Journal of Nursing Studies, 46 (12), 

1624-1636. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.05.024  

 

Socialstyrelsen. (2016). Diagnoskoder (ICD-10). Hämtad 13 april, 2016 från Socialstyrelsen, 

htttp://www.socialstyrelsen.se/klassifieringochkoder/diagnoskoder. 

Tapola, V., Wahlström, J., & Lappalainen, R. (2016).  Effects of training on attitudes of 

psychiatric personnel towards patients who self‐injure. Nursing Open, 3 (3), 140-151. doi: 

10.1002/nop2.45 

Torgersen, S., Kringeln, E., & Cramer, V. (2001). The Prevalence of Personality Disorders in 

a Community Sample. Archives of General Psychiatry, 58(6), 590-596. doi: 

10.1001/archpsyc.58.6.590 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. 2. ed. Philadelphia: Davis. 

 

Uppleva. (2016). I Nationalencyklopedin, Hämtad 15 november, 2016,  

http://www.ne.se.ezproxy.hkr.se  

 

*Walker, T. (2009). 'Seeing beyond the battled body' - An insight into selfhood and identity 

from women's accounts who self-harm with a diagnosis of borderline personality disorder. 

Counselling and Psychotherapy Research, 9, (2), 122-128. doi: 10.1080/14733140902909174 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad (s. 481-496). Studentlitteratur: Lund 

 

Weight, E. J., & Kendal, S. (2013). Staff attitudes towards inpatients with borderline 

personality disorder. Mental Health Practice, 17 (3), 34-38. doi: 

10.7748/mhp2013.11.17.3.34.e827 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad – En bro mellan forskning och klinisk praktik. Studentlitteratur: Lund. 

http://dx.doi.org/10.1002/nop2.45
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3NattAEMcXJ6dcSj-pmxbm1EKNE0m7knYhDZjQUkoppnUuvRittCKmsRwi98M3P0Khl_Z9-iR-ku7shyzbkEKPvVliF9nMz7szo5n_EkKjo6C_tSbIIJGFiCKpd78k0dsQCzlHi7NSCpUzo12dfnwXv3nLzzsdf6DY-t7_YHhfvsA_KIV5AGl7VNDBlEaxWLucM720umGi5z9RzBBOqhrDdZSRmPVqdVka2WPzhsG29C5sR4pRbjDJ_syeN1H3vl7YGU39BKpiu-Y5zPFiSZ9VP5FG8NM4uFetYKBwSqBth9n1zF_6Xsphq2ts0dQNtl4LuCqRUTadTjZSGmJdeuVWYZZi05_VmTxS9l7Kkr6OBuP20i1ahEatZTi0vc5uRw9t-_nOZmGrK_FhFGW_gkho58meGbSlwX02GL6n2rHi4ikqsk-LST5_UX_ReO_pcJ-bBMBg6D0AhjJxpqvN_Qz_Np0HxztP2_CHNtRyN8Ml4--MbpNbLlCBgQXsDumo6i45aPbLxT3ye7X8eSJPLWYnx_IU9JWlzVxpI5k7FrpmgGYPP6-Wv2C1_AGDChxzgMyBZw60tcEzB8gcGOae1eCJA02cGb9afkfWAFmDDBrWYFbCmjVosQaetfvk_NXL0dnrvjsUpJ-HCVbk0SwuJBUsirIyzuJUlUr7VIkSqQ7OC4y4GWUyjLmiaUGjUlBapCqhudARmg5nHpD9alaphwQClmcqRUFFIViWxTIt8ojzPMi4DivKokuee9OMr6z2yzh0kro7duwS1jbeeG4SbqU9HeemacFN07aHj-ff5l0SGS7-_p3Ga24f_cukQ3Kw_ns-Jvvz68_qCdm7-HT9B48u1z0
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3NattAEMcXJ6dcSj-pmxbm1EKNE0m7knYhDZjQUkoppnUuvRittCKmsRwi98M3P0Khl_Z9-iR-ku7shyzbkEKPvVliF9nMz7szo5n_EkKjo6C_tSbIIJGFiCKpd78k0dsQCzlHi7NSCpUzo12dfnwXv3nLzzsdf6DY-t7_YHhfvsA_KIV5AGl7VNDBlEaxWLucM720umGi5z9RzBBOqhrDdZSRmPVqdVka2WPzhsG29C5sR4pRbjDJ_syeN1H3vl7YGU39BKpiu-Y5zPFiSZ9VP5FG8NM4uFetYKBwSqBth9n1zF_6Xsphq2ts0dQNtl4LuCqRUTadTjZSGmJdeuVWYZZi05_VmTxS9l7Kkr6OBuP20i1ahEatZTi0vc5uRw9t-_nOZmGrK_FhFGW_gkho58meGbSlwX02GL6n2rHi4ikqsk-LST5_UX_ReO_pcJ-bBMBg6D0AhjJxpqvN_Qz_Np0HxztP2_CHNtRyN8Ml4--MbpNbLlCBgQXsDumo6i45aPbLxT3ye7X8eSJPLWYnx_IU9JWlzVxpI5k7FrpmgGYPP6-Wv2C1_AGDChxzgMyBZw60tcEzB8gcGOae1eCJA02cGb9afkfWAFmDDBrWYFbCmjVosQaetfvk_NXL0dnrvjsUpJ-HCVbk0SwuJBUsirIyzuJUlUr7VIkSqQ7OC4y4GWUyjLmiaUGjUlBapCqhudARmg5nHpD9alaphwQClmcqRUFFIViWxTIt8ojzPMi4DivKokuee9OMr6z2yzh0kro7duwS1jbeeG4SbqU9HeemacFN07aHj-ff5l0SGS7-_p3Ga24f_cukQ3Kw_ns-Jvvz68_qCdm7-HT9B48u1z0
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3NattAEMcXJ6dcSj-pmxbm1EKNE0m7knYhDZjQUkoppnUuvRittCKmsRwi98M3P0Khl_Z9-iR-ku7shyzbkEKPvVliF9nMz7szo5n_EkKjo6C_tSbIIJGFiCKpd78k0dsQCzlHi7NSCpUzo12dfnwXv3nLzzsdf6DY-t7_YHhfvsA_KIV5AGl7VNDBlEaxWLucM720umGi5z9RzBBOqhrDdZSRmPVqdVka2WPzhsG29C5sR4pRbjDJ_syeN1H3vl7YGU39BKpiu-Y5zPFiSZ9VP5FG8NM4uFetYKBwSqBth9n1zF_6Xsphq2ts0dQNtl4LuCqRUTadTjZSGmJdeuVWYZZi05_VmTxS9l7Kkr6OBuP20i1ahEatZTi0vc5uRw9t-_nOZmGrK_FhFGW_gkho58meGbSlwX02GL6n2rHi4ikqsk-LST5_UX_ReO_pcJ-bBMBg6D0AhjJxpqvN_Qz_Np0HxztP2_CHNtRyN8Ml4--MbpNbLlCBgQXsDumo6i45aPbLxT3ye7X8eSJPLWYnx_IU9JWlzVxpI5k7FrpmgGYPP6-Wv2C1_AGDChxzgMyBZw60tcEzB8gcGOae1eCJA02cGb9afkfWAFmDDBrWYFbCmjVosQaetfvk_NXL0dnrvjsUpJ-HCVbk0SwuJBUsirIyzuJUlUr7VIkSqQ7OC4y4GWUyjLmiaUGjUlBapCqhudARmg5nHpD9alaphwQClmcqRUFFIViWxTIt8ojzPMi4DivKokuee9OMr6z2yzh0kro7duwS1jbeeG4SbqU9HeemacFN07aHj-ff5l0SGS7-_p3Ga24f_cukQ3Kw_ns-Jvvz68_qCdm7-HT9B48u1z0
http://hkr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z3NattAEMcXJ6dcSj-pmxbm1EKNE0m7knYhDZjQUkoppnUuvRittCKmsRwi98M3P0Khl_Z9-iR-ku7shyzbkEKPvVliF9nMz7szo5n_EkKjo6C_tSbIIJGFiCKpd78k0dsQCzlHi7NSCpUzo12dfnwXv3nLzzsdf6DY-t7_YHhfvsA_KIV5AGl7VNDBlEaxWLucM720umGi5z9RzBBOqhrDdZSRmPVqdVka2WPzhsG29C5sR4pRbjDJ_syeN1H3vl7YGU39BKpiu-Y5zPFiSZ9VP5FG8NM4uFetYKBwSqBth9n1zF_6Xsphq2ts0dQNtl4LuCqRUTadTjZSGmJdeuVWYZZi05_VmTxS9l7Kkr6OBuP20i1ahEatZTi0vc5uRw9t-_nOZmGrK_FhFGW_gkho58meGbSlwX02GL6n2rHi4ikqsk-LST5_UX_ReO_pcJ-bBMBg6D0AhjJxpqvN_Qz_Np0HxztP2_CHNtRyN8Ml4--MbpNbLlCBgQXsDumo6i45aPbLxT3ye7X8eSJPLWYnx_IU9JWlzVxpI5k7FrpmgGYPP6-Wv2C1_AGDChxzgMyBZw60tcEzB8gcGOae1eCJA02cGb9afkfWAFmDDBrWYFbCmjVosQaetfvk_NXL0dnrvjsUpJ-HCVbk0SwuJBUsirIyzuJUlUr7VIkSqQ7OC4y4GWUyjLmiaUGjUlBapCqhudARmg5nHpD9alaphwQClmcqRUFFIViWxTIt8ojzPMi4DivKokuee9OMr6z2yzh0kro7duwS1jbeeG4SbqU9HeemacFN07aHj-ff5l0SGS7-_p3Ga24f_cukQ3Kw_ns-Jvvz68_qCdm7-HT9B48u1z0


34 

Wollastone, K. & Hixenbaugh, P. (2008). Destructive Whirlwind: nurses' perceptions of 

patients diagnosed with borderline personality disorder. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 15 (9), 703–709. doi: 10.1111/j.1365-2850.2008.01275. 

 

Zanarini, M C., Frankenburg, F R., Vujanovic, A A, Hennen, J., Reich, D B., & Silk, K 

R. (2004). Axis II comorbidity of borderline personality disorder: description of 6-year 

course and prediction to time - to - time remission. Acta Psychiatrica Scandinavica, 10, 

(6), 416-420. doi: 10.1111/j.1600-0447.2004.00362.x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga 1   

Diagnoskriterier 
 

Enligt DSM-5 (APA, 2013) ska en patient uppvisa minst fem av nedanstående tecken, för att 

diagnostiseras med emotionell instabil personlighetsstörning: 

 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. 

Observera: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 

fem räknas inte in här. 

 

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som 

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. 

 

3. Uppvisar identitetsstörning, det vill säga påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och 

identitetskänsla. 

 

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser 

för personen själv (såsom slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i 

trafik, hetsätning). Observera: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som 

beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här. 

 

5. Uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester, suicidhot eller självstympande 

handlingar 

 

6. Är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av 

sinnesstämningen (såsom intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som 

vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar). 

 

7. Känner en kronisk tomhetskänsla. 

 

8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera aggressiva impulser 

(såsom ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål). 

 

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom (APA, 2013, s.663). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga 2  

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

CINAHL Complete 2016-09-25 sökning nr 1 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 (MH “Borderline Personality disorder”) Borderline 

 

2 086 

#2 (MH “Personality Disorders+”) 9 802 

#3 #1 OR #2 9 802 

#4 (MH “Life Experience+”) Upplevelser/erfarenheter 23 335 

#5 experience* 235 762 

#6 #4 OR #5 235 762 

#7 patient perspective Psykiatrisk vård 6 780 

#8 (MH “Psychiatric care+”) 4 754 

#9 (MH “Qualitative Studies+”) Studie design 97 381 

#10 #3 AND #6 AND #7 AND #8 AND 9  2 

 

CINAHL Complete 2016-09-26 sökning nr 2 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 (MH “Borderline Personality disorder”) Borderline 2 086 

#2 (MH “Personality Disorders+”) 9 802 

#3  #1 OR #2 9 802 

#4 (MH “Life Experience+”) Upplevelser/erfarenheter 23 335 

#5 experience* 235 694 

#6 #4 OR #5 235 694 

#7 (MH “Qualitative Studies+”) Studie design 97 346 

#4 #1 AND #6 AND #7  79 

 

 

 

 



 

   

PubMed sökning 1, 2016-09-26 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 “Borderline Personality Disorder” [Mesh] Borderline 

 

 

5 593 

#2 Personality Disorder 80 736 

#3 #1 OR #2 80 736 

#4 "Life Change Events"[Mesh] Erfarenheter 

Upplevelser 

76 520 

#5 experience* 827 710 

#6 #4 OR #5 844 954 

#7 Psychiatric care Psykiatrisk vård 101 533 

#8 “Qualitative Research” [Mesh] Studie design 28 279 

#9 #3 AND #6 AND #7 AND #8  8 

PubMed sökning 2 2016-09-26. 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 “Borderline Personality Disorder” [Mesh] Borderline 5 593 

#2 Personality Disorder 80 736 

#3 #1 OR #2 80 736 

#4 "Life Change Events"[Mesh] Erfarenheter 

Upplevelser 

76 520 

#5 experience* 516 025 

#6 #4 OR #5 844 954 

#7 “Qualitative Research” [Mesh] Studie design 28 279 

#8 #3 AND #6 AND # 7  54 

Psyk INFO sökning nr 1, 2016-09-28 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 

 

SU.EXACT (“Borderline Personality 

Disorder”) 

Bordeline 

 

5 283 

#2 Personality Disorder 99 924 

#3 #1 OR #2 99 924 



 

   

#4 SU.EXACT (“Life experience”) Erfarenhet 

Upplevelser 

 

22 364 

#5 Experience* 542 334 

#6 #4 OR #5 542 334 

#7 Psychiatric care Psykiatrisk vård 50 910 

#8 Qualitative study Studie design 8 415 

#9 #3 AND #6 AND #7 AND #8  0 

Psyk INFO sökning nr 2, 2016-09-28 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 SU.EXACT (“Borderline Personality 

Disorder”) 

Bordeline 5 283 

#2 Personality Disorder 99 924 

#3 #1 OR #2 99 924 

#4 SU.EXACT (“Life experience”) Erfarenhet 

Upplevelser 

22 364 

#5 Experience* 542 334 

#6 #4 OR #5 542 334 

#7 Qualitative study Studie design 8 415 

#9 #3 AND #6 AND AND #8  53 

Psych INFO, sökning nr 3, 2016-09-28 

Nr Sökterm Sökblock Antal träffar 

#1 SU.EXACT EXPLODE (“Borderline 

Personality Disorder”) 

Bordeline 

 

5 173 

#2 SU.EXACT EXPLODE (“Personality 

Disorders”) 

30 591 

#3 #1 OR #2 30 591 

#4 Psychiatric care Psykiatrisk vård 50 910 

#5 Qualitative study Studie design 208 993 

#6 #3 AND #4 AND #5  188 

 



 

   

Bilaga 3 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Modifierad version av SBU:s kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (2014) samt Willman 

et al (2006). 

Författare 

Publiceringsår: 

Land: 

Titel: 

Inklusionskriterier: 

Om inklusionskriterierna ej uppfylls exkluderas studien, patienter över 18 år med BPD 

Patientens upplevelser av den psykiatriska vården. 

 

Syfte JA NEJ OKLART EJ 

TILLÄMPLIGT 

Finns ett tydligt syfte?     

Är studiens syfte/frågeställning väldefinierad?     

Svarar studien på hur personer med borderline 

personlighetssyndrom upplever den 

psykiatriska vården? 

    

Kommentar syfte/frågeställning 

 

    

Urval JA NEJ OKLART EJ 

TILLÄMPLIGT 

Är urvalet relevant för studien?     

Redovisas urvalet tydligt?     

Finns det ett etiskt 

resonemang? 

    

Är relationen forskaren/urval beskrivet och 

finns det reflektion över hur studien kan ha 

påverkats? 

    

Datainsamling JA NEJ OKLART EJ 

TILLÄMPLIGT 



 

   

Är datainsamlingen tydligt beskriven?     

Beskrivs datainsamlingen som relevant för 

studien? 

    

Finns datamättnad?     

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i 

relation till datainsamlingen? 

    

Kommentar datainsamlingen: 

 

    

Genomförande och Analys JA NEJ OKLART EJ 

TILLÄMPLIGT 

Beskrivs analysen och metoden tydligt?     

Är analysförfarandet och metoden relevant i 

relation till datainsamlingen? 

    

Finns analysmättnad?     

Har forskaren hanterat sin egen förståelse i 

relation till analysen? 

    

Kommentar analys och metod: 

 

    

Resultat JA NEJ OKLART EJ 

TILLÄMPLIGT 

Är resultatet logiskt?     

Är resultatet begripligt?     

Beskrivs resultatet tydligt?     

Är resultatet trovärdigt?     

Genereras hypotes/teori/modell     

Är resultatet överförbart till liknande 

sammanhang (kontext)? 

    

Kommentar resultat: 

 

    

 

 



 

   

Bilaga 4.  

Kriterier för kvalitetsbedömning enligt SBU  

 
Hög kvalitet  Medelhög kvalitet  Låg kvalitet  

Klart beskrivet 

sammanhang (kontext)  

Sammanhanget ej beskrivet 

tydligt (kontext)  

Oklart beskrivet  

sammanhang (kontext)  

  

Väldefinierad frågeställning  Frågeställning ej beskriven 

tydligt  

Vagt definierad 

frågeställning  

Välskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod  

Några otydligheter i 

beskrivningen av 

urvalsprocess, 

datainsamlingsprocess, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod  

Otydligt beskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsprocess, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod  

Dokumenterad metodisk 

medvetenhet  

Några otydligheter i den 

dokumenterad metodiska 

medvetenheten  

Dåligt dokumenterad 

metodisk medvetenhet  

Systematisk, strigent 

presentation av data  

Otydligheter i presentation 

av data  

Osystematisk och mindre 

stringent dataredovisning  

Tolkningars förankring i 

data påverkad  

Några otydligheter 

omtolkningarnas  

trovärdighet och 

tillförlitlighet  

Otydlig förankring av 

tolkningarna i data  

Diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet  

Några otydligheter om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet  

Diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet är 

bristfällig eller saknas  

Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning  

Otydlig kontextualisering 

av resultat i tidigare 

forskning  

Kontextualisering av 

resultat i tidigare forskning 

saknas eller är outvecklad  

Implikationer för relevant 

praktik väl formulerad  

Implikationer för relevant 

praktik är otydligt 

beskrivna  

Implikationer för relevant 

praktik saknas eller är 

otydliga  

 



 

 

Bilaga 5 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Fallon, P. 

Storbritannien 

2003 

 

 

 

 

 

Travelling 

through the 

system: the 

lived 

experience of 

people with 

Borderline 

Personality 

disorder in 

contact with 

psychiatric 

service. 

 

Syfte med studien 

var att undersöka 

hur patienter med 

BPD 

upplevde 

kontakten 

med den 

psykiatriska 

vården samt vilka  

strategier de 

utvecklat när de 

färdades genom 

vårdapparaten. 

Strategiskt urval. Deltagarna 

rekryterades via deras 

psykiatriker från olika 

psykiatriska vårdinrättningar. 

Sju personer med 

diagnosticerad BPD deltog i 

studien, fyra kvinnor och tre 

män mellan 25 till 45 år och 

som  

 

Datainsamlingsmetod var 

ostrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna som varade i en timme 

och materialet transkriberades 

ordagrant och kodades. Detta för att 

komma fram till en teori genom att 

identifiera problem och beskriva 

strategier som utvecklats för att 

hantera dessa problem. 

Uppföljningsintervjuer 

genomfördes för att bekräfta att 

materialet uppfattats korret. 

 

Analys utifrån Grounded theory. 

 

.  

 

Fyra kategorier framkom, att leva 

med borderline 

personlighetssyndrom, kontakten 

med vården, relationer och 

kärnkategorin var att färdas 

genom systemet.  Kontakten med 

den psykiatriska vården 

uppskattade trots negativa 

erfarenheter och dåligt 

bemötande. Relationer till andra 

var viktigt och genom en 

långvarig vårdrelation, kunnig, 

tillitsfull personal erhölls en god 

vård.   

Medelhög kvalitet 

 

Bra syfte. 

Dåligt beskrivet 

urvalsförfarande. 

Ingen beskrivning 

om forskarens 

förförståelse i 

relation till 

datainsamling och 

analys av data. 

Ingen redovisning av 

relation mellan 

forskare och 

deltagare.  

 

Helleman, M 

Goossens, P 

Kaasenbrood, Ad.  

& 

Achterberg van T  

Nederländerna, 

2014 

Experiences 

of patients 

with bordeline 

personality 

disorder with 

the brief 

admission 

intervention: 

A 

phenomenolo

gical study. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

upplevda 

erfarenheten som 

patienter med 

BPD har av korta 

brukarstyrda 

inläggningar.    

 

 

Strategiskt urval. Patienterna 

rekryterades via den 

psykiatriska vården de hade 

kontakt med, 17 personer, 16 

kvinnor och en man i ålder 

28-59 år med en 

diagnostiserad BPD och med 

erfarenhet av kort inläggning. 

Bortfallet var tio personer. 

Datainsamlingsmetod var 

kvalitativa djupintervjuer som 

varade mellan 45-75 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide av den 

första författaren, spelades in och 

transkriberades. Datamättnad 

uppnåddes när inga nya 

meningsenheter erhölls.  

 

Analys utifrån en deskriptive 

fenomenologisk metod.  

 

. 

 

I resultatet framkom fyra huvud 

teman, organisationen av den 

brukarstyrda inläggningen, 

kontakt med en sjuksköterska, 

”time out” från vardagen samt 

upplevt värd av den brukarstyrda 

inläggningen. 

 

Det viktigaste som framkom i 

studien var vikten av kvaliteten på 

kontakten med sjuksköterskan vid 

korta brukastyrda inläggningar.  

Hög kvalitet.  

 

Relevant syfte 

Beskrivit 

informanter och var 

citat är hämtade. Ett 

stort bortfall. Ingen 

uppgift om 

författarnas 

förförståelse.  



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Horn, N., 

Johnstone, L. & 

Brookes, S. 

Storbritannien 

2007 

 

Some 

service user 

perspectives 

on the 

diagnosis of 

Borderline 

Personality 

Disorder 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse och 

förståelse av att få 

diagnosen BPD. 

Strategiskt urval. Urvalet 

skedde genom att deltagarna 

blev tillfrågade av deras 

kontaktpersoner inom den 

psykiatriska vården. Fem 

personer med diagnosen BPD 

medverkade i studien, fyra 

kvinnor och en man i åldern 

23 och 44 år.  

Datainsamlingsmetod var 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjutid 30 och 90 minuter.  

Intervjuernas frågor fokuserade 

bland annat på deltagarnas 

uppfattning av diagnosen och hur 

den har påverkat kontakten med 

vården. Genomfördes med hjälp av 

en intervjuguide som baserades på 

klinisk erfarenhet och genomgång 

av relevant litteratur. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Varje intervju analyserades innan 

nästa intervju genomfördes. 

Tolkningsfenomenologisk analys, 

IPA.  

 

 

 

 

Fem teman, kunskap om makt, 

osäkerhet om vad diagnosen 

betyder, diagnosen som en 

avvisning från vården, diagnosen 

passar inte, hopp och möjlighet 

till förändring  

Diagnosen var positiv när den 

hjälpte patienten förstå sig själv. 

Negativt var att den gav en 

stämpel och som en orsak till 

avvisning av vård. 

Hög kvalitet 

 

Relevant syfte. Inget 

etiskt resonemang 

förutom ett skriftligt 

medgivande från 

myndighet  

Langley, G. C. & 

Klopper, H.  
Syd Afrika 

2005 

 

Trust as a 

foundation for 

the 

therapeutic 

intervention 

for patients 

with 

borderline 

personality 

disor 

der. 

Syftet med 

studien var att 

utveckla en 

praktisk 

nivåmodell som 

kan användas av 

psykiatrisjuksköte

rskor för att 

befrämja den 

psykiska hälsan 

hos patienter med 

BPD. 

Strategiskt urval. Urvalet 

skedde genom ett 

specialremiss register där 20 

patienter som hade kontakt 

med öppenvård och 

psykoterapienheten valdes ut. 

Sex patienter med BPD.  

Datainsamlingsmetod var 

individ- och gruppintervjuer 

som varade 1-2 timmar 

. 

Intervjuerna hade en öppen 

frågeställning i syfte att fånga 

tankar och känslor om den 

psykiatriska vården. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Data analyserades 

systematiskt tills teman en teori 

framkom. Både patient- och 

vårdgivare perspektiv lyftes fram. 

Analys utifrån en kvalitativ, 

undersökande, deskriptiv och 

kontextuell studie.  

Huvudtemat som framkom i 

studien var tillit. Förtroende 

beskrevs som det grundläggande 

kravet för att upprätta och 

underhålla relationer inom den 

psykiatriska vården. Tillit betydde 

mycket för både patienter och 

personal för att bevara den 

terapeutiska relationen och inge 

hopp. Först när patienten 

upplevde tillit kunde patienterna 

öppna upp om sitt lidande.  

Medelhög kvalitet 

Relevant syfte. 

Ingen ålder på 

deltagarna har 

angetts eller kön. 

Inget bortfall har 

redovisats. Det finns 

ingen redovisning 

om relation 

forskare/deltagare 

eller om 
förförståelse. 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

 

 

Morris, C., 

Smith, I. & 

Alwin, N. 
Storbritannien 

2014 

Is contact with 

adult mental 

health 

services 

helpful for 

individuals 

with a 

diagnosable 

BDP? A study 

of service 

users views in 

the UK. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

erfarenheter som 

patienter med 

diagnosen BPD 

har av att få 

tillgång till den 

psykiatriska 

våden för vuxna 

och att bättre 

förstå vilka 

aspekter som kan 

vara till hjälp eller 

försvåra vid 

kontakt med den 

psykiatriska 

vården. 

  

Strategiskt urval.                            

Urvalet rekryterades genom 

affischering som genomfördes 

av frivilligorganisationer i 

nordvästra England. Nio 

patienter med BPD i åldrarna 

31 - 47 år, två män och sju 

kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod var 

semistrukturerade intervjuer 

som varade mellan 40-90 

minuter.  

Intervjuerna utgick från ett 

intervjuschema med öppna och 

slutna frågor. Intervjuschemat fanns 

med som bilaga. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades av första författaren.  

 

Induktiv tematisk analys. Alla 

deltagare erhöll en sammanfattning 

av de teman som framkom och 

uppmanades att kommentera dessa. 

Två deltagare kontaktade forskaren 

för att ge synpunkter på resultatet 

 

Tre teman framkom, hur den 

diagnostiska processen påverkar 

patientens upplevelse av 

sjukdomen, icke vårdande vård 

samt det handlar om relationer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög kvalitet.  

 

Relevant syfte. 

Redovisar 

förförståelse, 

metoddiskussion, 

ingen relation 

mellan deltagare och 

forskare.  

Nehls, N.,  

USA 

2001 

 

What Is a 

Case 

Manager? The 

Perspective of 

Persons With 

Borderline 

Personality 

Disorder 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

personer med 

BPD erfarenheter 

av kontakten med 

en Case manager.  

 

 

Strategiskt urval. Arton 

deltagare i åldern mellan 33 – 

55 år, 17 kvinnor och en man. 

Bortfall 2. Urvalet var 

personer med diagnostiserad 

BPD som hade kontakt med 

en Case Manager i minst sex 

månader. 

  

Datainsamlingsmetod var 

intervjuer som genomfördes i 

fokusgrupper och som varade 

i två timmar.  

 

 

Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

 

Analys utifrån en tolkande 

fenomenologisk forskningsansats.  

Arton texter utgjorde underlaget för 

studien och analyserades med hjälp 

av tre forskare.  

Tre teman framkom i studien,  

min Case manager behandlar mig 

som en person, min Case manager 

är mer än en Case manager samt 

min Case manager har haft 

kontakt med mig i flera år.  

 

Patienterna upplevde att de kände 

sig som människor när deras Case 

manager visade lyssnade på deras 

tankar, behov och åsikter samt 

fattade beslut tillsammans med 

patienten. 

Medelhög kvalitet 

 

Syftet relativt 

relevant. 

Bortfall redovisat, 

ingen förförståelse 

eller relationen 

mellan deltagare och 

författare har 

redovisats. 

Bakgrundsfaktorer 

redovisas.  

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Perseius, K-I., 

Öjehagen, A., 

Ekdahl, S., 

Åsberg, M. & 

Samuelsson, M 

Sverige 

2003 

 

 

 

Treatment of 

suicidal and 

deliberate 

self-harming 

patients with 

borderline 

personality 

disorder using 

dialectical 

behavioral 

therapy: the 

patient´s and 

the theraoist´s 

perceptions. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patienters och 

terapeuters 

upplevelse av att 

få och ge 

dialektisk 

beteendeterapi, 

DBT 

Strategiskt urval. Tio kvinnor 

mellan 22-49 år med 

diagnosen BPD med 

självskadeproblematik och 

som medverkat i dialektisk 

beteendeterapi i minst tolv 

månader.  

 

Datainsamlingsmetod var 

individuella intervjuer och 

frågeformulär.  

Studien utgick både från ett 

patientperspektiv och 

vårdgivarens perspektiv. 

 

Semistrukturerade frågeformulär 

användes för att samla in 

sociodemografiska variabler. 

Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av öppna frågor och 

frågeområden och en intervjuguide. 

Intervjuerna spelades in och data 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys utifrån 

hermeneutisk ansats. 

 

 

Tre kategorier från ett 

patientperspektiv framkom, 

terapins effekt, effektiva delar av 

terapin och upplevelse av den 

psykiatriska vården innan 

påbörjad DBT.  

 

Många av deltagarna hade 

negativa erfarenheter av den 

psykiatriska vården innan de 

erbjöds DBT. 

Medelhög kvalitet. 

 

Tveksamt syfte. 

Mättnad är 

inte nämnt, 

ingen uppgift om 

författarnas 

förförståelse. 

Resultatet beskriver 

erfarenheter och 

upplevelser av den 

psykiatriska vården. 

Perseius, K-I, 

Ekdahl, S,  

Åsberg, M. & 

Samuelsson, M. 

Sverige  

2005 

To tame a 

Volcano: 

Patients with 

Borderline 

Personality 

Disorder and 

their 

perceptions of 

suffering. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patientens 

upplevelse av 

lidande, 

livssituation och 

uppfattning om 

mötet med den 

psykiatriska 

vården. 

Strategiskt urval. Tio 

kvinnliga patienter mellan 22-

49 år med en BPD-diagnos  

 

Datainsamlingsmetod var 

individuella intervjuer som 

varade mellan 30 till 90 

minuter. Intervjuerna 

genomfördes i en lokal på 

sjukhuset. Biografiskt 

material som dagböcker och 

dikter från flertalet av 

patienterna. Bakgrundsfakta 

erhölls genom en 

semistrukturerad enkät som 

deltagarna fyllde i innan 

intervjuerna genomfördes.  

 

 

 

Intervjuerna genomfördes genom 

öppna frågor och frågeområden 

med av en intervjuguide. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Författare nummer 

ett samlade in all data.  

 

Analys utifrån kvalitativ 

forskningsmetod med hermeneutisk 

ansats. Analysen av studien var i 

stor del uppbyggd av teorin om 

hälsa och lidande som utvecklades 

av K Eriksson.  

 

 

Resultatet framställs i tre 

övergripande teman: leva på 

gränsen, kampen för hälsa och 

värdighet - en balansgång på slak 

lina över en vulkan samt  

Den goda och den onda 

psykiatriska vården relaterat till 

lidandet De flesta av patienterna i 

studien försökte visa en mask av 

normalitet därför kan det vara 

svårt att uppfatta den inre smärtan 

och istället se beteendet som 

utåtagerande och sökande efter 

uppmärksamhet. Personer med 

borderline är i stort behov att få 

förståelse, bekräftelse och 

validering pga. av deras självhat 

Hög kvalitet. 

 

Förförståelse av  

Analys och  mättnad 

ej redovisad.  

Trots ingen 

redovisad 

förförståelse bedöms 

studiens kvalitet som 

hög. 

Etiskt resonemang 

gällande relation 

deltagare och 

forskare, godkänd 

studie av en 

forskningsetisk 

kommitté.   

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0883941703000931
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0883941703000931


 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rogers, B. & 

Acton, T. 

Storbritannien,  

2012 

 

I think we're 

all guinea pigs 

really: a 

qualitative 

study of 

medication 

and borderline 

personality 

disorder. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

upplevelser och 

erfarenheter av 

farmakologisk 

behandling hos 

personer med 

BPD.  

Strategiskt urval. Urvalet 

skedde genom 

vårdsamordnaren.  

Sju personer, sex kvinnor och 

en man, 21-43 år, med 

diagnosen BPD och som 

behandlades medicinskt 

närvarande eller de senaste 

halvåret.  

 

Datainsamlingsmetod var 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av öppna frågor som spelades 

in och transkriberades Varje 

intervju transkriberades och 

analyserades innan följande intervju 

ägde rum för att se tecken på data 

mättnad. Vilket skedde efter fem 

intervjuer, två intervjuer 

genomfördes för att säkerhetsställa 

mättnad. 

 

Tematisk analys  

 

 

 

 

Tre teman framkom,  

Personalens kunskap och 

attityder, brist på resurser för 

patienter med BPD samt vägen 

mot tillfrisknande för patienter 

med BPD. 

 

I resultatet framkom negativa 

attityder, brist på förståelse och 

ett avvisande bemötande från 

personalen. 

Hög kvalitet 

 

Relevant syfte. 

Ingen uppgift om 

förförståelse 

gällande 

datainsamling. 

Rogers, B. & 

Dunne, E. 

Storbritannien  

2011 

They told me 

I had a 

personality 

disorder...All 

of a sudden I 

was wasting 

their time”:  

Personality 

disorder and 

the inpatient 

experience. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka vilken 

erfarenhet 

patienter med ett 

diagnostiserat 

personlighets-

syndrom hade av 

sjukvården. 

 

Strategiskt urval. 

Rekryteringen skedde genom 

patienternas vårdsamordnare. 

Tio personer med diagnosen 

BPD deltog i studien, 9 

kvinnor och en man i åldrarna 

21-45 år. 

 

 

Datainsamlingsmetod var 

intervjuer.  

Intervjuerna utgick från öppna 

frågor och frågeområden som 

skedde i fokusgrupper som varade i 

120 minuter. Samtalen spelades in 

och skrevs ner och materialet 

analyserades tematiskt. 

 

Tematisk analys.  

 

Fem huvudkategorier och flera 

underkategorier framkom, Att 

leva inom slutenvården, fler 

aktiviteter önskas, att ha en röst, 

en vård fylld av svängdörrar, 

styrkan i segregering och att vara 

stämplad.  

Många av patienterna var nöjda 

med vården men upplevde att 

personalens attityder och deras 

dåliga förståelse för personer med 

personlighetsstörning var det 

största problemet i den 

psykiatriska vården.  

 

 

 

 

 

Medelhög kvalitet 

 

Relevant syfte. 

Studien riktade sig 

till personer med 

personlighetsstörnin

g men det slutliga 

urvalet bestod endast 

av personer med 

borderline 

personlighetssyndro

m. 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Walker, T. 

Storbritannien.  

2009 

Seeing 

beyond the 

battled body: 

an insight into 

selfhood and 

identity from 

women´s 

accounts who 

self-harm with 

a diagnosis of 

borderline 

personality 

disorder. 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka och 

utforska 

upplevelser hos 

kvinnor med 

diagnosen BPD 

och ett självskade-

beteende. 

Strategiskt urval. 

Rekryterades genom 

psykiatrisk vårdpersonal. Fyra 

kvinnor med diagnostiserad 

BPD. 

 

Datainsamlingsmetod var 

djupgående berättande 

intervjuer som varade i 75-

120 minuter.  

Intervjuerna genomfördes med 

öppna frågor och frågeområden. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

 

Analys utifrån berättande tematisk 

ansats. Data analyserades tills 

mättnad uppnåddes.  

 

Två teman framkom i studien: 

Självskadande, se förbi ärren och 

att vara känd som den som skadar 

sig själv. Personer med 

självskador kan känna missnöje 

med den psykiatriska vården pga. 

negativa attityder. Genom ett 

patientperspektiv kan 

sjuksköterskan ta lärdom av 

patientens erfarenhet.    

Kvalitet 

Medelhög kvalitet. 

 

Syftet relativt 

relevant.  

Förförståelsen 

beskrivs. 

I resultatet framkom 

många upplevelser 

och erfarenheter från 

den psykiatriska 

vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


