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ABSTRAKT 

Att skapa en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att 

patienten ska kunna delta och vara motiverad till att förbättra sin psykiska hälsa. Patienter 

med borderline personlighetsstörning (BPD) och självskadebeteende är patientgrupper som 

omnämns med en negativ attityd inom psykiatrisk omvårdnad. Vårt syfte med studien är 

sjuksköterskors beskrivning av faktorer som kan påverka vårdrelationen med patienter med 

BPD och självskadebeteende. Metoden är systematik litteraturstudie där sökning av 

vetenskapliga studier har gjort i databaserna OneSearch beta, Medline , Cinahl och PSYC-

info. Studierna granskades utifrån modifierade kvalitetbedömningsprotokoll. Data 

analyserades, granskades och bygger på ramen för innehållsanalys. Resultatet visade att 

patienter med BPD och patienter med självskadebeteende skapade känslor av bl.a. frustration 

och hopplöshet hos sjuksköterskor. Känslorna skapades av att inte kunna ge adekvat vård pga. 

resursbrist, kompetensbrist och brist på tillit från patienterna. Att inte vara överens i 

arbetsgruppen skapade känslor som påverkade patienternas vård negativt. Vår förhoppning är 

att fler studier kan göras, och resultaten tydliggöras för att få ökad kvalité på arbetet inom 

psykiatrisk omvårdnad för främst dessa patientgrupper.  
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Introduktion 

Patienter med borderline personlighets störning (BPD) och självskadebeteende upplevs enligt 

oss som en utsatt grupp inom psykiatrisk omvårdnad.  Patienterna upplevs ofta som 

självdestruktiva och manipulativa, tar mycket kraft och energi från arbetsgruppen, vilket 

skapar negativa attityder.  Tillit i vårdrelationen kan vara svårt att skapa då dessa patienter kan 

uppleva en besvikelse mot hälso- och sjukvården. Därför är det av vikt, att det inom 

psykiatrisk omvårdnad uppfattas  att det inom specialistsjuksköterskans arbetsområde, finns 

stor kompetens för hur patienter med BPD kan hjälpas till förbättrad psykisk hälsa. Med 

denna studie vill vi finna olika faktorer som kan påverka vårdrelationen till patienter med 

BPD och självskadebeteende. Omvårdnadsarbetet ska kunna förbättras och kunskapen ökas 

och fördomar och attityder minskas, vilket kan leda till en god vårdrelation och förbättrad 

psykisk hälsa hos patienter med BPD och självskadebeteende. 

 

Bakgrund 

Borderline personlighetsstörning och självskadebeteende 

Allgulander (2005) beskriver att en person som har diagnosen borderline utmärks av att deras 

relationer är instabila och intensiva. Känsloläget kan skifta väldigt snabbt till utbrott av verbal 

karaktär samt ilska. Borderline personlighetsstörning kan även benämnas som emotionellt 

instabil personlighetsstörning. Socialstyrelsen (2004) uppger att självskadebeteende 

internationellt sett inte betraktas som en egen sjukdom eller störning. I Sverige inom 

psykiatrin så anser man dock att självskadebeteendet är en yttring i samband med andra 

allvarliga psykiatriska sjukdomar. Det finns exempelvis sjukdomar som autism som kan göra 

att en person skadar sig själv, med exempelvis dunka huvudet i väggen. Denna studie väljer 

dock att fokusera på självskadehandlingar som sker med en avsiktlig handling. 

Självskadebeteendet kan förklaras som ett beteende där personen skadar sig själv utan uppsåt 

att dö. Att utföra självskadehandlingar är ett sätt att bemästra svåra känslor. Dessa personers 

vardag kan vara fylld av händelser av självdestruktiva handlingar såsom att skära sig med 

kniv, tablettintoxikation osv.  Rapporter visar på en viss ökning det senaste decenniet, en 

ökning av självskadebeteendet bland tonårsflickor. En del ungdomarna börjar med detta 

beteende själva, medan en del lär sig av sina kamrater. Allgulander (2005) anser att personer 

med diagnosen borderline kan få psykossymtom när de har en påfrestande situation. När 

personen kommer upp i åldern 30-40 år avtar oftast beteendet och det kan övergå till en mer 

stabil karaktär. Moskovitz (2001) beskriver en person med diagnosen borderline, som en 
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person som ständigt jagar tecken på vem den själv är. Personen kämpar mot en svag känsla av 

overklighet och att personen ibland kan uppleva att denne håller på att försvinna. Personer 

med borderline kan ibland krampaktigt dröja sig kvar i relationer, för att kämpa efter att hålla 

kvar en referensram om sin egen identitet. Tydliga gränser bottnar i en äkta kommunikation 

mellan två människor. Där personerna har en önskan om att lyssna på varandra och värdesätta 

den andres budskap. Det betyder att när en person förmedlar ett budskap, tolkar och 

respektera den andre personen  känsla och upplevelse av någonting. Om en person har 

borderline, kan dennes gränser ha blivit svårt skadade. Denna person har då lärt sig att dennes 

egna ord inte har någon betydelse och där igenom upplevt en maktlöshet över att inte blir 

förstådd. 

Bemötande till patienter med borderlinepersonlighetsstörning och självskadebeteende 

Aviram och Stanley (2006) menar att patienter med borderline kan uppleva att de av andra 

uppfattas som uppmärksamhetstörstande, manipulativa och jobbiga. Vidare menar de att 

patienter med denna diagnos kan uppleva ett utanförskap, och då inte enbart ute i samhället 

utan även av vårdpersonal. Nehls (1999) fann i sin studie att personer med borderline diagnos 

upplevde att människor tyckte att de hade ett attitydproblem, samt att de borde ”skärpa till 

sig”. I Holm och Severinsson (2011) studie berättar patienter med diagnosen BPD vikten av 

att få känna sig trygg i vården och lära sig lita på sig själv och andra för att kunna uppnå 

positiv återhämtning. Det framkom även att BPD patienterna kände sig kränkta och skämdes 

över att klassificeras som fruktansvärda patienter som ingen kunde förstå. Önskan om att leva 

med annan sjukdom som t.ex. depression var stor för att bli bättre förstådd av vården och sina 

närstående.  I en studie av Fallon (2003) framkom att patienter med BPD beskrev att de blev 

negativt bemötta pga. diagnosen av vårdpersonal. Särskilt när patienterna hade sökt vård pga 

fysiska skador i samband med självskadehandlingar. Vid sluten vård beskrev patienterna att 

sjuksköterskornas fokus låg på medicinering. Patienterna beskrev själva sina önskemål att 

någon skulle finnas till och lyssna, få tid att prata och bli känslomässigt stöttade. Vissa 

patienter beskrev att de kändes positivt att själv få vara med och sätta mål för den egna vården 

och då ökade känslan av oberoende i sin egen vård. En god vårdrelation beskrevs av 

patienterna som att vårdpersonalen var lugn, hade patientkännedom, var flexibla, empatiska 

och hade intresse av patienten som människa. Viktigt i en god vårdrelation var även att 

vårdpersonal var raka och ärliga och kunde sätta gränser utan att vara dömande.  
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Psykiatrisjuksköterskans yrkesroll, uppdrag och funktion 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är målet med hälsosjukvårdslagen att främja god hälsa och att 

vård sker på lika villkor för vår befolkning. Vården skall utföras med respekt för alla 

människors lika värde och värdighet. I Kihlgren (2009) skrivs det att det är viktigt att 

sjuksköterskan granskar och värderar sina omvårdnadsinsatser, att det är av vikt att ifrågasätta 

den vård som ges och medvetandegöra för och nackdelar med vården för att hela tiden sträva 

mot en ökad hälsa och säkerhet för patienten. Kihlgren (2009) skriver vidare att det är 

interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten samt dennes anhöriga som är viktig för att 

stärka patientens autonomi och självbestämmande. Genom sjuksköterskans samspel med 

patienten kan sjuksköterskan stärka individens välbefinnande.  

Enligt Wiklund Gustin (2010) grundar sig specialistansvaret som sjuksköterska inom 

psykiatrisk omvårdnad på teoretiska och praktiska kunskaper. Det innebär att sjuksköterskan 

måste tydliggöra för sig själv och andra yrkeskategorier värdet av den kunskap som 

sjuksköterskan har, och använda den på ett tydligt sätt. En sjuksköterska som är trygg i sin 

yrkesroll och kan förmedla de vårdvetenskaplig kunskaper som hon har tagit till sig kan då 

utföra sitt yrke på ett professionellt och självständigt sätt. Det gagnar inte bara sjuksköterskan 

utan även patienter, kollegor och andra yrkeskategorier. Enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad specialistsjuksköterska som arbetar inom psykiatrisk vård (2008) har 

psykiatrisjuksköterskan ett ansvar att främja patientens välbefinnande genom att förmedla 

trygghet och tillit under patientens vårdtid. Det beskrivs vidare att psykiatrisjuksköterskan ska 

utifrån fördjupad kunskap inom psykiatrisk omvårdnad informera och utbilda om vård och 

behandling på ett respektfyllt och empatiskt sätt, där patientens egna hälsotillstånd ska beaktas 

för att underlätta dennes möjlighet till att fatta egna beslut om sin vård.  

Vårdrelation 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär en vårdrelation 

att sjuksköterskan erbjuder patienten en vård som utgår från patientens livsvärld. Vården ska 

genom öppenhet från sjuksköterskan baseras på patientens levda och upplevda erfarenheter av 

livet. Genom att patienten får berätta om sina erfarenheter så kan patientens välbefinnande 

öka, lidande lindras och hälsa kan stärkas. Vårdrelationen ska präglas av att sjuksköterskan 

har ett engagemang och förhållningssätt som är reflekterande och att reflektion görs över sin 

egen förförståelse, vårdrelationen i sig samt över omvårdnadshandlingar. Det beskrivs vidare 

att sjuksköterskan behöver ha en stor öppenhet där den inte förväntar sig att få ut någon egen 
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fördel i mötet med patienten. Arvidsson och Skärsäter (2006) menar på att sjuksköterskans 

relation till patienten behöver vara personlig, vilket innebär att vara naturlig och inte gömma 

sig bakom sin profession.  

Rask och Åberg (2002) påvisade i en studie att vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 

bör präglas av tillit, empati, respekt och ansvar för patientens egna resurser för att en så god 

vård som möjligt ska kunna utformas. Studien påvisade även att det är viktigt att se hela 

patienten och inte enbart diagnosen. Närståendes kunskaper och resurser är viktigt att ta vara 

på i patientens omvårdnad, eftersom det är närstående som känner patienten väl, och ibland är 

närstående den enda kontakten som patienten har med omvärlden efter utskrivning från t.ex. 

en vårdavdelning. Att stötta och lyssna på patienten och dennes närstående lyfter även 

Benzein, Hagberg och Saveman (2008) upp som viktigt, där det även framkom att 

kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående är viktig för att skapa 

en trygghet i vårdrelationen. Wiklund (2003) beskriver att när patienten känner ett förtroende 

för vårdaren genom att vårdaren påvisar ett utpräglat intresse för patienten som person,  kan 

vårdaren bjudas in och bli delaktig i patientens berättelse om lidande. Hur viktigt det är med 

en god vårdrelation påvisades även i en studie av Sahlsten, Larson, Sjöström och Plos (2009), 

som kom fram till att är det viktigt att lyssna på vad patienten berättar och förstärka 

berättelsen med stimulerande frågor. Genom att aktivt lyssna skapas ett förtroende och en 

ömsesidig respekt för varandra. Öppna frågor leder till att patienten reflekterar över 

berättelsen och medverkar till att egna mål och lösningar skapas, utan att sjuksköterskan 

utifrån sin yrkeskunskap kommer med färdiga lösningar. Det skapar ett ökat självförtroende 

hos patienten enligt Sahlsten et  al.(2009). 

Tillit i vårdrelationen 

En vårdrelation kan också ses som en ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit mellan 

parterna. Tillit innebär ett vänligt bemötande, kontinuerlig kontakt och ett engagemang med 

ömsesidigt givande och tagande där patienten kan känna sig bekräftad av sjuksköterskan 

enligt Dahlberg et al. (2003). Detta stärks i Svedberg, Jormfeld och Arvidssons studie (2003) 

där patienten beskriver att tillit i relationen med psykiatrisjuksköterskan inger hopp i att kunna 

se nya möjligheter och ge nya kunskaper i att bemästra sin psykiska ohälsa. En kontinuitet i 

kontakten och en personlig relation lyfts också fram i studien som en förutsättning för att 

patienterna ska våga dela med sig av sin livsberättelse. Stolt (2006) menar på att man aldrig 
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kan dela en annan persons upplevelse fullt ut, men genom att närma sig den andre med fantasi 

och mod skapas ett möte där det finns förståelse för den andre individen. 

Hinder för en positiv vårdrelation 

Det finns även orsaker till att en positiv vårdrelation kan omvandlas till en negativ 

vårdrelation. I Dahlberg et al.(2003) skriver de att tidsbrist och stress under arbetspasset kan 

försvåra sjuksköterskans möjlighet att skapa en positiv vårdrelation. Denna upplevelse av 

tidsbrist lyfts även fram i Scanlons studie (2006) där psykiatrisjuksköterskorna beskrev att 

tidsbristen skapade frustration över att inte hinna ta tid till att skapa närmre relationer med 

patienten. Andra faktorer som kan bidra till en negativ vårdrelation enligt Dahlberg et al. 

(2003) är att sjuksköterskan kan känna rädsla för att bli allt för engagerad i patientens 

livssituation eller att han/hon upplever sig osäker inför mötet med patienten.  

Psykiatrisjuksköterskorna i Scanlons studie (2006) menade att personkemin mellan dem 

själva och patienten har en avgörande roll för en positiv vårdrelation. Därför är det av stor vikt 

enligt studien att ta hjälp av annan personal i vårdlaget när psykiatrisjuksköterskan inte själv 

kan nå fram, och skapa en relation till patienten. Kirkevold (2000) beskriver Travelbees teori 

om mellanmänsklig relation, som kontentan av sjuksköterskans arbete. Den mellanmänskliga 

relationen utmärks av sjuksköterskans arbete med att hjälpa patienten finna mening i sitt 

lidande och sin sjukdom. Även med att stödja patienten med att övervinna eller förebygga sin 

sjukdom. 

Problematisering   

Litteraturgenomgången visar att specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad har ett 

ansvar att främja patientens välbefinnande genom att förmedla trygghet och tillit under 

patientens vårdtid. Det framkom att kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och 

närstående är viktigt för att skapa en trygghet i vårdrelationen. Patienter med BPD och 

självskadebeteende kan upplevas av sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad, som svåra 

att skapa en vårdrelation med.  Ur ett medicinskt perspektiv kan känsloläget skifta väldigt 

snabbt till utbrott av verbal karaktär samt ilska. Litteraturgenomgången visade även att 

patienter bl.a. beskriver en frustration av att bli sedda som en diagnos och inte som en 

människa, vilket minskade tilliten till sjuksköterskor. För att vården för patienter med BPD 

och självskadebeteende ska kunna utvecklas, är det värdefullt att få fram beskrivning av 

faktorer som kan vara hindrande/underlättande i en vårdrelation. Detta för att skapa en så god 



10 

 

och säker vård som möjligt för att patienter med BPD och självskadebeteende, och 

medvetandegöra dessa faktorer för sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av faktorer som kan påverka 

vårdrelationen med patienter med borderline personlighetsstörning och självskadebeteende. 

Metod 

Vi valde systematisk litteraturstudie som metod. Vi diskuterade gemensamt fram hur vi skulle 

gå tillväga när det gällde sökning av relevant forskning. Vi bestämde i samråd vilka databaser 

som skulle användas och vilka sökord som var relevanta utifrån studiens syfte och 

problematisering. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en systematisk 

litteraturstudie en arbetsprocess som omfattar olika delar. Planering, strategier för sökning, 

urval, granskning och sammanställning av resultat. 

Urval 

De studier som skulle användas i vår litteraturstudie skulle vara förhandsgranskade för att 

garantera att studierna var vetenskapliga. Studierna skulle ha sjuksköterskeperspektiv och 

vara relevanta utifrån syfte och problematisering. Då syfte och problematisering bygger på 

beskrivning av olika faktorer, inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. Vi valde 

engelskspråkiga studier som publicerats mellan 2000-2012 för att få så relevanta studier som 

möjligt.  

Inklusionskriterier: Engelskspråkiga, vetenskapliga artiklar som stämmer överens med 

studiens syfte och frågeställningar. Studier som valdes var publicerade mellan år 2000-2012 

Datainsamling 

Engelskspråkiga, vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna Onesearch Beta, Medline, 

Cinahl samt PSYC-info.  För att en studie ska anses vara vetenskaplig krävs det att studien är 

förhandsgranskad (peer-reviw), publicerad i en tidskift som är vetenskaplig och är tillgänglig 

utan begränsningar enligt Hanson (2002). Vi diskuterade kring sökord och databaser för att 

finna studier som byggde på vår problematisering och syfte. I databasen Onsearch Beta 

användes alla sökord i första sökningen ( nurses + patient + experience +borderline disorder + 

relationship + interaction) för att finna relevanta studier. Avgränsning gjordes till 
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engelskspråkiga artiklar i fulltext, publicerade mellan 2000-2012. Detta ledde fram till att 

intressanta abstrakt hittades. Vi använde sedan sökning av sökord i Medline, CINAHL och 

PSYC-info där begränsning gjordes till engelskspråkiga, fulltextartiklar publicerade mellan 

2000-2012. I PSYC-info uppgick träffar beroende på sökord upp till mellan 1300 – 1500 

träffar. För att inte några relevanta studier skulle undgå oss, fördelades granskningen av 

abstrakten mellan oss. Denna fördelning gjordes även i databasen Medline, men där fann vi 

inga nya abstract. Varje databas har sin katalogisering av sökord som används automatiskt för 

att få fram relevanta studier utifrån sökordet.  Enligt Willman och Stoltz (2002) använder 

varje databas sina egna termer för att söka i databasens katalog efter relevanta studier som 

bygger på korrekta sökord. Cinahl använder headings, Medline använder MeSH och PSYC-

info använder thesaurus.  Redovisning av sökord, databaser, och antal träffar som använts 

redovisas i tabell, bilaga 1. Sökning som ledde fram till relevanta artiklar som vi har använt i 

denna studie redovisas i antal inom parantes. Ytterligare tre relevanta artiklar hittades genom 

manuell sökning i från valda artiklars referenslista. Totalt användes 11 relevanta abstrakt vars 

artiklar skrevs ut i fulltext till denna litteraturstudie.  

Kvalitetsgranskning 

11 relevanta artiklar fulltext fördelades mellan oss och kvalitetgranskades. Alla 11 artiklar har 

kvalitetsgranskats av varje författare för att öka trovärdighet i studien. Vi använde oss av 

SBU:s kvalitetgranskningsprotokoll från början, men vi ansåg att dessa protokoll var 

svårtolkade och svåra att använda. Kvalitetsgranskningsprotokoll av studier med kvantitativ 

och kvalitativa ansats hade använts i ett tidigare arbete av en av oss. 

Kvalitetsgranskningsprotokoll hade utarbetades och modifierades efter Willman och Stoltz 

(2002) bilaga 4. Skillnaden mellan originalen och de modifierade 

kvalitetgranskningsprotokollen kan jämföras mellan bilaga 4 och 5. Därefter jämfördes 

respektive poängbedömning.  De 11 artiklar vi valde att använda, uppnådde hög eller medel 

vid kvalitetsgranskning. Inga artiklar med låga poäng har använts för att öka trovärdigheten i 

studien.  

Dataanalys 

Vi reflekterade och diskuterade kring vår egen förförståelse kring patienter med BPD och 

självskadebeteende för att gör vår egen förförståelse tydlig. Detta för att inte vår förförståelse 

skulle påverka granskningen, utan att resultaten i valda studier skulle analyseras med ett öppet 

sinne. Vi började med att läsa artiklarnas resultat flera gånger för att dels få en förståelse om 
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vilka resultat som påvisade och för att engelska facktermer är svåra att översätta i ett 

sammanhang. Frågeställningen till resultaten var: Vilka faktorer beskriver sjuksköterskor i 

resultaten som kan påverka vårdrelationen till patienter med BPD och självskadebeteende. 

Meningar som beskrev faktorer markerades med överstrykningspenna. Vi förde därefter över 

markerade meningar till papper för att få en överskådlig blick. Från dessa meningar 

markerades begrepp som beskrev faktorer. Begreppen kunde sedan kategoriseras i fyra teman, 

attityd/bemötande, tillit, arbetsmiljö/arbetsorganisation och kunskap/kompetens. Exempel på 

analysförfarandet redovisas i bilaga 3. Att använda innehållsanalys för att analysera data 

innebär enligt Wengström och Forsberg (2003) ett systematiskt arbete för att få fram en 

redogörelse av fenomen som är utmärkande. Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med 

innehållsanalys att organisera, skapa struktur och tydliggöra meningen i data. För att 

tydliggöra mening i data så bryts data ner i mindre enheter som kodas och benämns i relation 

till det innehåll som data representerar.  

Etik 

I kvalitetsgranskade studier framkommer det att studierna har godkänts av etiska kommittéer i 

respektive land. Det finns i studier redovisat att informanter har informerats om att alla 

uppgifter behandlas med sekretess och informanter garanteras anonymitet. I Sverige kan 

enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2011) forskaren dock bara utlova sekretess om 

uppgifterna faller under offentlighets – och sekretesslagen. För att forskaren ska få en studie 

godkänd av etisk kommitté krävs det att deltagarna garanteras anonymitet. Det kan göras på 

olika sätt t.ex. att personuppgifter klipps bort att det inte på något sätt går att relatera svar till 

person. 

 

Resultatet presenteras i följande teman 

Attityder/bemötande 

Sjuksköterskor beskrev att de hade svårt att hjälpa patienter med diagnosen BPD, vilket 

skapade en negativ attityd hos sjuksköterskorna och en känsla av hopplöshet. De berättade 

vidare att patienter med BPD skapade stress genom sitt beteende att skapa situationer som 

t.ex. hota med suicid (Wollastone & Hixenbaug, 2008). Brist på empati, frustration, och ilska 

över patientens självskadebeteende var andra återkommande känslor som lyftes upp hos 

sjuksköterskorna, och som sågs ge hinder för en positiv vårdrelation (Bergman & Eckerdal, 

2000; Ma, Shih, Hsiao, Shih & Hayer, 2009; Reece 2005). En del sjuksköterskor ansåg att 
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patienter med BPD inte skulle ges för mycket uppmärksamhet. De menade på att detta 

skapade ett negativt beteende hos patienten med ökat självskadebeteende (O´Donovan, 2007). 

Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskrev hur sjuksköterskorna på grund av sin 

frustration kunde förlora kontrollen över sina känslor genom att skrika på patienten, ta tag i 

patientens arm och förödmjuka patienten.  Vidare upplevde sjuksköterskorna en kraftig oro 

och rädsla över att behöva hitta sin patient död eller kraftigt skadad, under deras arbetspass. 

Andra sjuksköterskor berättade om att de hade svårt att möta patientens destruktiva beteende 

när de manipulerade, testade vårdavdelningens gränser eller sjuksköterskans instruktioner 

(Giannouli et al. 2009; Ma et al. 2009). Vissa tog det personligt och hade en minskad vilja att 

gå till jobbet. Även engagemanget mot BPD patienten försämrades, vilket ansågs orsaka 

ytliga relationer mellan sjuksköterskan och patienten (Ma et al. 2009). Sjuksköterskor beskrev 

att de försökte ta reda på de verkliga orsakerna till varför patienten betedde sig på ena eller det 

andra sättet. Det ansågs viktigt att dokumentera utförda åtgärder och samtal för att ingenting 

skulle kunna användas emot sjuksköterskorna av patienterna (Wollastone & Hixenbaug, 

2008). 

McAllister, Moyle, Billett och Zimmer-Gembeck (2009)   påvisade att sjuksköterskorna 

välkomnande ett omvårdnadsmaterial om hur man skall bemöta patienter med 

självskadeproblematik på en akutmottagning. Efter det att ett nytt material hade kommit till 

stånd kunde de själva påvisa en egen förbättring när det kom till pedagogiskt bemötande. Med 

detta menas en större förståelse med ett positivare tillvägagångssätt, där personalen mer fick 

en förmåga att förmedla en positivare attityd till patienten. Sjuksköterskor i O´Donovan 

(2007) studie menade på att det var viktigt att vistas ute i vårdmiljön, ge tid och göra 

observationer av BPD patienten för att hjälpa dem att förhindra självskadebeteende. 

Slutsats: Sjuksköterskor som utgår från det medicinska perspektivet och inte ser människan 

bakom diagnosen, känner sig stressad över att inte kunna hjälpa eller vårda patienterna. 

Stressen skapar en negativ attityd till patienter med BPD och självskadebeteende och ibland 

till och leder till ett mindre bra bemötande av sjuksköterskor, i form av fysiska och psykiska 

övergrepp. Detta påverkar vårdrelationen negativt. 

Tillit 

Sjuksköterskor beskrev att osämja mellan olika professioner som tillsammans ska planera 

vården för patienter diagnostiserade med BPD, kunde skapa osäkerhet och ge minskad tillit 
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till vårdgivarna (Bergman & Eckerdal, 2000). Sjuksköterskor rapporterade att det var viktigt 

med en kontinuerlig kontakt i mötet med BPD patienten för att skapa trygghet, vilket kunde 

göras genom att avsätta tid för samtal vid varje arbetspass. Deras möjlighet till detta var dock 

begränsad, vilket beskrevs kunna påverka BPD patientens vardagliga liv med ökad risk för 

stigmatisering (O´Donovans, 2007; Cleary, Siegfried & Walter, 2002).      

I O´Donovans (2007) framkom vikten av att bygga upp en djupare relation med BPD 

patienten för att kunna ge hjälp och stöd vid självskadebeteendet. Enligt sjuksköterskorna var 

det lättare att inge hopp och lägga fokus på livet utanför vårdmiljön om patienten kände tillit. 

Även tydlig information om pågående behandling sågs ge ökat förtroende för vården. Tillit 

lyfter även sjuksköterskorna i Ma et al. (2009) studie upp som betydelsefullt. Det ansågs 

viktigt att vara tolerant och uppmuntrande mot patientens egna önskningar mot förbättrad 

hälsa. Att skapa en relation där sjuksköterskan lärde känna personen bakom sjukdomen var 

betydande för att göra individualiserad vårdplan, där fokus var på den enskilda patientens 

intresse och positiva egenskaper, vilket, enligt sjuksköterskor i studien sågs ge förbättrade 

behandlingsresultat.   

Slutsats: För att en god vårdrelation ska kunna fungera krävs kontinuitet och information till 

patienten. Genom information kring sin egen vård får patienten en tillit till sjuksköterska.  

 Kunskap/kompetens 

I flera studier upplevde sjuksköterskor brist i sin kompetens för att kunna stötta patienter med 

BPD. Sjuksköterskorna hade önskemål om regelbunden utbildning för att öka sina kunskaper 

kring arbetet med patienterna. Det framkom framförallt behov av utbildning i att kunna 

utveckla sitt bemötande och lära sig kommunicera med patientens känslomässiga upplevelse 

(Cleary et al. 2002; Bergman & Eckerdal, 2000; Geannouli et al. 2009; Bergman & Eckerdal, 

2000; Reece, 2005; James & Cowman, 2007). Sjuksköterskor uttryckte även att okunskap 

skapade distansering mot BPD patientens beteende, vilket gav en mer rutinbaserad vård, i 

stället för en individanpassad vård (Reece, 2005). I Wollastone och Hixenbaug (2008) studie 

upplevde de yngre sjuksköterskorna en känsla av hopplöshet när de inte kunde hjälpa 

patienter att bli bättre. De äldre sjuksköterskorna hade mer accepterat att de inte kunde hjälpa 

alla patienter. 

Sjuksköterskor i Wilstrand et al. (2007) föreställde sig hur det skulle vara om de hade rätt 

utbildning för att ta hand om BPD patienter, på en liten enhet, med tillräckligt med 
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ekonomiska resurser, tillräckligt med tid och tillräckligt med personal. De kunde se att detta 

vore det optimala för en positiv omvårdnad. I McAllister et al. (2009) påvisades att efter det 

sjuksköterskorna i studien fått ett nytt omvårdnadsmaterial att arbeta efter med BPD, så ledde 

den nya kompetensen till att personalen upplevde en större kunskap om självskadebeteende. 

Denna nya kunskap genererade i att de lättare kunde se komplexiteten i ett 

självskadebeteende, utan att på förhand anta vårdbehovet, eller att de innan nonchalerat 

patienten eller de anhörigas upplevelse av den kris som detta beteende leder till. 

Sjuksköterskorna kunde även lättare förbise känslan av att denna handling var till följd av 

endast uppmärksamhetskaraktär, utan kunde se det som att patienten hade en sådan ohälsa att 

det var en handling som var ett rop på hjälp. I studien beskrevs det vidare att vinsten av att 

använda ett material/program av denna karaktär, kan framgångsrikt leda till att höja 

sjuksköterskors kunskap om självskadebeteende.  

Slutsats: Det är viktigt med fortbildning och specialistkompetens när det gäller 

omvårdnadsarbetet med patienter med BPD och självskadebeteende. Det skapar en trygghet 

hos sjuksköterskan som förmedlas till patienten som kan ligga till grund för en god 

vårdrelation. 

Arbetsmiljö/arbetsorganisation 

Sjuksköterskor beskrev att patienter med BPD försökte splittra arbetsgrupperna genom sitt 

beteende, vilket skapade osämja och frustration i arbetslaget (Wilstrand et al. 2007; 

Wollastone & Hixenbaug, 2008). Här belystes vikten av att hålla en enad linje i hur arbetet 

skulle ske runt BPD patienter och att personalgruppen behövde ha ett öppet arbetsklimat där 

de kunde dela känslor och ha debrifing, för att lättare hantera dessa påfrestande situationer. 

Sjuksköterskorna upplevde det lättare att knyta an och skapa en positiv relation till BPD 

patienten, när de kände sig trygga i sin arbetsmiljö och fick stöd från kollegorna (Ma et al. 

2009; Wilstrand et al. 2007). Även humorn lyftes fram som en hanterbar strategi för att orka 

bemöta patientens självskadebeteende (Reece, 2005). I studien av Bergman och Eckerdal 

(2000) framkom det att det fanns en ambivalens kring vilken behandlingsmetod som skulle 

användas utifrån vilken profession vårdgivaren tillhörde. Det kunde skapa diskussioner 

mellan de olika professionerna vilket till slut påverkade patienten. För att undvika dessa 

diskussioner och minska risken för att patienten blev lidande, fanns det önskemål från 

sjuksköterskorna om ett klart ledarskap och mer evidensbaserat arbetet. 
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I flera studier beskrev sjuksköterskorna att det behövdes större personalresurser på 

vårdavdelningarna för att kunna ge god vård till BPD patienterna. Många sjuksköterskor 

menade på att denna patientgrupp var svårare att bemöta och sågs mer negativ att arbeta med 

än andra patienter (Cleary et al. 2002; James & Cowman, 2007; Markham, 2003). 

Slutsats: Ett gott arbetsklimat med enade riktlinjer och tillräckligt med resurser skapar 

förutsättningar för en god vårdrelation med patienter med BPD och självskadebeteende. 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors beskrivning av faktorer som 

kan påverka vårdrelationen till patienter med borderline personlighetsstörning och 

självskadebeteende. De teman som sågs kontinuerligt ur de granskade artiklarna och som 

redovisats i resultatet är vikten av tillit, arbetsklimatet/organisation, kunskap/kompetens samt 

attityder/bemötande. 

Attityder/bemötande 

Våra egna arbetslivserfarenheter av att patienter med BPD generellt kan upplevas på ett 

negativt sätt, med känslor av frustration och hopplöshet. I vår studies resultat framkommer det 

att personalens attityd och bemötande av BPD patienten oftast var negativa och känslor som 

irritation, frustration, ilska och osäkerhet över deras självskadebeteende beskrevs. Under 

arbetets gång funnit svårigheter med att finna positiva attityder till denna patientgrupp. Detta 

styrks av Nehls (1999) studie som fann att personer med BPD diagnos upplevde att människor 

tyckte de hade attitydproblem, samt att de borde ”skärpa till sig”. Detta framkom även i Holm 

och Severinssons studie (2011) där BPD patienterna kände sig kränkta i vården och skämdes 

för att klassificeras som fruktansvärda patienter som ingen kunde förstå. Detta tyder på att det 

är viktigt att sjuksköterskorna i sin profession reflekterar över hur de bemöter denna 

patientgrupp i sitt vårdarbete. Lagen säger att alla ska vårdas på lika villkor och utföras med 

respekt för alla människors lika värde och värdighet (Socialstyrelsen, 2012). Dahlberg et al 

(2003) menar dessutom att sjuksköterskan ska ha en stor öppenhet i mötet med patienten och 

vårdrelationen ska präglas av att sjuksköterskan har ett engagemang och förhållningssätt som 

är reflekterande och att reflektion görs över sin egen förförståelse och över omvårdnaden där 

patientens egen livssituation sätts i centrum.  
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Tillit 

Under fördjupningsarbetets gång har det genererat i utökad kunskap om hur viktig tilliten är, 

för att en god vårdrelation skall kunna komma till stånd mellan sjuksköterskan och BPD 

patienten. Vi menar att det viktigt att sjuksköterskan bygger vårdrelationen på tillit och att det 

finns möjlighet till detta under sitt arbetspass. I denna studies resultat ansåg sjuksköterskorna 

att det är viktigt med tillit i mötet med BPD patienten. Att det var via tilliten de kunde skapa 

en relation där de kunde hjälpa att stärka individens upplevelse till positiv hälsa. I Holm och 

Severinsson (2011) studie beskrevs just BPD patientens önskan om en nära vårdrelation med 

sjuksköterskan där patienten blir sedd och talad till som en person, inte som en sjukdom. 

Detta bekräftas i Rask och Åberg (2002) studie om vårdrelation, där det ansågs viktigt som 

sjuksköterska att se hela patienten och inte se patienten som en diagnos. Holm och 

Severinsson (2011) skriver att när BPD patienter möts av bekräftelse, tillit och trygghet från 

sjuksköterskan skapas ett första steg till att acceptera det som varit och våga tro på positiv 

återhämtning i sin livssituation.  

Moskovitz (2001) menar att patienter med BPD i vissa fall inte har fått utveckla 

grundläggande tillit till sjuksköterskan. Eller så har tilliten funnits där, men på något sätt har 

patienten känt sig sviken av sjuksköterskan och tilliten har försvunnit. Detta gör att en patient 

med BPD kan dela in sin värld i två olika delar, gott och ont. På så sätt kan patient med BPD 

placera in sjuksköterskor i goda och onda.  Om patienten med BPD upplever sig sviken av en 

god sjuksköterska så placeras den sjuksköterskan till den onda sidan. Patienter med BPD som 

svänger i relationer från gott till ont, kan skapa en förvirrande känsla för sjuksköterskor som 

arbetar med patienten. Patienten kan då upplevas som motsägelsefull, arrogant, krävande 

samtidigt som en god sjuksköterska kan uppleva sig speciell och utvald. Vi menar att om 

patienter med BPD upplever brist på tillit till människor i patienternas närvaro, så kan detta 

leda till att patienterna då kan vara oförmögna att trygga i sig själva, när de befinner sig utan 

stöd. Moskovitz (2001) bekräftar detta och menar att om en patient omger sig med personal 

som kan bygga upp en relation som innefattar av bestående tillit, så generera detta till att 

patienten kan börja lita på både sig själv och andra. Detta stärks i Svedberg et al. (2003) studie 

där patienten beskriver att tillit i relationen med psykiatrisjuksköterskan inger hopp i att kunna 

se nya möjligheter, och ge nya kunskaper i att bemästra sin psykiska ohälsa.  
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Kunskap/kompetens 

Efter genomgång av material till denna studie, har det framkommit att sjuksköterskor som 

arbetar med BPD, efterlyser mer utbildning/handledning om hur man på bästa sätt kan arbeta 

med denna patientgrupp för att nå bästa behandlingsresultat. Vi anser att om sjuksköterskor 

upplever brist på kunskap, kan detta leda till att sjuksköterskan upplever en frustration som 

påverkar sjuksköterskans profession negativt. I resultatet framkom det att sjuksköterskor 

efterlyste fördjupade kunskaper inom diagnosen borderline personlighetsstörning samt 

utbildning i att bemöta deras självskadebeteende. Just kontinuerlig utbildning var en tydlig 

efterfrågan. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) beskrivs 

sjuksköterskans kompetens av att ha förmåga och vilja att utföra en uppgift genom 

tillämpning av ny kunskap och färdigheter. Det krävs alltså att organisationen bör se över 

rutiner över hur fortbildning av BPD kan se ut för sjuksköterskorna. Det borde även här finnas 

en fördel av att bedriva handledning för att stärka och reflektera över sjuksköterskornas 

kunskapsbredd. Detta styrks av Barbosa Da Silva, Berggren och Nunstedt (2009) som skriver 

om omvårdnadshandledning, där målet för handledningen är att utveckla sjuksköterskans 

yrkeskunnande, att reflektera över omvårdnadshandlingar och etiska dilemman som man 

utsatts för i sitt vårdarbete. Vi anser att denna form av handledning, borde generera till att 

utveckla sjuksköterskans kompetens och yrkesroll. Barbosa et al., (2009) skriver att det är 

genom att kunna ta del av sina kollegors olika kunskaper och erfarenheter som det sker en 

kompetenshöjning hos varje individ. Det krävs alltså kunskap om hur patienten som lever 

med BPD och självskadebeteende, upplever sin situation för att kunna stödja patienterna och 

skapa en god vårdrelation. 

Arbetsmiljö/organisation 

Vi har en självupplevd erfarenhet av hur viktigt det är med en trygghet till sina kollegor och 

organisation i arbetet med patienter med BPD och självskadebeteende. Resultatet i vår studie 

visar på att arbetsklimatet är avgörande för hur sjuksköterskor bemöter patienter med BPD 

och självskadebeteende i vården. Det ansågs viktigt att känna trygghet i arbetsgruppen och få 

stöd av sina kollegor för att orka med patientens självskadebeteende. Kihlgren (2009) skriver 

att det behövs uppmuntran/stöd till nya idéer, förmåga att uppleva livfullhet i arbetsteamet 

och en trygghet till att våga lyfta frågor på möten för ett positivare arbetsklimat. Det är därför 

det är viktigt att kollegor emellan reflektera över hur man på bästa sätt an göda en positiv 

kommunikation till patienterna. Moskovitz (2001) påtalar att vikten av en sund relation är 
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kommunikation. Vi anser att ord behövs och är nödvändig för en precis kommunikation. 

Orden måste väljas med omsorg och det är när du samtalar eller lyssnar som det leder till att 

missförstånd kan undvikas.  

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien användes systematisk litteraturstudie för att få fram relevant 

evidensbaserad forskning. Endast de studier som har använts i vår studie har redovisats vilket 

kan vara en brist. En svårighet har varit att översätta engelska fackord till svenska, vilket kan 

ha påverkat resultatet i litteraturstudien, och som är en brist. Vi har valt att inte ta med studier 

som publicerats innan 2000 för att få fram så aktuella vetenskapliga studier som möjligt. En 

styrka med vår studie är att de 11 artiklar som använts i resultatet är kvalitetsgranskade av var 

och en av oss. Kvalitetsgranskningsprotokollen vi har använt är modifierade jämfört med 

originalen. Vi anser dock att de modifierade kvalitetsgranskningsprotokollen är lättare och 

mer överskådliga att använda. Fördelen med de modifierade kvalitetsgranskningsprotokollen 

är att det är poängjämförelse, vilket vi anser är en styrka då det är lättare att se om artiklarna 

är av hög, medel eller låg kvalitet. Vi anser att det är varit en svaghet att använda 

kvalitetsmätningsprotokoll, som är svårtolkade och svårbedömda, och som hade kunna 

påverka resultatet, som SBU:s och originalen från Willman och Stoltz (2002). Vi har använt 

fyra studier med kvantitativ ansats och sju studier med kvalitativ ansats. Nackdel med studier 

med kvantitativ ansats, att det inte framkommer några djupare erfarenheter, utan resultaten 

bygger på statistiska resultat, vilket kan påverka vår studies resultat. Studierna har gjorts i 

England, Irland, Australien, Sverige, Grekland och Taiwan. Oavsett i vilket land studien har 

gjorts så har alla studier kommit fram till liknande resultat, vilket gör att överförbarheten av 

resultaten kan användas till sjuksköterskor som arbetar med psykiatrisk omvårdnad. När det 

gäller det etiska resonemanget i undersökta studier så har alla studier noterat någon form av 

godkännande av etisk kommitté i respektive land. I någon av de valda artiklarna så var 

resultatet baserat på olika yrkesgrupper.  Vi har endast använt resultatet som utgår från 

sjuksköterskans perspektiv i dessa studier. 

Slutsats  

Vår studies resultat leder till slutsatsen att vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienter 

med BPD och självskadebeteende är oerhört viktig. Patienterna har ett stort behov av en god 

vårdrelation med sjuksköterskan, och det är viktigt för sjuksköterskan att inse vinsten i en god 

vårdrelation för det känslomässiga välbefinnandet hos patienter med BPD och 
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självskadebeteende. Sjuksköterskan är i behov av ökad förståelse och kunskap om hur viktigt 

det är att varje enskild patient och varje enskilt möte ska ses ur ett här och nu perspektiv, och 

inte arbetar efter tidigare upplevda situationer med patienter med liknande problematik.  

Patienter med BPD och självskadebeteende har individuella behov, och sjuksköterskan 

behöver därför ha kunskapen och förståelsen om hur sjuksköterskan skall kunna bemöta dessa 

patienter på bästa sätt. För att sjuksköterskan skall kunna få denna kunskap, så behövs 

kommunikation. Det är genom kommunikation och tillit som sjuksköterskan kan bygga upp 

en god vårdrelation som generera i att patienten känner trygghet att förlita sig på 

sjuksköterskan. Vi anser att vårdrelationen med patienter med BPD och självskadebeteende 

kan förbättras med kontinuerlig fortbildning, och en trygghet i personalgruppen som kan 

generera i stöttning från kollegor. Vi anser därför att handledning och kunskap är nyckeln för 

att få en djupare förståelse för individens livssituation istället för att endast se hindren utifrån 

det medicinska perspektivet. Vår förhoppning är att fler studier kan göras för att öka 

kunskapen hos sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk omvårdnad för att tydliggöra 

faktorer som kan påverka en god vårdrelation med patienter med BPD och 

självskadebeteende. Genom denna kunskap så kan negativiteten minskas bland 

psykiatrisjuksköterskor och patienters psykiska hälsa kan förbättras. 
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Ytterligare tre relevanta artiklar hittades genom manuell sökning i från olika artiklars 

referenslista. 

 

 

 

 

Sökord OneSearch  Medline Cinahl PSYC-info 

Nurse + patient+ 

experience+ 

borderline 

disorder+ 

relationship + 

interaction 

2 

(2)  

1863 369 

(3) 

1361 

Nurse-patient + 

relation + 

borderline 

2      846 

     

   129 288 

(1) 

 

     

Borderline 

personality 

disorder, nurse, 

relationship 

5 1341 309 1376 

(1) 

Borderline 

personality 

disorder, nurse, 

experience, 

mental care 

9 1439 373 1511 

(1) 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte      Metod Resultat Kvalitet 

 

Bergman, B., & 

Eckerdal., A. 

(2000).  

 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences: Professional 

Skills and Frame of Work 

Organization in Managing 

Borderline Personality 

Disorder 

Att vidga förståelsen för hur 

olika professioner 

(sjuksköterskor, läkare, 

socionomer och psykologer) 

upplever vården av patienter 

diagnostiserade med BPD.  

 Kvalitativ studie. 29 

informanter intervjuades 

och fokus låg på 

informantens erfarenhet av 

att vårda patienter 

diagnostiserade med BPD 

utifrån den egna 

professionen. 

Resultatet delades in i 8 minder kategorier 

som formades till två huvudkategorier: 

Professionella färdigheter av psykiatrisk 

vård och främjande av arbetsorganisation. 

Huvudkategorierna sammanfattade känslor 

som t.ex. empati värme, frustration och 

förvirring hos personalen som kunde 

påverka relationen till patienten. När det 

gällde arbetsorganisationen kunde det 

handla om att hålla regler och rutiner för 

patienten men som inte följdes av alla i 

arbetsgruppen, vilket i slutändan drabbar 

patienten. 

Hög 

Cleary, M., 

Siegfried, N. & 

Walter, G. 

(2002) 

Australien 

International Journal of 

Mental Health Nursing: 

Experience, knowledge and 

attitudes of mental health staff 

regarding clients with a 

borderline personality disorder  

Att se över erfarenheter, 

kunskaper och attityder hos 

personal inom psykiatrisk 

vård som möter patienter 

med diagnosen BPD, och att 

se över behov av utbildning 

för personal inom 

psykiatrisk omvårdnad som 

vårdar patienter med BPD 

diagnos. 

Ett 23-punktigt 

frågeformulär med fokus 

på kunskapsområdet inom 

vården av BPD patienten 

skickades ut till 516 

anställda inom 

psykiatriska 

sjukvårdsavdelningar i 

Sydney. Svarsfrekvensen 

låg på 44 %. 

 

I resultatet framkom det att nästan två 

tredjedelar av personalen ansåg att 

behandlingen av patienter med BPD var 

otillräcklig. Det som framkom som 

förmodande orsaker var brist på 

personalresurser, uppfattningen av att BPD 

patienter är svåra att behandla, och brist på 

utbildning. 

Medel 
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Giannouli., H., 

Perogamvros., L., 

Berk., A., Svigos., 

A., & Vaslamatzis., 

Gr. 

2009 

Grekland 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing: 

Attitiudes, knowledge and 

experience of nurses working 

in psychiatric hospitals in 

Greece, regarding borderline 

personality disorder: a 

comparative study. 

Att fastställa  

psykiatrisjuksköterskors 

kunskaper och attityder  

kring patienter med  BPD 

och att jämföra 

sjuksköterskor som arbetar 

på psykiatrisjukhus med 

sjuksköterskor som arbetar 

på psykiatrisk enhet på 

allmänna sjukhus. 

Hypotesen var att 

sjuksköterskor på 

psykiatrisjukhus- som 

fortfarande är 

instutionaliserade och 

fokuserade på att hantera 

psykoser- hade otillräcklig 

kunskap om och negativa 

attityder mot patienter med 

BPD. 

Studie med kvantitativ 

ansats. Studien gjordes på 

två psykiatrisjukhus och 

på psykiatriska 

avdelningar på två 

allmänna sjukhus i Aten.  

Frågeställningarna 

skickades ut till alla 

sjuksköterskorna på alla 

psykiatriska enheter. 127 

st varav 69 svarade (54,3 

%). Frågeformulär med 23 

frågor användes som 

utgick från utbildning, 

arbetslivserfarenhet, 

kompetens att arbeta med 

patienter med BPD, egen 

åsikt om kompetens, 

självkännedom, 

bekvämlighet att arbeta 

med patienter med BPD. 

Det efterfrågades även 

svårigheter att arbeta med 

patienter med BPD samt 

vilka resurser som är 

värdefulla i detta arbete. 

Resultatet visade att många 

sjuksköterskor (62,3%) kunde bedöma 

att patienten hade diagnosen BPD 

utifrån kunskap och kompetens. De 

flesta sjuksköterskor (85,5%) att 

arbetet med dessa patienter innebär 

svårigheter jmf med att arbeta med 

patienter med andra psykiatriska 

diagnoser. 4,3 % av sjuksköterskorna 

hade specifika kunskaper i omvårdnad 

kring BPD. När det gällde behandling 

ansåg 62,3 % att patienten skulle 

vårdas inom sluten vård. De negativa 

attityder som sjuksköterskorna visar 

kan orsakas av brist på kompetens, 

och svårighet att vårda patienter med 

BPD utifrån diagnosen, samt att 

patienten själv får för lite information 

kring BPD. Resurser för att underlätta  

arbetet kunde vara 

utbildningsseminarier kring 

information och bemötande och 

specialistmottagningar för patienter 

med BPD. 72% ansåg att de hade en 

viktig roll i patientens hantering av 

sjukdomen.   

Hypotesen kunde inte påvisas. 

Hög 
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James, P. D., & 

Cowman, S. 

(2007) 

Irland 

 

 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing: 

Psychiatric nurses’ 

knowledge, experience and 

attitudes towards clients with 

borderline personality 

disorder. 

Att undersöka erfarenheter 

och attityder hos 

sjuksköterskor som vårdar 

patienter med diagnosen 

borderline 

personlighetsstörning 

En beskrivande kvantitativ 

enkätundersökning 

utfördes med ett redan 

beprövat frågeformulär. 

Ett godkännande från 

tidigare författaren har 

gjorts. Frågeformuläret 

skickades ut till 157 st. 

sjuksköterskor som 

arbetade inom psykiatrisk 

mottagning eller inom 

psykiatrisk slutenvård med 

erfarenhet av BPD 

patienter. Svarsfrekvensen 

låg på 41,4%. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor 

uttryckte mer behov av utbildning för att 

kunna förstå och bemöta BPD patienten. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien 

menade även på att det behövdes mer 

personalresurser då de upplevde att BPD 

patienten inte får tillräckligt med stöd i 

vården  

 

Hög 

Ma, W-F., Shih, F-

J., Hsiao, S-M., 

Shih, S-N., & 

Hayter, M. 

(2009) 

Taiwan 

Journal of Clinical Nursing: 

Caring Across Thorns’- 

Different care outcomes for 

borderline personality disorder 

patients in Taiwan 

Att undersöka bidragande 

faktorer och effekter av 

Taiwans 

psykiatrisjuksköterskors 

beslutsfattande vård 

gällande patienter med 

diagnosen borderline 

personlighetsstörning 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

djupintervjuer 

genomfördes. 15 st. 

psykiatrisjuksköterskor 

med minst 12 månaders 

erfarenhet deltog. Fokus 

på frågorna låg på 

informanternas positiva 

och negativa erfarenheter 

av att vårda BPD 

patienter. 

Resultatet från intervjuerna delades in i 5 

teman. Det framkom att 

psykiatrisjuksköterskor uttryckte behov av 

mer tillfredsställande vård för BPD 

patienter. Det lyftes även fram att vården 

kan erhålla snabbare behandlingsresultat 

om psykiatrisjuksköterskorna ansträngde 

sig och bemötte patienterna med en mer 

positiv attityd och genom en mer 

individualiserad vård. I studien framkom 

även vikten av stöd från sina kollegor. 

Mycket av den negativa attityden mot BPD 

patienten uppstod om inte personal gav 

stöd åt varandra. 

Hög 
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McAllister. M, 

Moyle. W, Billett. 

S & Zimmer-

Gembeck, M.  

(2009). 

Australien 

 

Journal of clinical nursing:” I 

can actually talk to them now: 

qualitative results of an 

educational intervention for 

emergency nurses caring for 

clients who self-injure. 

 

 Att utvärdera effekten av en 

lösningsfokuserad 

omvårdnad. Denna 

omvårdnad inriktar sig för 

att förbättra 

akutsjuksköterskors 

bemötande till patienter med 

självskadeproblematik 

 

 

 

36 stycken Sjuksköterskor 

intervjuades för att 

undersöka skillnader i 

professionell hållning, 

medvetenheten om 

självskadebeteende i kliniska 

sammanhang. 

 

 

 De kvalitativa resultaten visar på att det 

krävs förbättringar, kunskap och förståelse 

för patienter med självskadebeteende. 

Sjuksköterskornas egen tro på en förmåga 

att positivt kunna påverka patienterna, 

samt förståelsen av värdet av en 

hälsofrämjande kompetens. 

Medvetenheten till problemen gav en 

positiv attitydförändring till patienterna 

samt ett uttalat mål att handla på ett sätt 

som genererade i att människan var i 

centrum. 

Medel 

Markham, D. 

2003 

England 

Journal of Mental Health: 

Attitudes towards patients 

with a diagnosis of ¨bordeline 

personality disorder”: Social 

rejection and dangerousness 

Att uppskatta personalens 

attityder och uppfattning av 

patienter med BPD utifrån 

social utstötning, 

våldsamhet, förbättring i 

hälsotillståndet och egna 

attityder jmf att arbeta med 

patienter med schizofreni 

eller depression.  

Studie med kvantitativ 

ansats. 

Psykiatrisjuksköterskor 

och skötare fick besvara 

frågeformulär utifrån tre 

psykiatriska hälsotillstånd: 

BPD, schizofreni och 

depression. Mätvärden 

utifrån våldsamhet, social 

distansering, optimism 

inför förbättring av 

hälsotillståndet och 

personalens erfarenhet 

värderades via en design 

med personalens 

utbildningsnivå som 

variabel. 

Resultatet visade att 

psykiatrisjuksköterskor skattade att 

patienter med BPD var mer socialt utstötta 

och mer våldsamma jmf med patienter 

diagnostiserade med schizofreni eller 

depression. Skötares skattning visade 

ingen skillnad utifrån diagnosen. All 

personal skattade minst optimism och 

skattade en mer negativitet kring arbetet 

med patienter med BPD jmf med arbetet 

med patienter med schizofreni och 

depression.  

Hög 
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 O´Donovan, A.  

 

(2007) 

 

Irland 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing: 

Pragmatism rules: The 

intervention and prevention 

strategies used by psychiatric 

nurses working with non-

suicidal self-harming 

individuals 

Att få en ökad förståelse för 

sjuksköterskors arbete som 

vårdar patienter med 

självskadebeteende. 

Kvalitativ studie med 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. Åtta 

psykiatrisjuksköterskor 

deltog i studien med fokus 

på erfarenheter av att 

vårda patienter med 

självskadebeteende på en 

akutvårdsavdelning. 

Resultatet delades in i sex olika teman. Det 

framkom att psykiatrisjuksköterskorna 

ansåg det viktigt med en kontinuerlig 

kontakt i mötet med patienten för att skapa 

trygghet och en djupare vårdrelation. 

Resultat belyser även sjuksköterskornas 

prioritet av säkerhetsarbete i vårdmiljön 

för att förhindra självskadehandlingar. 

Hög 

Reece, J. 

(2005) 

England 

 

 

Mental Health Nursing: The 

language of cutting: Initial 

reflections on a study of the 

experiences of self-injury in a 

group of women and nurses  

 

Att beskriva vad 

självskadande kvinnor och 

sjuksköterskor har för 

delade meningar av ett 

självskadebeteende. 

Kvalitativ studie där 

ostrukturerade, inspelade 

intervjuer genomfördes. 14 st. 

sjuksköterskor med erfarenhet 

av att vårda kvinnor med 

självskadebeteende och 11 st. 

kvinnor som haft ett 

självskadande beteende deltog i 

studien med fokus på deras 

upplevelse av ett 

självskadebeteende. 

Resultatet delades in i tre olika teman där 

sjuksköterskornas och BPD patientens 

olika syn på självskadebeteende lyftes 

fram. I resultatsdelen för sjuksköterskorna 

beskrevs en negativ attityd mot patientens 

självskadebeteende med känslor som 

irritation och obegriplighet. Resultatet 

belyste även fram vikten av kollegialt stöd 

i vårdandet av BPD patienten, där humorn 

sågs som viktig faktor. Sjuksköterskorna 

lyfte även fram behov av fördjupad 

kunskap av BPD patienten då vården för 

denna patientkategori oftast upplevdes 

Hög 
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Wilstrand, C, 

Lindgren, B-M & 

Gilje, F. Olofsson. 

(2007).              

Sverige 

Journal of psychiatric and 

mental health nursing:  Being 

burdened and balancing 

boundaries: a qualitative study 

of nurses ´experiences caring 

for patients who self- harm. ) 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter som 

skadar sig själva. 

 

En kvalitativ studie. 6 

Sjuksköterskor som 

arbetar på någon 

psykiatrisk klinik i 

Sverige intervjuades. 

 

Resultatet delades in i 2 teman och 7 

underteman. Belastas med känslor och 

hålla en professionell gräns. I 

underkategorierna kan man hitta 

exempelvis ”Fruktan för patientens 

livshotande 

handlingar "," en överväldigad känsla av 

frustration "och" en upplevelse att bli 

övergivna av medarbetare och 

organisation.". Vissa delar av 

underkategorierna innehåller tunga 

känslomässiga reaktioner av 

osäkerhet och rädsla. I resultatet kan man 

se betydelsen av ökad kunskap, stöd och 

handledning för de som arbetar med 

människor som självskada.  

Rädsla för livshotande handlingar, känsla 

av egen frustration, känsla att bli 

övergiven av sina 

medarbetare/organisation, svårigheter att 

hantera sina egna känslor, samt att det är 

viktigt att få bekräftelse av medarbetare. 

 

 

 

 

  

 

Hög 
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Wollastone, K., & 

Hixenbaugh, P. 

(2008). 

England 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing: 

´Destructive Whirlwind´: 

nurses´perception of patients 

diagnosed with borderline 

personality disorder 

Att undersöka 

sjuksköterskors vårdrelation 

med patienter 

diagnostiserade med BPD ur 

sjuksköterskans perspektiv. 

Kvalitativ studie. Sex 

informanter deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer angående 

erfarenheter av att arbeta 

med patienter 

diagnostiserade med BPD. 

Sjusköterskorna beskrev att vårdrelationen 

med patienter diagnostiserade med BPD 

präglades av en negativ attityd. Det är 

svårt att skapa en god vårdrelation utifrån 

problematiken kring BPD. 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev 

manipulerade av patienterna. 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktig det 

var att ”hålla ryggen fri” genom att 

noggrant dokumentera allting som hade 

sagts och gjorts för att undvika konflikt 

med patienten. 

Hög 
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Exempel på analysförfarande 

Patienterna skapar stress genom att hota med suicid  

Känsla av hopplöshet av att inte kunna vårda patienterna 

Ingen medkänsla med patienterna 

Patienterna skapar kaos på avdelningen 

Patienterna testar gränser 

Patienterna är manipulativa 

Får ingen kontakt med patienterna 

Patienterna behöver mer mänsklig kontakt 

Osämja mellan sjuksköterskor minskar tillit till vården och vårdpersonal 

Saknad av kontinuitet i det vardagliga arbetet minskar förtroendet till sjuksköterskor 

Ytlig relation minskar tilliten till sjusköterskor 

Tolerans och uppmuntran till patienten ökar förtroendet till sjuksköterskor  

Har inte tillräckligt med utbildning och kunskap för att arbeta med dessa patienter  

För lite kompetens i bemötande av självskadebeteende och BPD 

För lite specialkunskap kring BPD och självskador  

Osämja i arbetslaget skapas av dessa patienter genom utspel.  

Inte tillräckigt med personal för att vårda dessa patienter.  

Arbetsgrupperna arbetar olika vilket påverkar patientarbetet negativt 
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Stress, hopplöshet, ingen medkänsla, kaos, testar gränser, manipulativa 

   ↓ 

                                               Attityd/bemötande 

 

Ingen kontakt, minskar tillit, minskar förtroendet, ökar förtroendet ytlig relation, 

                                                    ↓ 

                                                  Tillit 

 

           Otillräckligt med utbildning och kunskap, för lite kompetens 

                                                     ↓ 

                                      Kunskap/kompetens 

 

Osämja i arbetslaget, inte tillräckigt med personal, arbetsgrupperna arbetar olika 

                                                    ↓ 

                                Arbetsmiljö/arbetsorganisation 
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Bilaga 4 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ ansats 

    Ja =2 p Nej = 0 p Vet ej = 1 

Är forskningsmetoden väl beskriven?                                                       

Är informanterna väl beskrivna utifrån                                  

- antal?                                 

- ålder?                                 

- kön?                                 

Är exklusionskriterierna väl beskrivna?                               

Är problemformuleringen väl beskriven?                              

Är syftet med studien väl beskriven?                               

Är det i studien väl beskrivet angående 

- urvalsförfarandet?                                            

- representativt urval?                                

Är det i studien väl beskrivet angående 

- bortfall?                                 

- på vilket sätt  bortfallet påverkar resultatet?                              

Är studien väl beskriven utifrån etiskt perspektiv?                              

Är studiens resultat tillförlitlig utifrån 

- instrumentens validitet?                                

- instrumentens reliabilitet?                               

Är studiens resultat generaliserbart?                               

Sammanfattad bedömning av kvalitet på studien 

Hög (30-23 p)      Medel ( 22 -15 p)          Låg (14-7 p) 

Granskningsmallen är modifierad av författarna efter Willman och Stoltz (2002). 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats 

    Ja =2 p Nej = 0 p Vet ej = 1 p 

Är problemformuleringen väl beskriven?                              

Är urvalsförfarandet väl beskrivet?                                                                         

Är kontexten väl beskriven?                               

Är studien väl beskriven utifrån etiskt perspektiv?                              

Är syftet med studien väl beskrivet?                               

Är studiens metod väl beskriven utifrån   

- datainsamling?                                

- analys av data?                                

- diskussionen?                                

    

Är studiens resultat redovisat klart och tydligt?                              

 

 

Sammanfattad bedömning av kvalitet på studien 

 

 Hög (18-15 p)      Medel (14-12 p)             Låg (11- 6 p) 

 

 

Granskningsmallen är modifierad  av författarna  efter Willman och Stoltz (2002). 
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Bilaga 5 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod              RCT              CCT (ej randomiserat) 

                                          Mulitcenter, antal center ………………. 

                                           Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska        Antal…………… 

                                           Ålder……………. 

                                           Man/Kvinna……... 

Kriterier för exkludering   Adekvata exklusioner        Ja                      Nej 

Intervention                   …………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs vad var dess primära resp. sekundära effektmått……………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet?                          Ja           Nej 

Representativt urval?                                      Ja           Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?            Ja           Nej                  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?                          Ja          Nej                   Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till?                                        Ja           Nej                   Vet ej 

Blindning av patienter?                                   Ja           Nej                   Vet ej 

Blindning av vårdare?                                     Ja           Nej                   Vet ej 

Blindning av forskare?                                   Ja            Nej                   Vet ej 
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Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                              Ja          Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?                             Ja           Nej  

 

Adekvat statistisk metod?                                    Ja          Nej 

Etiskt resonemang?                                             Ja          Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?                                      Ja          Nej 

Är instrumenten reliabla?                                   Ja           Nej 

Är resultatet generaliserbart?                            Ja           Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT,  

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, power- 

beräkning) 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

                          Sammanfattande bedömning av kvalitet 

                        Bra                       Medel                   Dålig 

Kommentar 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

Granskare sign: ………………. 

 

Direkt avskrift från original bilaga G för exempel för protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvantitativ metod enligt Willman och Stoltz (2002). 
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Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering             Ja                 Nej                   Vet ej 

Patientkarakteristiska                                         Antal…………………….. 

                                                                            Ålder………………. 

                                                                            Man/Kvinna 

Är kontexten presenterad?                                  Ja                   Nej                    Vet ej 

Etiskt resonemang?                                            Ja                    Nej                    Vet ej 

Urval 

-Relevant?                                                           Ja                    Nej                    Vet ej 

-Strategiskt?                                                        Ja                    Nej                    Vet ej                       

Metod 

-urvalsförfarandet tydligt beskrivet?             Ja                    Nej                      Vet ej 

-datainsamlig tydligt beskrivet?                         Ja                    Nej                       Vet ej 

-analys tydligt beskriven?                                   Ja                   Nej                       Vet ej 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?                        Ja                   Nej                       Vet ej 

-Råder datamättnad?                                           Ja                   Nej                        Vet ej 

-Råder analysmättnad                                         Ja                   Nej                        Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?              Ja                   Nej                         Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?                                         Ja                    Nej                         Vet ej 
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Genereras en teori?                                           Ja                     Nej                          Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

                   Sammanfattande bedömning av kvalitet  

                   Bra                    Medel                     Dålig 

 

Kommentar:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

Granskare (sign)………………………… 

 

     

Direkt avskrift från original bilaga H för exempel för protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod enligt Willman och Stoltz (2002). 
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