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EN EFFEKTIVITETSSTUDIE AV DIALEKTISK BETEENDETERAPI I SVENSK 
KLINISK ÖPPENVÅRD FÖR VUXNA 

 
Anna Demetriades och Linda Holländare 

 
Tidigare randomiserade och kontrollerade studier har visat att 
dialektisk beteendeterapi (DBT) är en effektiv behandling för personer 
med borderline personlighetsstörning. Den här effektivitetsstudien 
visade hur DBT fungerar för vuxna i svensk klinisk öppenvård i 
Region Örebro län. Resultatet av mätningar före påbörjad behandling 
och vid behandlingsavslut (n=71) visade signifikanta förändringar på 
samtliga variabler. Självskadebeteenden och självmordsbeteenden 
minskade markant. Jourmottagningsbesök och vårddygn på slutenvård 
upphörde helt. Vid behandlingsavlut hade en stor del av patienterna 
förändrat sina alkohol- och drogvanor och uppnådde stor förbättring. 
Borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom minskade. 
Emellertid gick det inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats av 
DBT-teamets förutsättningar att bedriva behandling. Terapeuterna 
hade lång utbildning och erfarenhet av metoden, enheten hade ett 
starkt organisatoriskt stöd. Denna studie talade för att vuxna patienter 
är i behov av en längre behandlingstid än ett år för att få den hjälp de 
behöver med sin komplexa problematik. 

  
Borderline personlighetsstörning (BPD) kännetecknas av ett ihållande mönster av 
instabilitet vad gäller affektreglering, självbild, relationer, impulsivitet, att styra sina 
beteenden och att hantera kognitioner enligt American Psychiatric Association (1995). 
Diagnossystemet ICD-10 har en annan benämning för BPD, Emotionellt instabil 
personlighetsstörning (EIPS), vilket är mer beskrivande av patientens 
grundproblematik, den känslomässiga instabiliteten (World Health Organization, 1993). 
Etiologin bakom BPD förklaras bäst av en kombination av faktorer av genetik 
(temperament och neurobiologisk sårbarhet) i kombination med en känslomässigt 
ogiltigförklarande miljö, omsorgsbrist, misshandel eller barndomstrauman. Denna 
kombination av arv och miljö leder till dysreglerade känslor, förvrängda kognitioner, 
brister i sociala färdigheter samt för få adaptiva coopingstrategier. Borderline 
personlighetsstörning innebär ett stort lidande både för den drabbade och deras 
anhöriga. Patientgruppen har en hög vårdkonsumtion och det är vanligt att de påbörjar 
och avslutar olika behandlingar. I samband med kris söker de ofta både somatisk – och 
psykiatrisk akutvård. Under dessa perioder är inläggning på psykiatrisk vårdavdelning 
vanlig. Bristande kunskap om BPD och dess bakomliggande orsaker ger ofta upphov till 
okunskap om rätt bemötande. Därigenom uppstår missförstånd och konflikter som 
stressar patienter, anhöriga och vårdpersonal. Varken sedvanlig öppenvård eller 
slutenvård har visat sig vara effektiva behandlingsmetoder för patientgruppen (Hunt, 
2007; Linehan, 1993a; Koerner & Linehan, 2000). 
 

Prevalens 
Problematiken är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Prevalensen för BPD 
varierar i olika studier och är uppskattningsvis mellan 0,7-6 procent i en 
normalbefolkning (Lieb, Zanarini, Linehan, & Bohus, 2004; Ekselius, Tillfors, 
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Furmark, & Fredriksson, 2001; Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001; Bodlund, 
Ekselius, & Lindström, 1993). 69 – 80 % har gjort självmordsförsök och fler 
självskadar sig utan intention att dö, vilket i sig är en riskfaktor för självmord. 
Självmordsrisken är hög, ca 10 % av personer med BPD tar sitt liv (Pompili, Girardi, 
Ruberto, & Tatarelli, 2005; Bohus et al., 2004). I öppenvåden utgör personer med BPD 
10 % av det totala patientunderlaget och inom psykiatrisk slutenvård 20 % (Lieb et al., 
2004). Personer med BPD har hög samsjuklighet med andra personlighetsstörningar, 
affektiva diagnoser, ångest- och ätstörningar samt missbruk (Zanarini et al., 1998; Grant 
et al., 2008). 
 

Dialektisk beteendeterapi 
Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades för kroniskt självmordsbenägna kvinnor 
och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). DBT har därefter kommit 
att bli en behandlingsmetod för personer som uppfyller kriterierna för borderline 
personlighetsstörning. Metoden har med åren anpassats och prövats även för andra 
patientgrupper till exempel för individer med missbruk (Telch, Agras, & Linehan, 
2001), ADHD (Hirvikoski et al., 2011) och ätstörningsproblematik (Dimeff, & Koerner, 
2007). I dialektisk beteendeterapi balanseras förändringsinterventioner med 
acceptansstrategier. DBT kombinerar beteendeterapeutiska interventioner såsom 
färdighetsträning, exponering med responsprevention, ökad psykologisk flexibilitet, 
påverkan av förstärkningskontingenser, problemlösning med validering, med ett uttalat 
fokus på terapeut-klient relationen. Dessa interventioner kombineras med 
zenbuddistiska strategier i medveten närvaro för att acceptera nuet utan att värdera det 
observerade. DBT är en strukturerad och omfattande metod med flera olika 
komponenter. Behandlingen består av: individualterapi, arbete med patientens närmiljö, 
färdighetsträning i grupp, telefonkonsultation och att alla behandlare ingår i ett 
konsultationsteam (Koerner & Linehan, 2000). 
 

Individualterapi 
Den individuella delen av behandlingen är principstyrd och indelad i tydliga faser där 
man arbetar mot olika mål. Under orienteringsfasen inför behandlingen skapar 
terapeuten och patienten en allians och förmåga att kunna samarbeta. Patientens olika 
problemområden analyseras och en behandlingsplan utformas. Den första fasens mål är 
att uppnå säkerhet och stabilitet i vardagen samt öka färdigheter. I denna fas arbetar 
man i tur och ordning med att minska 1) självskade- och självmordsbeteenden, 2) 
aggressivt och våldsamt beteende, 3) vanvård, psykisk eller fysisk misshandel av barn, 
4) terapistörande beteende, 5) svårt hindrande omgivningsfaktorer, 6) öka färdigheter 
och kompetent beteende. Den andra fasens mål är att öka känslomässigt upplevande, 
uttryckande och validering. I den här fasen arbetar man med att bearbeta sorg och 
livshändelser, minska alkohol- och drogkonsumtion, behandla posttraumatisk stress 
(PTSD), minska undvikande av känslor och situationer som triggar starka känslor, 
minska sekundära känsloreaktioner, minska självinvalidering, minska 
relationskonflikter, minska passivitet, samt att behandla andra psykiatriska symtom så 
som depression, ätstörning, ångest- och sömnproblem med mera. Under den tredje fasen 
arbetar man med att öka självrespekt, att uppnå individuella mål och minska vardagliga 
problem. Den fjärde och sista fasens mål innefattar att leva medvetet närvarande, att 
vara engagerad i livet och i sina relationer (Linehan, 1993a; Kåver & Nilsonne, 2002).  
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Färdighetsträning 
I DBT ses patienternas problem som en konsekvens av att de inte har färdigheter 
eller att de på grund av känslomässig dysreglering inte klarar av att använda 
färdigheter som de redan kan. Syftet med färdighetsträning är att stärka, lära sig och 
öva färdigheter som patienten sedan i individualterapin får hjälp att generalisera i sitt 
liv. Färdighetsträning är en manualiserad del av DBT som sker i gruppformat, en 
gång i veckan. Deltagarna får kunskap om och tränar på en färdighet per lektion och 
får sedan samma färdighet i hemuppgift att öva på till nästkommande vecka. 
Färdighetsträning är en kurs och inte en gruppterapi, den består av till lika stor del 
acceptans- som förändringsfärdigheter. Färdighetsträningen är uppdelad i fyra olika 
moduler; medveten närvaro – acceptans, att skapa och bevara goda relationer, att 
reglera känslor samt att stå ut när det är svårt (Linehan, 1993a, 1993b; Kåver & 
Nilsonne, 2002).  
 

Tidigare forskning 
Länge ansågs borderline personlighetsstörning vara ett obotligt tillstånd. Under de 
senaste 15 åren har dock flera olika psykoterapeutiska metoder visat sig minska symtom 
(Bateman & Fongany, 1999, 2001; Giesen - Bloo et. al., 2006; Clarkin, Levy, 
Lenzenweger & Kernberg, 2007). Något som är gemensamt för dessa 
behandlingsmetoder är att behandlingarna har en tydlig behandlingsstruktur och en 
sammanhängande begreppsram (Biskin & Paris, 2012; Weinberg, Ronningstam, 
Goldblatt, Schechter, & Maltsberger, 2011). Den metod som har mest stöd i 
randomiserade och kontrollerade studier är i dagsläget dialektisk beteendeterapi (Lieb et 
al., 2004; Zanarini, 2009; Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991; 
Linehan et al., 1999 ; Linehan et al., 2006; Verheul et al., 2003; Koons et al., 2001; 
Lynch, Morse, Mendelson, & Robins, 2003). Dessa studier visar på minskade 
självskadebeteenden, självmordsbeteenden, borderlinesymtom, vårdkonsumtion och 
behandlingsavhopp. En RCT studie gjord av Verheul et al., (2003) visar att det främst 
var personer med komplex problematik och långvarigt självskadebeteende som 
tillgodogjorde sig DBT-behandlingen bäst. I en randomiserad och kontrollerad studie av 
Harned et al., (2008) minskade alkohol- och drogbruk för borderlinepatienter som fått 
DBT i större utsträckning än de som fick TAU (treatment as usual). Dessa resultat 
kvarstod 12 månader efter avslutad behandling. Harneds resultat faller i linje med andra 
RCT-studier som påvisar DBTs effektivitet för alkohol och drogbruk (Linehan et al., 
1999; Linehan et al., 2002; van den Bosch et al., 2005).  
 
Endast ett fåtal effektivitetsstudier med vuxna deltagare har undersökt DBT-
behandlingens generaliserbarhet i klinisk psykiatrisk öppenvårdsmiljö. Stiglmayr et al., 
(2014) har prövat effektiviteten av DBT i tysk klinisk öppenvård i en studie med 78 
patienter där 48 personer slutförde ett års DBT-behandling. Studiens resultat visade 
signifikant förbättring vad gäller självskade- och självmordsbeteenden, antal vårddygn i 
slutenvård samt minskade borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom. En annan 
effektivitetsstudie gjordes i Seattle med 23 patienter för svårt självskadande, suicidala 
och behandlingsresistenta personer. Denna studie gav en signifikant minskning av 
självskade- och självmordsbeteenden, antal slutenvårdsdygn, psykiatrisk 
jourmottagningsbesök och antal telefonsamtal ringda till en jourtelefon efter ett års 
behandling i öppenvård (Comtois, Elwood, Holdcraft, Smith, & Simpson, 2007). 
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I en granskning gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick DBT 
ett begränsat vetenskapligt stöd (evidensgrad 3) då man summerade det sammanlagda 
forskningsläget för metoden. SBU menade att det framförallt finns vetenskapligt stöd 
för att dialektisk beteendeterapi minskar självskadebeteenden. Rapporten framhåller att 
behandlingen eventuellt minskar behov av sjukhusvård och ger ett minskat bruk av 
droger för missbrukare. SBUs granskning påtalar dessutom att det finns ett behov av att 
studera metodens kostnadseffektivitet främst i förhållande till andra 
behandlingsmetoder (SBU, 2005). En svensk studie gjord av Perseius et al., (2004) 
jämförde vårdkostnad för borderline patienter från året innan DBT-behandling till tiden 
under behandlingens gång vilket visade att den totala årliga vårdkostnaden per patient 
minskade med 34%. Andersson et al., (2006) efterfrågar studier där DBT utprövas för 
svenska förhållanden i klinik praxis. I Sverige har inga randomiserade och kontrollerade 
DBT-studier gjorts, dock har en del effektivitetsstudier utförts i svensk klinisk psykiatri, 
främst för ungdomar. Dessa visade alla på minskade självskadebeteenden, 
självmordsbeteenden, vårdkonsumtion, borderlinesymtom och andra psykiatriska 
symtom (Hjalmarsson, Kåver, Perseius, Cederberg, & Ghaderi, 2008; Rudeberg & 
Elmfeldt Öhrskog, 2009; Hallek, Borg, Kordnejad - Karlsson, Larsson, & Rudeberg, 
2011; Demetriades & Holländare, 2012).  
 

DBT-enheten Örebro 
År 2007 startade DBT-enheten i Örebro ett projekt i samarbete med Psykiatriskt 
forskningscentrum i Örebro. Målet för projektet var att utveckla en metod för 
systematisk uppföljning av enhetens behandlingsinsatser. Mellan 2007-2011 samlades 
data in på 48 personer som skrev kontrakt och påbörjade DBT-behandling. 38 av dessa 
personer ingick i behandlingsgruppen och 10 personer slutade inom ett år och ingick i 
avhoppsgruppen. 2012 presenterades resultatet av denna studie (studie 1) i en rapport 
där vi sammanställde förändringar som skett under patienternas första behandlingsår 
vad gäller självskadebeteende, självmordsbeteende, antal jourmottagningsbesök, antal 
inneliggande slutenvårddagar, borderlinesymtom, psykiska symtom samt drog- och 
alkoholanvändning. Behandlingsgruppen jämfördes med avhoppsgruppen.  
 
Studie 1 visade att efter ett års DBT-behandling hade självskadebeteenden och 
självmordsbeteenden minskat betydligt. Inläggningar och besök på psykiatrisk 
mottagning upphörde. Resultaten visade även en minskning av alkohol- och 
drogkonsumtion, psykiatriska symtom samt borderlinesymtom. Det fanns inga 
demografiska skillnader mellan behandlingsgrupp och avhoppsgrupp. En skillnad som 
framkom var att avhoppsgruppen rapporterade mindre symtom och en större 
vårdkonsumtion än behandlingsgruppen. Studie 1 gav en bild av vad som händer med 
patienternas mående och beteenden under det första behandlingsåret (se tabell 1). 
Arbetet med studien ledde till att DBT- enheten idag har en väl fungerande 
utvärderingsmodell (Demetriades & Holländare, 2012).  
 
! !
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Tabell!1.!Resultat!(studie!1)!efter!ett!års!DBT4behandling,!n=38!(Demetriades!&!Holländare,!2012)!
  Före!behandling! 12!!månaders!behandling! !
! M! SD! M! SD!! ES!(d)! !
Självskadebeteende!(antal)! 37,7! 80,9! 3,5! 6,1! 0,78! !
Självmordsbeteende!(antal)! 0,5! 1,3! 0,1! 0,4! 0,47!
Jourmottagningsbesök!(antal)! 0,9! 1,8! 0,0! 0,0!! 0,99!
Slutenvårdsdagar!(antal)! 2,6! 10,1! 0,0! 0,0! 0,50!
Borderlinesymtom!(KABOSS4S)! 36,4! 9,6! 23,1! 13,2! 1,18!
Psykiatriska!symtom!(SCL490)! 2,1! 0,6! 1,5! 0,9! 0,38!
Alkoholkonsumtion!(AUDIT)! 11,4! 8,4! 8,0! 7,7! 0,43!
Drogkonsumtion!(DUDIT)! 5,1! 8,7! 2,2! 4,3! 0,44! !
  
ES!=!effektstorlek!(uträknat!på!förbehandling!och!124månaders!data);!KABOSS4S!=!Karolinska!Affective!and!Borderline!Symtom!
Scale!–!Self4Assessment;! SCL4904R!=!Symtom!Checklist4904Revised;!AUDIT!=!Alcohol!Use!Disorder! Identification!Test;!DUDIT!
=Drug!Use!Disorder!Identification!Test . 

 
Vår uppfattning är att DBT efterfrågas i många regioner i Sverige idag, vi anser det 
därför viktigt att i diskussioner med ansvariga chefer och politiker kunna luta sig mot 
forskningsmässigt utvärderade resultat beprövade i svensk klinisk miljö. Det har gjorts 
få effektivitetsstudier där DBT prövats för vuxna i svensk öppenvård från påbörjad 
behandling till behandlingsavslut och därför utfördes denna studie (studie 2) vilken 
ligger till grund för den här uppsatsen. Den relaterar till den första studien genom att 
bidra med en helhetsbild av vad som händer med patienterna under hela deras 
behandlingstid. 

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka huruvida dialektisk beteendeterapi är effektiv som 
behandlingsmetod för personer med borderline personlighetsstörning i svensk klinisk 
öppenvårds miljö från påbörjade behandling till behandlingsavslut. 
 
Våra frågeställningar var:  

1) Har livshotande beteenden, dvs. självskadebeteenden och självmordsbeteenden 
förändrats? 

2) Har vårdkonsumtion, dvs. besök på psykiatrisk jourmottagning och antal 
vårddagar på psykiatrisk vårdavdelning förändrats? 

3) Har konsumtionen av alkohol och droger förändrats? 
4) Har borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom förändrats? 

 
Metod 

 
Denna studie är en effektivitetsstudie, en klinisk replikation, av en redan empiriskt 
utvärderad behandlingsmetod. I studien används en inomgruppsdesign med upprepad 
mätning utan kontrollgrupp (Clark-Carter, 1997).  
 

Deltagare 
115 personer erbjöds att ingå i studien (nummer 2). Samtliga 38 personer som ingick i 
studie 1 ingick också i studie 2. Av de 115 personer som erbjöds att delta valde 13 att 
sluta innan behandlingskontrakt skrevs. 102 personer skrev behandlingskontrakt och 
ingick därmed i studien. 31 personer slutade av olika anledningar inom ett år och utgör 
därmed studiens bortfall. Någon bortfallsanalys har inte gjorts. 71 personer stannade i 
behandlingen i ett år eller längre och ingår i behandlingsgruppen. Deltagarna innefattade 
de personer som remitterades till enheten, fick informationssamtal, gick orienteringsfas, 
skrev behandlingskontrakt och gick minst ett år i individualterapi och färdighetsträning 
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samt avslutade sin behandling. Samtliga personer som remitterades till DBT-enheten 
uppfyllde kriterierna för borderline personlighetsstörning i DSM IV. Merparten av dessa 
personer hade behandlats en längre tid inom Allmänpsykiatrin. De flesta av dem hade 
varit inlagda på psykiatrisk avdelning någon gång under sitt liv, haft många olika 
kontakter inom öppenvård och socialpsykiatri samt fått somatisk akutvård efter allvarlig 
självskada eller självmordsförsök.  
 

Behandlare 
Behandlarna i teamet var en skötare, en socialpedagog, en socionom, en vård- och 
stödsamordnare, en psykolog och två psykologer/psykoterapeuter. Alla behandlarna 
hade minst steg 1 KBT och DBT- utbildning. Samtliga behandlare på enheten hade både 
färdighetsträning och individualterapi. Teamet säkerställde kvaliteten av metoden 
genom att alla behandlare adherenceskattades. Alla enhetens individualterapisessioner 
spelades in på video och terapeuterna skattades på en hel terapisession 3 gånger per 
termin. Adherenceskattningen utgår från ett formulär med 56 punkter där 
terapeutfärdigheter graderas från 1-6 hur metodtrogen behandlingsinterventionerna var 
(Fruzetti & Worrall, 2009). Detta för att öka studiens interna validitet, för att vara så 
metodtrogna som möjligt och för att öka terapeuternas färdigheter att utföra 
behandlingen. Data på terapeuternas sammanlagda adherenceskattningspoäng sparades 
inte och kan därför inte redovisas i denna studie. Samtliga i teamet hade fått 
internutbildning i adherenceskattning av Alan E Fruzetti (PH. D., associate professor of 
psychology and director of the Dialectical Behavior Therapy and Research Program at 
the University of Nevada, Reno) i sammanlagt fem heldagar. Alla behandlare hade 
också regelbunden extern handledning av erfaren DBT- terapeut och handledare. 
 

Behandling 
Efter informationssamtal (2 sessioner) och orienteringsfas (10-12 sessioner) skrevs ett 
behandlingskontrakt och patienterna påbörjade individualterapi, telefonkonsultation och 
färdighetsträning. I kontraktet accepterades formerna för behandlingen samt deltagande 
i studien. Behandlingen var utformad enligt DBT- standard (Linehan 1993a) vilken 
kompletterades med Fruzettis valideringsmodul (2002). Färdighetsträningsmodulerna 
var: Relationsfärdigheter (7 gånger), Känsloregleringsfärdigheter (8 gånger), Stå ut -
färdigheter (5 gånger), Valideringsfärdigheter (4 gånger) samt tre tillfällen medveten 
närvaro mellan varje modul. Alla personer fick individualterapi, ca 1-1½ timme per 
session en gång i veckan, och färdighetsträning i grupp en gång i veckan, 2½ timme per 
gång. Telefonkonsultation erbjöds mellan behandlingstillfällena av 
individualterapeuten.  
 

Mätinstrument 
Karolinska Affektiva- och Borderline Symtomskalor – Självskattning, KABOSS-S mäter 
borderlinesymtom samt symtom på depression, ångest och tvång. För borderlinesymtom 
är cut-off värdet 13,3 poäng (Hjalmarsson et al, 2008). Borderlinesubskalans reliabilitet 
testat med Cronbachs alpha var 0.90. (Svanborg, Andersson & Åsberg, 2002). 
Instrumentet är baserade på skalor som ingår i Comprehensive Psychuiatric Rating 
Scale (CPRS; Åsberg, Montogomery, Perris, Schalling, & Sedvall, 1978) vilket är ett 
väl validerat mätinstrument. I denna studie redogörs endast måttet för 
borderlinesymtom. 
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Symtom Checklist-90-Revised, SCL-90-R har använts för att få ett brett mått över olika 
psykiatriska symtom. Formuläret består av 90 frågor där man skattar i vilken grad man 
besvärats av olika symtom på en femgradig skala (0-4 poäng) under den senaste veckan. 
SCL-90 är ett väl validerat och använt instrument i många olika länder runt om i 
världen. I den svenska normeringsstudien från 2002 beräknades Cronbachs alpha till 
0.97 (Fridell, Cesarec, Johansson, & Malling Thorsen, 2002). I denna studie redovisas 
resultatet utifrån delskalan Globalt svårighetsindex (GSI). GSI är ett mått på både 
generell symtomförekomst och svårighetsgrad. GSI beräknas genom att summera 
poängen av alla frågor dividerat med totala antalet besvarade frågor i hela SCL-90. 
Förenklat kan man säga att GSI ger ett generellt mått på grad av psykiatriska symtom. 
Cut-off värde för GSI för normalfungerande är 0,81 (Hjalmarsson et al, 2008). 
 
Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), screening för alkoholmissbruk och 
alkoholberoende användes för att mäta personernas alkoholkonsumtion. 7-13 poäng för 
kvinnor/8-15 poäng för män räknas som riskabla alkoholvanor, men inte nödvändigtvis 
ett missbruk/beroende. Ett värde på 14-17 för kvinnor och 16-19 för män räknas som 
problematiska alkoholvanor och sannolikt föreligger en alkoholrelaterad diagnos. 
Kvinnor som skattar högre poäng än 18 och män över 20 anses ha mycket 
problematiska alkoholvanor och sannolikt föreligger en alkoholrelaterad diagnos. 
AUDIT är inte ett diagnostiskt instrument utan skall användas för att identifiera 
personer med riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion liksom även alkoholberoende 
(Wennberg, Källmén, Hermansson, & Bergman, 2006). Instrumentets validitet vad 
gäller sensitivitet och specificering och intern reliabilitet har rapporterats vara god. 
Däremot är instrumentets test-retest reliabilitet inte så beforskat. I den svenska 
normaliseringsstudien är Cronbachs alpha beräknat till 0.95 (Bergman & Källmén, 
2002). 
 
Drug Use Disorder Identification Test (DUDIT), screening för drogmissbruk och 
drogberoende användes för att samla in information om personernas drogkonsumtion 
(dit räknas förutom illegala droger även icke receptbelagd medicinkonsumtion). 
Instrumentet är testat på två grupper i svensk population. Den ena gruppen var ur 
normalbefolkningen och den andra från en grupp med hög förekomst av drogproblem 
(kriminal- och beroendevård). Instrumentet är inte validerat för andra grupper med 
förväntad låg drogprevalens till exempel skolor, primärvård, företagshälsovård, 
socialtjänst etc. (Bergman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2007). Reliabiliteten mätt 
med Cronbachs alpha är beräknad till 0.80. Gränsvärde för beroendemissbruk för mer 
än en drog är 25 poäng och gränsvärde för riskabel eller skadlig drogkonsumtion är 2 
poäng för kvinnor och 6 poäng för män (Bergman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 
2005). 
 
Intervjuformuläret Brief BPD Treatment Outcome Assessment, TOA (Comtois & 
Linehan, 1997) användes för att samla in bakgrundsdata kring självmords- och 
självskadefrekvens samt vårdkonsumtion sex månader innan påbörjad orienteringsfas. 
Informationen rörande vårdkonsumtion har jämförts med data i Örebro läns landstings 
patientregistreringsprogram, Infomedix (IMX).  
 
Under behandlingens gång registrerade personerna veckovis antal självskadebeteenden, 
självmordsbeteenden, jourbesök samt inläggningar på psykiatrisk vårdavdelning på 
veckokort som följdes upp vid varje individualterapisession. Antalet jourbesök och 
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inläggningar på psykiatrisk vårdavdelning halvåret innan DBT-behandlingens start 
jämfördes med IMX.  
Självskadebeteenden och suicidbeteenden definieras utifrån Linehan (1993a). 
Självskadebeteenden: 1) En avsiktlig handling som ger en inre eller yttre vävnadsskada 
(till exempel blåmärken, skärskada, skador på inre organ). 2) All typ av medicinintag 
som överskrider föreskriven dos. 3) Beteenden som innebär allvarlig fara om 
omgivningen inte ingriper (t ex köra på fel sida av vägen, vara på järnvägsspår, 
balansera på broräcken mm). 
Självmordsbeteenden: att avsiktliga handlingar med syfte att ta sitt liv. 
 

Statistisk bearbetning 
Insamlad data har sparats i Excelfiler för att därefter överföras till och beräknas i 
statistikprogrammet SPSS version 22. Beräkning har gjorts i form av medelvärden, 
standardavvikelser, median, minvärde och maxvärde, signifikanstest, effektstorlekar 
samt procentuell förändring. Signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning 
räknades ut med hjälp av ett icke parametriskt t-test, Wilcoxon Signed Ranks Test. Ett 
icke parametriskt test för alla variabler användes för att undersökningsgruppen inte var 
normalfördelad vad gäller självskadebeteenden, självmordsbeteenden och 
vårdkonsumtion. För att beräkna effekten på behandlingen för de olika variablerna 
räknades effektstorleken ut med hjälp av Cohen´s d (Clark-Carter, 1997). Enligt Cohen 
visar ES(d) = 0,2-0,49 på en liten effektstorlek, ES(d) = 0,5-0,79 en medelstor 
effektstorlek och ES(d) = >0,8 en stor effektstorlek, dessa värden är ämnade för 
mellangruppsdesign. Vid inomgruppsanalys, som i denna studie, beräknar Clarc-Carter 
(1997) gränsvärdena för effektstorleken till d=0,5 liten, d=0,8 medel stor och d=1,1 stor 
effektstorlek. Effektstorlek är den standardiserade skillnaden mellan två medelvärden, 
dvs hur många standardavvikelser  medelvärdena skiljer sig åt.  
 

Etiska överväganden 
Deltagande bedömdes inte medföra några risker för forskningspersonerna. Inga 
obehöriga kunde ta del av materialet och resultaten ska publiceras på gruppnivå så att 
inga enskilda individer kommer kunna identifieras. Besvarande av frågeformulären 
ingick i behandlingen och avtalas i kontrakt med patienten. Ansökan till Regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala har godtagits, Dnr 2013/290. Samtliga patienter fick 
skriftlig och muntlig information och gjorde ett skriftligt medgivande om att delta i 
studien.  
 

Resultat 
 
Studiens resultat presenteras utifrån frågeställningarna och i följande ordning; 
demografiska data, behandlingslängd, livshotande beteenden, vårdkonsumtion, alkohol- 
och drogkonsumtion, borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom.  
 

Demografiska data 
Behandlingsgruppen är ung, endast 9 personer var över 40 år. Gruppen består nästan 
uteslutande av kvinnor, för demografiska data se tabell 2.  
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Tabell!2.!!Demografiska!data!för!behandlingsgrupp!(n=71).!
 

Medelvärde!ålder! 28,3!år! !!
Median!ålder! ! 27!år! !
Åldersspann! 17455!år! !!
Kvinnor! 68!st! !
Ensamboende! 53,5!%! !
Har!barn! 32,4!%! !
Avslutat!gymnasium! 66,2!%! !
Slutförd!högskoleutbildning! 11,3!%! !! !
   

 

Behandlingslängd 
I genomsnitt erhöll deltagarna behandling i 26 månader, se tabell 3. 
 
Tabell!3.!!Behandlingslängd!mätt!i!månader!!(n=71).!
 

Medelvärde! 26!! !!
Median! ! 27! !
Standardavvikelse! 8,69! !!
Minimum! 12! !
Maximum! 55! !! !
   

 

Livshotande beteenden 
Den första frågeställningen avser att mäta om självskadebeteenden och 
självmordsbeteenden har förändrats över tid under behandlingen. 
 

Självskadebeteende 
Vid behandlingsstart uppgav 45 st patienter att de hade haft 2426 st 
självskadebeteenden under de senaste 6 månaderna. Detta innebär att 63% vid påbörjad 
behandling hade aktiva självskadebeteenden. Höga värden för standardavvikelsen på 
förmätningen visar att det är enstaka personer som står för en stor andel av 
självskadorna. Vid behandlingsavslut hade 22% gjort 27 st självskadebeteenden under 
det sista behandlingshalvåret. 35 av de 45 med självskadebeteenden hade helt slutat att 
självskada sig under behandlingstiden medan de resterande 10 minskade i frekvens. 
Resultaten visar en symtomreduktion på 99,9%. Minskningen av självskadebeteenden 
visar en måttlig effektstorlek, resultaten visar signifikanta skillnader mellan för- och 
eftermätning, se tabell 4.  
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Tabell! 4.! Medelvärde,! (standardavvikelse),! median,! (min/maxvärde),! effektstyrka! (Cohens! d)! avser! förändringen!
mellan!för4!och!eftermätning,!samt!p4värde.!

 640!månader!före!behandlingsstart*!
!

Behandlingsavslut*! d! p%

Självskadebeteende!
(antal)!

34,17!(76,66)!3!(0/369)! 0,38!(1,36)!0!(0/10)! 0,87! <0,001!

Självmordsbeteende!
(antal)!

0,30!(0,98)!0!(0/6)! 0,01!(0,12)!0!(0/1)! 0,53! 0,005!

Jourmottagningsbesök!
(antal)!

0,61!(1,44)!0!(0/7)! 0!(0)!0!(0/0)! 0,85! <0,001!

Vårddygn!
(antal)!

3,06!(9,33)!0!(0/58)! 0!(0)!0!(0/0)! 0,66! 0,001!

Alkoholkonsumtion!
(AUDIT)!

9,65!(7,87)!8!(0/29)! 4,87!(4,71)!4!(0/18)! 0,76! <0,001!

Drogkonsumtion!
(DUDIT)!

4,46!(7,93)!0!(0/36)! 1,38!(2,96)!0!(0/13)! 0,57! <0,001!

Borderlinesymtom!
(KABOSS4S)!

32,66!(11)!34!(7/52)! 12,23!(10,53)!8!(0/43)! 1,90! <0,001!

Psykiatriska!symtom!
(SCL490)!

1,88!(0,71)!1,89!(0,15/3,35)! 0,88!(0,71)!0,71!(0/2,69)! 1,40! <0,001!

*(n=71)!m!(SD)!Md!(min/max)!
 

Självmordsbeteenden 
11 personer uppgav att de gjort sammanlagt 21 självmordsförsök halvåret innan 
påbörjad behandling. Vid behandlingsavslut hade 1 person gjort ett självmordsförsök 
under det senaste halvåret. På detta utfallsmått uppnås en liten effektstorlek, resultaten 
visar på signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning, se tabell 4. Procentuellt 
sett innebär detta en symtomreduktion på 91%. 
 

Vårdkonsumtion 
Den andra frågeställningen hade som ansats att mäta om antalet besök på psykiatrisk 
jourmottagning och antalet inneliggande dagar på psykiatrisk vårdavdelning 
förändrades. 
 

Psykiatrisk jourmottagning  
Vid behandlingsstart hade 18 personer gjort 43 st jourbesök under det senaste halvåret. 
Halvåret innan behandlingsavslut hade inte någon i patientgruppen besökt psykiatrisk 
jourmottagning. Effektstorleken för jourmottagningsbesök är 0,85 och bedöms därför 
som måttlig. Resultaten visar på signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning, se 
tabell 4. Procentuellt sett minskade antal jourbesök med 100% från för- till 
eftermätning.  
 

Inneliggande dagar på vårdavdelning 
15 personer var inlagda på psykiatrisk slutenvård halvåret innan behandlingens början. 
Resultatet visar en minskning av antal heldygnsvårddagar från 217 dygn under halvåret 
innan påbörjad behandling till att inte vara några inneliggande dagar alls under det sista 
behandlingshalvåret. Förmätningen visar på en stor spridning inom gruppen där en del 
personer starkt bidrar till att medelvärdet ökar. Vad gäller vårddygn uppvisas en liten 
effektstorlek och ett signifikant resultat, se tabell 4. Procentuellt sett minskade antal 
vårddygn med 100% från för- till eftermätning.  
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Alkohol- och drogkonsumtion 
Den tredje frågeställningen avsåg att undersöka huruvida konsumtionen av alkohol och 
droger förändrats från perioden före behandling till behandlingsavslut. 
 

Alkohol 
Under behandlingens gång har patienterna signifikant minskat sitt användande av 
alkohol. Effektstorleken är 0,76 och värderas därför som gränsen till medelstor. Vid 
jämförelse av hur mycket alkohol patienterna drack halvåret innan behandlingsstart med 
det sista behandlingshalvåret skedde en 50% minskning. Medelvärdet vid 
behandlingsavslut ligger under gränsvärdet för vad som räknas som riskabla 
alkoholvanor (6 poäng för kvinnor, 8 poäng för män), se tabell 4.  
 
Vid behandlingsstart hade 60% av kvinnorna riskabla/problematiska alkoholvanor. Vid 
behandlingsavslut hade 26% av kvinnorna riskabla/problematiska alkoholvanor. 
Männens konsumtion minskade men de bytte inte riskgruppstillhörighet, se tabell 5.  
 
Tabell!5.!Alkoholkonsumtion,!kvinnor!(n=!68),!män!(n=3)!
AUDIT4poäng! Behandlingsstart!

Kvinnor!!!!!!!!!!!!!!!Män!
Behandlingsavslut!
Kvinnor!!!!!!!!!!!!!!!!Män!

Ej!risk!!
(kvinnor!046;!män!047)!

27!st!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!st! 50!st!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!st!

Riskabla!vanor!
(kvinnor!7413;!män!8415)!

22!st!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!st! 12!st!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!st!

Problematiska!vanor!
(kvinnor!14417;!män!16419)!

6!st! 3!st!

Mkt!problematiska!vanor!
(kvinnor!18+;!män!20+)!

13!st! 3!st!

 

Droger 
Även drogkonsumtion minskade signifikant under behandlingens gång och resultatet 
gav en liten behandlingseffekt. Vid behandlingsavslut låg medelvärdet för 
droganvändning på 1,38 vilket var under cut-off poängen för riskabelt eller skadligt 
användande av droger (2 poäng för kvinnor, 6 poäng för män), se tabell 4. Vid 
behandlingens början uppgav 31 personer att de brukade droger eller överkonsumerade 
medicin. Samtliga patienter minskade sitt droganvändande under behandlingens gång. 
Vid behandlingsstart hade 28 stycken (41%) av de kvinnliga patienterna ett drogbruk 
och vid behandlingsavlut hade detta minskat till 16 kvinnor (24%). Av de kvinnor som 
brukade droger vid behandlingsstart hade 26 personer (93%) ett riskbruk (> 2 poäng). 
Vid behandlingsavslut var det 12 kvinnor (43%) av de med initialt drogbruk som 
fortfarande hade ett riskbruk. Vid behandlingsstart hade samtliga män ett drogbruk och 
en av männen ett högre värde än 6 poäng. Vid behandlingsavslut låg männen under 
gränsvärdet 6 poäng. Vid jämförelse av drogbruk halvåret innan behandlingsstart med 
det sista behandlingshalvåret skedde en 42 procentig minskning för hela patientgruppen 
vad gäller drogmissbruk.  
 

Symtom 
Den fjärde och sista frågeställningen har avsett att undersöka om borderlinesymtom och 
andra psykiatriska symtom har förändrats från perioden före behandlingsstart till 
behandlingsavslut. 
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Borderlinesymtom 
Resultatet visade en signifikant förbättring vad gäller borderlinesymtom, se tabell 4. Vid 
behandlingsavslut var medelvärdet på gruppnivå lägre än cut-off värdet för 
borderlinesymtom (13,3 poäng) mätt med KABOSS-S. Vid behandlingsavslut hade 41 
patienter (58%) mindre än cut-off värdet och resultatet gav en symtomreduktion på 
63%. Effektstyrkan av förändringen mellan för- och eftermätning är 1,90 och bedöms 
därmed som en mycket stor effekt, detta beror på att samtliga patienter har minskade 
symtom från för- till eftermätning.  
 

Psykiatriska symtom  
Vad gäller psykiatriska symtom mätt med SCL-90 visade resultatet en symtomreduktion 
på 53% och en signifikant förändring mellan för- och eftermätning, se tabell 4. 
Effektstorleken var 1,40 vilket innebär en mycket stor effekt. Även för detta utfallsmått 
har samtliga patienter en minskning mellan för- och eftermätning. Cut-off värde för GSI 
för normalfungerande är 0,81, medelvärdet för vår patientgrupp vid behandlingsavslut 
ligger på 0,88. 
 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka huruvida DBT är effektiv som behandlingsmetod för 
personer med borderline personlighetsstörning i svensk klinisk öppenvård. I linje med 
flera RCT studier utförda i öppenvård visade vår studie på statistiskt signifikanta 
förbättringar vad gäller vanligt förekommande symtom för personer med BPD. 
Patientgruppen har rört sig från att ligga över cut-off värden för samtliga instrument till 
att ligger nära cut-off värdena för normalpopulation, vilket innebär en klinisk relevant 
förändring (Hjamarson et al., 2008; Wennberg et al., 2006; Bergman et al., 2005). 
 
Den första frågeställningen avsåg att mäta livshotande beteenden, vilket innefattade 
självskadebeteenden och självmordsbeteenden. Dessa har under behandlingens gång 
minskat. Resultaten visade att patienternas självskadebeteenden minskade betydligt och 
för en övervägande del av patientgruppen upphörde dessa helt. 78 procent slutade under 
behandlingens gång med självskadebeteenden, medan 22 procent minskade i frekvens. 
Denna förändring kan antas bero på DBT-behandlingens omedelbara fokus på att hjälpa 
patienten att byta ut destruktiva beteenden mot mer adaptiva beteenden såsom 
medvetenhet om primära känslor, kortvarig distraktion, acceptans, validering, självtröst, 
primärt uttryckande, aktiv problemlösning, handla tvärtemot känslan. Eftersom den här 
studien saknar kontrollgrupp går detta dock inte att uttala sig säkert om. Däremot har 
randomiserade och kontrollerade studier visat en signifikant minskning av 
självskadebeteenden vid DBT behandling (Lieb et al., 2004; Zanarini, 2009; Linehan et 
al., 1991; Linehan et al., 1999; Linehan et al., 2006; Verheul et al., 2003; Koons et al., 
2001; Lynch, et al., 2003). Ett problem med intern validitet uppkommer eftersom den 
första mätningen är mycket okontrollerad i den bemärkelsen att patienten uppmanas att 
uppskatta hur många självskadebeteenden han/hon haft de senaste 6 månaderna. De 
flesta patienter har problem med minne och koncentration bland annat kopplat till sina 
dysregleringsproblem vilket gör att den första siffran på antal självskadebeteenden kan 
vara både över- eller underrapporterad. När patienten påbörjar orienteringsarbetet och 
veckovis börjar registrera självskadebeteende på veckokort kan det framkomma både 
fler och färre självskadebeteenden än vad patienten initialt uppgav.  
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Suicidbeteenden rapporterades hos 15 procent av patienterna 6 månader innan påbörjad 
behandling. Detta kan tolkas som att självmordsbeteenden bara förekommer hos en liten 
del av patientgruppen. Vår kliniska erfarenhet är att om frågan hade ställts huruvida 
personen någon gång under sitt liv hade försökt att ta sitt liv skulle procenttalet vara 
mycket högre. Prevalensforskning visar att 69 – 80 procent av personer med BPD har 
gjort ett eller flera självmordsförsök och att förekomst av suicid är hög, ca 10 procent 
tar sitt liv (Pompili et al., 2005; Bohus et al., 2004). Effektstorleken för detta mått 
bedöms vara liten, vilket bör beror på att det endast var elva patienter som gjorde de 21 
självmordsförsök som rapporterades vid behandlingsstart. Vid behandlingsavslut hade 
alla upphört med självmordsbeteenden. För att se om dessa förbättringar står sig över tid 
vore det intressant att följa upp patienterna både fem och tio år efter avslutad 
behandling. 
 
Det är sedan tidigare väl känt att personer med BPD konsumerar mycket vård (Linehan, 
1993a; Lieb et al, 2004), den andra frågeställningen avsåg att mäta förändring i 
vårdkonsumtion under behandlingens gång. Studiens resultat visade en signifikant 
minskning av jourmottagningsbesök och inneliggande dagar på 
psykiatriskvårdavdelning. Av hela patientgruppen var det 25 procent som halvåret innan 
behandlingsstart uppsökte psykiatrisk jourmottagning och 21 procent hade varit inlagda 
på psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Vid behandlingens slut hade jourbesök och 
vårddagar helt upphört. Även här är vår kliniska erfarenhet att de patienter vi möter 
någon gång under sin livstid varit i kontakt med psykiatrisk jourmottagning och 
psykiatriskvårdavdelning vilket inte framkommer i denna studie då förmätningen endast 
mäter antal vårddagar halvåret före behandlingsstart. 
 
Den tredje frågeställningen avser att mäta alkohol- och drogkonsumtion. I studie 1 som 
mätte patienternas första behandlingsår minskade medelvärdet för alkoholkonsumtion 
från 11,4 till 8,0 poäng, effektstorleken var då så låg att den inte räknades som någon 
behandlingseffekt alls. (Demetriades & Holländare, 2012). Ett antagande i studie 1 var 
att denna förändring skulle bli större vid avslutad behandling. Patienter som inte 
använder alkohol i självskadande syfte arbetar med alkoholrelaterade problem senare i 
behandlingen, det vill säga i fas 2-4. Studie 2 stöder detta antagande då medelvärdet vid 
behandlingsavslut minskade till 4,87 poäng, det är under gränsvärdet för riskabla 
alkoholbeteenden och är på gränsen till medelstor behandlingseffekt. En stor andel av 
patienterna förändrade sina alkoholvanor under behandlingens gång och gick från 
riskfyllt alkoholbeteende till icke riskfyllt beteende.  
 
I studie 1 mättes patienternas drogkonsumtion till ett medelvärde av 2,2 poäng efter ett 
års behandling. I studie 2 minskade medelvärdet till 1,38 poäng vilket ligger under cut-
off poängen för riskabelt drogmissbruk. 31 personer uppgav vid behandlingsstart att de 
använde droger eller överkonsumerade medicin. Alla de personerna minskade sitt bruk 
av droger eller övermedicinering under behandlingens gång. Minskning av alkohol och 
drogkonsumtion är viktigt då personer med BPD har en stark benägenhet att använda 
alkohol och droger som en strategi för att kunna vara känslomässigt undvikande. 
Känslomässigt undvikande är en bidragande orsak till kärnproblematiken vid BPD. 
Missbruk påverkar även deras problemlösningsförmåga och möjlighet att förändra det 
som går att förändra och att acceptera det de inte kan förändra. Harned et al (2008) 
visade att DBT har goda effekter framförallt för alkohol- och drogmissbruk i jämförelse 
med treatment as usual (TAU) och att detta är betydelsefullt då alkohol- och drogbruk är 
en riskfaktor för suicid för patientgruppen.  
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Den fjärde och sista frågeställningen avsåg att utvärdera förändringar vad gäller 
borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom. Efter ett års behandling minskade 
medelvärdet för borderlinesymtom från 36 till 23 poäng. Detta var dock fortfarande 
långt över cut-off värdet vilket innebar att stora delar av borderlineproblematiken 
kvarstod efter ett års behandling (Demetriades & Holländare, 2012). Vid 
behandlingsavslut uppnåddes stora effektstorlekar för både KABOSS-S och SCL-90. 
Medelvärdet vid behandlingsavslut för KABOSS-S låg under cut-off poängen. Vår 
tolkning av dessa resultat är att när patienterna under fas 2 – 4 arbetar med att öka 
känslomässigt upplevande, uttryckande och validering minskar deras borderlinesymtom 
ytterligare. Under fas 1 fokuserar behandlingen på de borderlinekriterier som är 
kopplade till stabilitet och säkerhet (impulsivitet, självskade- och självmordsbeteenden). 
Behandlingsarbetet i fas 2-4 har en tydlig koppling till de övriga borderlinekriterierna så 
som rädsla för separationer, relationsproblem, ilska/aggressivitet, tomhet och 
dissociation på grund av känslomässigt undvikande och identitetsproblem.  
 
Behandlingseffekten för GSI/SCL-90 uppskattades som mycket stor och medelvärdet 
vid behandlingsavslut låg mycket nära cut-off värdet för normalfungerande 
(Hjalmarsson, 2008). Detta var studiens mest förvånande resultat. För vuxna uppnåddes 
inga effekter på GSI/SCL-90 efter ett års behandling (Demetriades & Holländare, 
2012). Samma resultat fick en tysk effektivitetsstudie (Stiglmayr et al., 2014) där man 
mätte psykiatriska symtom som inte heller uppnådde effekt (d=0,43) efter ett års DBT-
behandling för vuxna. Svenska effektivitetsstudier på ungdomar visade däremot 
medelstora till stora effekter på GSI/SCL-90 efter ett års behandling (Hjalmarsson et al, 
2008; Rudeberg & Elmfeldt Öhrskog, 2009; Hallek et al., 2011). Skillnader i resultat 
mellan vuxna och ungdomar på detta mått kan bero på att ungdomar har en snabbare 
förmåga att förändra sig och därför får effekter på SCL-90 redan efter ett års 
behandling, att ungdomar är färdigbehandlade efter ett år. Vuxna har ofta en mer 
komplex problembild och sedimenterade beteendemönster, detta bör bidra till en 
långsammare förändringsprocess och därmed behov av en längre behandlingskontakt.  
Vi tolkar även minskningen av psykiatriska symtom (GSI/SCL-90) som en följd av 
DBT-behandlingens fasindelning. I första fasen arbetar man främst med stabilitet och 
säkerhet, stärka färdigheter och att arbeta med svårt hindrande omgivningsfaktorer. 
Förändring av övrig psykiatrisk problematik så som ångest- och sömnproblem, 
depression, relations- och sysselsättningsproblem mm arbetar man med först i fas 2-4 
vilket avspeglar sig i studiens resultat där effekter för GSI uppnås först vid 
behandlingens andra del.  
 
Den stora effektstorlek som uppnåddes på SCL-90 var ett intressant resultat. Fridell et 
al, 2002 menar i sin svenska valideringsstudie att vuxna patienter med BPD generellt 
sett har högre poäng på alla delskalor på SCL-90. De menar att SCL-90 inte är ett 
validerat instrument för att mäta förändring i symtomnivåer vid behandling. Utifrån 
detta har det i svenska DBT sammanhang diskuterats huruvida SCL-90 är ett effektivt 
instrument att mäta behandlingsförändring på för patientgruppen vuxna med BPD. Vi 
har haft diskussioner om att patientgruppens känslighet kan leda till takeffekter och att 
SCL-90 därför inte är ett tillräckligt känsligt instrument. Denna studie visar att SCL-90 
är ett fungerande instrument för att mäta förändring i symtomnivåer från 
behandlingsstart till behandlingsavslut för borderlinepatienter om behandlingen är 
längre än ett år för vuxna, dock behöver detta stärkas av fler effektivitetsstudier i svensk 
klinisk miljö. 
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Sammantaget talar studiens resultat för att vuxna patienter på gruppnivå är i behov av en 
längre behandlingstid än ett år för att få minskade effekter på AUDIT, DUDIT, 
KABOSS-S samt GSI/SCL-90, dvs alkohol- och drogkonsumtion, borderlinesymtom 
samt andra psykiatriska symtom. 
 

Begränsningar i studien 
En styrka med studien är att vi har fullständig data på 71 individer från förmätning till 
behandlingsavslut, vilket är en relativt stor patientgrupp i jämförelse med andra svenska 
kliniska studier. Resultaten visade signifikanta förändringar på alla studiens mått vid 
behandlingsavslut. 
 
Studiens största begräsning är hotet mot den interna validiteten eftersom det inte finns 
någon kontrollgrupp. Av den här anledningen är det inte möjligt att säga att de 
uppnådda förändringarna berodde på behandlingsinsatserna. En möjlig förklaring till 
resultaten kan vara statistisk regression, men med tanke på dessa patienters långa 
historia av psykiatrisk problematik, självskade- och självmordsbeteenden samt tidigare 
avbrutna behandlingar verkar denna förklaring inte helt trolig. I studien har det inte 
kontrollerats för förändringar i patientens medicinering vilket också utgör ett hot mot 
den interna validiteten. En annan begränsning med studien är att den bygger på 
självskattningsskalor vilket innebär att patienterna av olika anledningar eventuellt inte 
svarar i överensstämmande med faktiska förhållanden. Det kan finnas olika anledningar 
till att patienterna över- eller underrapporterar symtom. Detta kan delvis bero på 
koncentrations- och minnesproblem, det kan också bero på att patienterna svarar på ett 
sätt som de tror att terapeuterna vill eller överdriver symtom för att på så sätt visa ett 
stort behov av hjälp. På grund av praktiska skäl i vårt kliniska arbete har data inte 
registrerats på ett sådant sätt att Cronbachs alpha har kunnat beräknas, vi har därför 
jämfört våra resultat med tidigare studiers alpha värde. För att öka studiens interna 
validitet har terapeuterna på regelbunden basis adherenceskattat varandra utifrån en 
DBT adherenceskala (Fruzetti & Worrall, 2009). Alla behandlare har också haft extern 
handledning av erfaren DBT- terapeut och handledare. Om man vill kunna värdera 
behandlingsresultaten är det av fördel att ha ett mått på hur metodtrogna teamets 
terapeuter är. Det är därför en brist i studien att vi inte sparade resultaten av 
adherenceskattningarna som gjordes regelbundet och därigenom haft ett mått på hur 
metodtrogna terapetuerna var. Det hade även varit intressant att veta hur många av 
terapeuterna som skulle nått upp till godkänd nivå vid en DBT-certifiering. Det finns 
dock ingen sådan utvecklad certifieringsprocess i Sverige ännu, men detta är idag under 
utveckling genom föreningen DBT Scandinavia. Även om studien inte har något mått 
på metodtrogenhet ger regelbunden adherenceskattning terapeuterna en ökad kunskap 
om DBT som metod. Genom att adherenceskatta andra terapeuters sessioner och att 
själv bli skattad på sina egna terapisessioner ökar terapeuternas uppmärksamhet på vad 
en DBT-session ska innehålla och vad just den enskilda terapeuten har som 
utvecklingsområde för att göra mer effektiv DBT-behandling. 
 
Effektivitetsstudier syftar till att undersöka hur väl en forskningsmässigt beprövad 
behandlingsmetod fungerar i klinisk miljö. Studiens resultat har därför inte någon hög 
generaliserbarhet till annan klinisk miljö, vilket är ett hot mot den externa validiteten. 
DBT-enheten i Örebro är en mycket välfungerande enhet med låg personalomsättning, 
alla terapeuter arbetar heltid med DBT. Terapeuterna hade under studiens gång mellan 
3-11 år erfarenhet av DBT-behandling och gavs möjlighet till fortbildning, handledning 
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och adherence. Enheten hade en fungerande ledning och ett stort organisatoriskt stöd. 
För många enheter som försöker bedriva DBT-behandling finns inte dessa 
förutsättningar och då är det svårare att uppnå bra behandlingsresultat. Något som dock 
styrker studiens externa validitet är när en evidensbaserad behandlingsmetod som är 
beprövad i forskningsmiljö implementeras i svensk klinisk öppenvård med ett brett 
patientunderlag så som vår studie har. I forskningsstudier är inklusionskriterierna snäva 
(Linehan et al., 1991; Linehan et al., 2006; van den Bosch et al., 2005; Verheul et al., 
2003) de har inkluderat enbart kvinnor och exkluderat personer med mental retardation, 
bipolär diagnos, drogberoende och psykotiska symtom. Vår studie inkluderade personer 
som hade prövat annan behandling men utan förbättring, som ansågs vara 
svårbehandlade inom svensk psykiatri. Exempelvis personer med multiproblematik så 
som bipolär diagnos, drogberoende, mental retardation och personer med psykotiska 
symtom.  
 

Bortfall 
Studien saknar bortfallsanalys vilket innebär att vi inte vet om bortfallsgruppen skiljer 
sig från behandlingsgruppen på något sätt. 31 personer skrev behandlingskontrakt och 
avbröt behandlingen inom ett år vilket är ett bortfall på 30%. Det hade varit intressant 
att göra en kvalitativ studie kring orsakerna till bortfallen. Vår kliniska erfarenhet är att 
avhopp kan bero på att DBT har stora krav på närvaro och beteendeförändring. En 
annan orsak kan också vara att patienten tycker att behandlingen är alltför styrande och 
tidskrävande. Om behandlingen inte har effekt skrivs inget nytt behandlingskontrakt. 
Det vore därför intressant att förstå de bakomliggande orsakerna till varför 
behandlingen avbröts och därigenom få ökad kunskap om hur man på annat sätt kan 
hjälpa de som idag inte fullföljer DBT-programmet. 
 

Vidare forskning 
Det finns få studier gjorda i svensk klinisk miljö för vuxna patienter med BPD både vad 
gäller randomiserade kontrollerade studier och effektivitetsstudier. Det behövs 
ytterligare forskning för att förstå varför en stor grupp patienter inte fullföljer DBT-
behandlingen och hur man kan tillgodose dessa patienters behov av vård. Möjligt är att 
en helt annan behandlingsmetod så som mentaliseringsbaserad terapi (Bateman & 
Fongany, 1999, 2001) eller schemafokuserad terapi (Giesen– Bloo et al., 2006) är mer 
lämplig för en del i avhoppsgruppen eller utökat stöd vad gäller patienternas ofta 
mycket kaotiska livssituation så som DBT case mannagement (Comtois et al., 2007). 
Utöver detta är det viktigt att följa upp långtidseffekter av DBT-behandling. Vi planerar 
därför att fortsätta följa vår patientgrupp för att se om förändring kvarstår över tid efter 
avslutad behandling.  
 

Slutsatser 
Den här studien har bidragit med att öka antalet effektivitetsstudier i Sverige. Vi anser 
att det är viktigt då DBT är en behandlingsmetod som efterfrågas och implementeras på 
olika platser i Sverige. Det kan i detta arbete vara svårt att få rätt förutsättningar för att 
kunna bedriva DBT-behandling med god kvalitet. Svårigheter kan bland annat vara att 
terapeuterna saknar rätt grundutbildning, inte får fortlöpande utbildning i DBT, inte har 
tillräckligt med tid för teamarbete, förberedelser, kollegial handledning och 
adherenceskattning, kvalificerad extern handledning och utvärderingsmöjligheter. Syftet 
med den här studien var att undersöka om DBT är tillämpbart i svensk klinisk 
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öppenvård vilket resultatet stöder. Det är dock viktigt att betona att våra förutsättningar 
att bedriva DBT kan skilja sig från många andra svenska DBT-team. Terapeuterna har 
lång utbildning och erfarenhet av DBT-behandling, teamet har låg personalomsättning 
och enheten har ett starkt organisatoriskt stöd. Det bör därför eftersträvas hög kvalitet 
på DBT-arbetet om man önskar effektiva behandlingsresultat i den kliniska 
verksamheten. 
 
En annan slutsats som vi drar utifrån studiens resultat är att SCL-90 är ett väl 
fungerande instrument att mäta förändring av psykiatriska symtom för vuxna med BPD.  
 
Borderline personlighetsstörning är en allvarlig och komplex problematik som medför 
hög vårdkonsumtion och ett mycket stort lidande för de drabbade och dess anhöriga. 
Tidigare forskning visar att DBT är en effektiv metod för denna patientgrupp. Denna 
studies resultat talar för att DBT troligen är en viktig del av svensk psykiatrisk vård. 
Detta eftersom patientgruppen ofta belastar och skapar stress i det psykiatriska 
vårdsystemet vilket de slutar göra under DBT-behandling och vid behandlingens avslut. 
Svenska studier för ungdomar visar goda resultat efter ett års behandling med DBT. 
Denna studies resultat talar för att vuxna patienter på gruppnivå är i behov av en längre 
behandlingstid än ett år för att få den hjälp de behöver med sin komplexa problematik.  
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