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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Symtom på emotionell instabil personlighetsstörning innefattar impulsivt beteende, affektiv 

instabilitet samt ofta självskadebeteende och suicidalitet. Personer med denna diagnos har visats 

uppleva ett negativt bemötande i sina kontakter med hälso- och sjukvården då de uppfattas som 

svårhanterliga av vårdpersonalen på grund av svårigheten att hitta rätt behandlingsmetod på rätt 

vårdnivå.  

 

Syfte 

Att belysa vårdpersonalens bemötande av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning 

(borderline personality disorder), både ur vårdpersonalens och patientens perspektiv.  

 

Metod 

En litteraturöversikt med systematisk ansats presenteras i föreliggande studie. Femton artiklar 

inkluderades vilka svarade mot författarnas syfte att belysa vårdpersonalens bemötande av 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning. Resultatet baserades på vetenskapliga 

artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Dessa artiklar granskades och analyserades av 

författarna för att svara mot den förväntade vetenskapliga kvalitet som erfordras för att 

säkerställa adekvat vetenskaplig nivå. 

 

Resultat 

Resultatet visade att vårdpersonalen generellt uppvisar negativa attityder gentemot patienter med 

emotionell instabil personlighetsstörning, då de upplever dem som krävande och svårhanterliga. 

Dessa negativa attityder avspeglar sig även i hur patienterna upplever sig bli bemötta i sina 

kontakter med hälso- och sjukvården. Vårdpersonalen anser sig behöva mer vidareutbildning och 

handledning för att stärka sin kompetens och medvetenhet om diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

Slutsats 

Patienter med emotionell instabil personlighetsstörning återkommer inom hälso- och sjukvården 

men upplever sig bli dåligt bemötta av vårdpersonalen som i sin tur i många fall uppvisar 

negativa attityder gentemot patientgruppen. Problemet torde härstamma från upplevelser hos 

vårdpersonalen att patienterna är svårhanterliga, svårigheten att hitta adekvat behandlingsmetod 

och på rätt vårdnivå samt brist på kompetens och handledning för vårdpersonalen. De negativa 

attityder vårdpersonalen innehar mynnar ut i ett dåligt bemötande gentemot patienterna vilket till 

dessa i sin tur påför onödigt vårdlidande.  

 

Nyckelord 

Emotionell instabil personlighetsstörning, attityder, bemötande, vårdlidande 
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INLEDNING  

 

Att bemöta patienter med emotionell instabil personlighetsstörning har varit ett allmänt problem 

inom psykiatrin, då det varit svårt att hitta effektiva och fungerande behandlingsmetoder för 

dessa patienter. Detta, kombinerat med den inneboende desperation som finns hos många 

patienter med den här typen av problematik, har lett till att personalen inom psykiatrin i många 

fall känt sig ineffektiv och hjälplös (Kåver, 2009). 
 

Detta problem var något som författarna även stötte på under den verksamhetsförlagda 

utbildningen inom psykiatrin, både inom sluten- och öppenvården. Det fanns en känsla av 

hopplöshet hos personalen som uttryckte det på olika sätt; ”Vi har försökt allt med henne 

(patienten) och inget fungerar”, ”Vi vet inte vad vi ska göra”. Många uttryckte även, i samtal i 

personalgrupperna, en skepticism mot patienterna och menade att de var ”manipulativa” samt att 

de hade svårt att tro på patienterna. Det uppstår problem med vården om vårdaren känner en 

bristande motivation till att vårda och inte har förmåga att se människan bakom diagnosen och 

därför är detta ämne enligt författarna värt att studeras.  
 

Nedan är ett citat från en anonym insändare taget från en debattartikel i Aftonbladet: 

 

Påminn dig ofta om att det är människor du möter. När du träffar mig är jag inte en 

diagnos, jag är en människa, en person, en medmänniska. På samma sätt som du är 

mycket mer än en anställd inom psykiatrin är jag mycket mer än en diagnos (Branzell 

Hertz & Gustavsson, 2014, http://www.aftonbladet.se/debatt/valfard/article19808895.ab). 
 

BAKGRUND 

Emotionell instabil personlighetsstörning/Borderline personality disorder 
 

Borderline är ett begrepp som härrör från den psykoanalytiska skolan. Det användes för första 

gången år 1938 då psykoanalytikern Adolf Stern skrev artikeln ”The psychoanalytic 

investigation of and therapy in borderline group of neurosis”. I artikeln beskrivs en grupp 

patienter som genomgick en psykoanalytisk behandling men inte svarade på den på samma sätt 

som andra patienter. Dessa patienter upplevdes bli försämrade samt utvecklade suicidala och 

psykotiska beteenden. Patienterna befann sig, enligt behandlarna, mellan neuros och psykos, 

därav begreppet borderline (Silfving & Nilsson, 2012). Enligt Perseius (2012) är begreppet 

”borderline” något förlegat, därför används idag även begreppet ”emotionell instabil 

personlighetsstörning” för dessa patienter. 
 

Idag finns klassificeringssystem för att diagnostisera psykiska sjukdomar där dessa beskrivs 

utifrån symtom. De som främst används i västvärlden är Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) och International Classification of Diseases (ICD-10). DSM-5 är 

framtaget av American Psychiatric Association (APA) och ICD-10 är världshälsoorganisationens 

(WHO) officiella sjukdomsklassifikation (Skärsäter, 2014). 
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Enligt DSM-5 (APA, 2013) ska en patient uppvisa minst fem av nedanstående tecken, för att 

diagnostiseras med emotionell instabil personlighetsstörning: 

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

Observera: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 

5) räknas inte in här. 

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

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. 

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

identitetskänsla. 

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

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

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

beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här. 

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

handlingar 

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

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

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

7. Känner en kronisk tomhetskänsla. 

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

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

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom (APA, 2013, s.663). 

 

Både Zethelius (2012) och Perseius (2012) menar att etiologin till emotionell instabil 

personlighetsstörning är en kombination av biologi och social miljö under uppväxten. Barn som 

utsatts för allvarliga trauman, såsom sexuella övergrepp eller misshandel löper större risk att 

drabbas av en personlighetsstörning (Zethelius, 2012).  Även sårbarhet för stress är något som 

spelar en viktig roll för risken att utveckla personlighetsstörning (Perseius, 2012; Zethelius, 

2012).  
 

För personer med emotionell instabil personlighetsstörning är samsjuklighet med annan psykisk 

ohälsa vanligt förekommande. Det kan röra sig om ångest, depression, ätstörning och 

beroendeproblematik. Studier har visat att 90-95 procent av personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning samtidigt lider av ångest och depression (Perseius, 2012).  

Självskadebeteende och suicidalitet 
 

Perseius (2012) beskriver skillnaden mellan självskadebeteende och suicidalitet eller 

självmordsförsök på följande sätt: ”Självskadebeteende ska här ses som att tillfoga sig själv 

kroppsskada utan självmordsavsikt” (Perseius, 2012, s. 74), medan vid självmordsförsök har 

vederbörande för avsikt att ta sitt liv. 
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Enligt Biskin och Paris (2012a) framgår att 60-78 procent av personerna med emotionell instabil 

personlighetsstörning har uppvisat suicidalt beteende samt att 90 procent av dessa även har ett 

självskadebeteende i grunden.  
 

Perseius (2006) framhäver dock att självskadebeteende inte nödvändigtvis behöver leda till 

suicid eller suicidförsök. I hans studie gjord på personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning berättar intervjupersonerna om sitt självskadebeteende som ett sätt att 

lindra en outhärdlig psykisk smärta, som grundar sig i ett utpräglat självförakt.   

Personer med emotionell instabil personlighetsstörning inom hälso- och sjukvården 
 

Personer med emotionell instabil personlighetsstörning är en återkommande patientgrupp inom 

hälso- och sjukvården. Det har i flera studier visats att denna patientgrupp besöker primärvården 

upp till fyra gånger så ofta som övriga befolkningen. Inom den psykiatriska öppenvården har 

antalet patienter med emotionell instabil personlighetsstörning visats vara 15-30 procent 

respektive 25-50 procent inom slutenvården. Slutenvårdsinläggningar i detta fall blir ofta 

aktuella med föranledning av självskadebeteende eller uppvisande av samsjuklighet med framför 

allt ångestsyndrom (Perseius, 2012).  
 

Biskin och Paris (2012b) ställer sig dock frågan om inläggning på sjukhus är det bästa sättet att 

hjälpa en person med emotionell instabil personlighetsstörning. De menar att inläggning på 

sjukhus kan vara nödvändig i händelse av akut suicidalt beteende, men att längre 

inläggningsperioder bör undvikas i allra största mån, då det kan förvärra patientens mående och 

leda till exempelvis mer självskadebeteende och passivitet. Bättre alternativ för behandling anses 

vara kontakt med öppenvården varigenom patienterna får hjälp att upprätthålla sociala kontakter. 

Om en sjukhusinläggning emellertid blir aktuell är avdelningar som är specialiserade på 

emotionell instabil personlighetsstörning att föredra framför allmänpsykiatriska vårdavdelningar 

(Biskin & Paris, 2012a).  

Behandling av personer med emotionell instabil personlighetsstörning och organisationen 

av vården 
 

Enligt Zethelius (2012) och Perseius (2012) är den farmakologiska behandlingen för personer 

med emotionell instabil personlighetsstörning något som bör användas med försiktighet. Den ska 

endast användas för symtomatisk behandling då det inte är möjligt att bota en 

personlighetsstörning på detta sätt. Den farmakologiska behandlingen ”ska ses som sekundär i 

relation till psykologiska, psykosociala och omvårdnadsinriktade strategier” (Perseius, 2012, s. 

100).  
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De psykologiska behandlingsformerna som har visats ge mest resultat i frågan om behandling 

vid personlighetsstörning är dialektiskt beteendeterapi (DBT), som härrör från en kognitiv 

beteendeinriktad terapitradition och mentaliseringsbaserad terapi (MBT), som har sin grund i 

psykodynamiken. Dessa två terapiformer liknar varandra i upplägget, båda involverar individuell 

terapi så väl som gruppterapi, samt strävar mot liknande mål som innefattar bland annat 

stabilisering och reglering av känslor samt förbättrad hantering av relationer. Det finns dock 

svårigheter med de två terapiformerna då de är mycket komplexa och därmed ställer stora krav 

på såväl terapeuternas kompetens som organisationen inom vården (Perseius, 2012). 

 

I en australiensisk rapport från National Health and Medical Research Council [NHMRC] (2013) 

framgick det att strukturen kring behandlingen och vårdprocessen kring en patient som söker för 

emotionell instabil personlighetsstörning förslagsvis ska behandlas på en specialiserad avdelning 

med kompetens och kunskap rörande sjukdomstillståndet. Patienter som eventuellt behöver 

läggas in på sjukhus efter ett akutbesök av antingen primärvård eller ambulanssjukvården skall 

så långt som möjligt erhållas påbörjad psykiatrisk behandling under loppet av den somatiska 

vård som eventuell kan vara sökorsaken i första hand. 

 

Mer specifikt nämner statens beredning för medicinsk utvärdering i sin utvärdering att den 

specialiserade vården där bland annat öppenvårdsformer nämns, torde erfordra ett högre 

förväntat stöd och arbete kring den organisatoriska aspekten av vården. Detta då det i 

öppenvårdsbehandlingar såsom DBT förutsatte en team-konstruktion och kontinuerlig 

handledning för att motverka att personalen slets ut (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2005). 

Då inflödet av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning ständigt ökar, pekar 

rapporten på att beslutsfattare och administration behöver anpassa strukturen på omvårdanden 

och de vårdnivåer som den komplexa patientgruppen efterfrågar och behöver. Det föreslås bland 

annat en utökning av primär- och öppenvårdsbehandlingar samt en översikt av remissvägar för 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (NHMRC, 2013). 

Riktlinjer för vårdpersonalens bemötande 
 

Zethelius (2012) belyser vikten av att som vårdpersonal ge vård som är patientfokuserad, jämlik 

och säker samt att behandla varje patient med respekt för den enskilda individen, rätt till 

självbestämmande, lyhördhet och ödmjukhet. Detta speciellt med tanke på att maktförhållandet 

mellan vårdgivare och patient inte sällan är skevt från start.  

 

För detta finns även stöd i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. 1§: 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. 
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I Statens offentliga utredningar ([SOU], 1996:133) ges en förklaring av begreppet bemötande, då 

specifikt bemötande inom vården. Det beskrivs som vårdpersonalens beteende mot patienten, då 

innefattande exempelvis information, kommunikation och patientens inflytande, men även 

kvalitet i vård och behandling. Dessa faktorer kopplas samman och utgör alla en grund för det 

framtida behandlingsresultatet.   

Vidare framhävs i SOU (1999:21) sambandet mellan attityder och bemötande. Det råder dock 

skilda åsikter om hur detta samband ser ut, då vissa menar att bemötandet formas av strukturella 

förhållanden på arbetsplatsen, såsom organisationen och arbetsklimatet. Andra menar att 

människors attityder spelar den största rollen i hur bemötandet kommer utformas. 

Attityd som begrepp 
 

Bunkholdt (2004, s.201) definierar begreppet attityd som följer:  

 

En attityd är en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och beteendebenägenhet 

som är knuten till värderingar i samhället, till en etnisk grupp eller till något annat 

fenomen. Utvecklingen av attityder är en del av socialisationsprocessen, genom att 

attityder både är ett resultat av samspel med andra och inverkar på vårt sätt att umgås 

med andra. 

 

Enligt Karlsson (2012) skapas attityder genom att tanke- och känslomässigt placera människor, 

händelser och föremål på en värderingsskala med positiva och negativa extremer. Attityderna 

utgörs i tänkandet av tre faktorer: benämningar av objekten för attityderna, värderingar och 

kunskaper och/eller tro som stärker värderingarna. Vidare menar Karlsson (2012) att attityderna 

utgörs av tre komponenter: den kognitiva komponenten (hur vi tänker och vår kunskap om 

föremålet för attityden), den emotionella komponenten (våra känslomässiga reaktioner) och den 

beteendemässiga komponenten (det beteende som attityden resulterar i).  

 

Attitydförändring kan ske med hjälp av övertalning eller beteendeförändring. Vid övertalning 

finns ett antal faktorer som bör beaktas i syftet att en attitydförändring ska ske, bland annat att 

övertalaren och budskapet är trovärdigt, kommunikationen mellan sändare (övertalare) och 

mottagare samt vilka argument som framförs. Vid attitydförändring med hjälp av 

beteendeförändring är utgångspunkten teorin om kognitiv dissonans. Den innebär att om en 

individ upplever obalans (dissonans) mellan sina attityder och sitt beteende försöker denne ändra 

antingen sina attityder så att de överensstämmer med sitt beteende eller vice versa (Karlsson, 

2012).  

 

Att kunskap kan leda till attitydförändring visar Krawitz och Batcheler (2006) i sin studie gjord 

på vårdpersonal som arbetar med personer med emotionell instabil personlighetsstörning. Syftet 

med studien var att mäta effekten ett två dagar långt utbildningsprogram hade på 

vårdpersonalens attityder gentemot patienterna. Resultatet visade att personalen efter att ha gått 

igenom utbildningsprogrammet uppvisade signifikant mer positiva attityder gentemot att arbeta 

med patientgruppen än innan. 
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Katie Erikssons omvårdnadsteori: Vårdlidandet 

 

I Katie Erikssons (2001) filosofi om vårdlidande diskuteras hur sjuksköterskan kan förhindra att 

onödigt lidande för patienten uppstår. Lidande är inte ett symtom av sjukdom utan snarare ett 

tecken på otillräcklig vård. Eriksson (2001) menar att vårdlidandet är en subjektiv upplevelse, 

orsakad av antingen vård eller utebliven vård och kan sammanfattas utifrån fyra övergripande 

kategorier: 1) Kränkning av patientens värdighet, 2) Fördömelse och straff, 3) Maktutövning 

samt 4) Utebliven vård. 
 

Den vanligast förekommande formen av vårdlidande som även ofta utgör grunden för andra 

former av vårdlidande är enligt Eriksson (2001) kränkning av patientens värdighet. Att kränka 

patientens värdighet beskrivs av Eriksson (2001) som följer: ” ... att frånta honom/henne 

möjligheten att helt och fullt vara människa” (Eriksson, 2001, s.87). I och med detta förhindras 

patienten att fullt ut använda sig av sina resurser för att bibehålla hälsa. Kränkning av patienten 

kan ske på olika plan, bland annat genom att nonchalera det patienten säger, eller att inte sätta 

värde vid patientens integritet i olika vårdsituationer. Det kan även ske på ett mer abstrakt vis, 

såsom bristande etiskt förhållningssätt hos sjuksköterskan, eller oförmåga att se människan i 

patienten (Eriksson, 2001). 
 

Fördömelse och straff är tätt sammankopplade med kränkning av människans värdighet. Det 

handlar om att vårdaren med sitt faktakunnande och därmed auktoritet kan bedöma vad som 

denne anser vara det bästa för en patient. Därmed finns även en risk att bortse från vad patienten 

egentligen vill och därmed skapa en känsla av fördömelse hos patienten. Straff skiljer sig 

marginellt från fördömelse och kan utgöras av att sjuksköterskan inte ger en god vård eller 

återigen nonchalerar eller förnedrar patienten (Eriksson, 2001). 

 

Maktutövning eller missbruk av makt är ett annat sätt att orsaka vårdlidande för en patient. 

Maktmissbruk kan ske genom att exempelvis inte ta en patient på allvar eller att tvinga en patient 

till något som denne kanske egentligen inte klarar av, antingen direkt genom handling eller 

indirekt genom olika attityder vårdaren ger uttryck för. 

 

Utebliven vård kan bero på bristande förmåga att se till varje patients behov och grundar sig ofta 

i vårdarens bristande motivation till att vårda. Det kan röra sig på en skala från mindre förseelser 

och slarv till medveten vanvård (Eriksson, 2001).  

Patienters upplevelse av sjukhusvistelsen 
 

I en studie av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och deras upplevelser av 

lidande gjord av Perseius, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson (2005) framkommer brister i 

vårdpersonalens bemötande och attityder. Intervjupersonerna uttrycker att de inte har visats 

tillräckligt med respekt av personalen som även i många fall har uppträtt dömande. De berättar 

att i vissa fall har personalen försökt upprätta en kontakt men inte lyckats. I andra fall berättas att 

ingen i personalen verkade bry sig eller lyssna. Intervjupersonerna upplevde att de gavs mycket 

medicin enbart i syfte att hålla det lugnt på avdelningen samt att det inte var någon som var 

intresserad av att prata med dem.  
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Även upplevelser av att bli betraktad som uppmärksamhetssökande framkommer i berättelserna: 

“Everybody thinks that we are harming ourselves to get attention, but we are not, we are harming 

ourselves because life hurts so damned much.” (Perseius et al., 2005, s. 165).  
 

Vidare berättar intervjupersonerna om svårigheten att få delta i beslutsfattandet kring sin egen 

vård; hur de inte får frågor om sina tankar och önskningar samt hur personalen “pratar över 

huvudet” på dem. Vissa intervjupersoner upplevde att de blev svikna av personalen, då de blivit 

skickade från terapeut till terapeut på grund av att de ansetts vara “svåra och krävande”.   

Det som framkommer vara det bemötande som verkar lindra lidande mest är att bli behandlad 

med respekt, att bli bekräftad och förstådd samt att bli behandlad som en jämlike. 

Intervjupersonerna upplevde, att få hjälp att acceptera sina känslor, även de som upplevs som 

outhärdliga, som ett stort steg på vägen att bli förbättrad i sin sjukdom (Perseius et al., 2005). 

Problemformulering 
 

Att vården ska vara utformad med fokus på patienten som enskild individ samt att denne ska 

behandlas med respekt, ödmjukhet och lyhördhet tas upp såväl i Zethelius bok (2012) som i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta efterföljs uppenbarligen inte i verkligheten då Perseius, 

et al. (2005) beskriver hur patienter med emotionell instabil personlighetsstörning upprepade 

gånger upplevt sig bli dåligt bemötta i samband med deras kontakt med vården.  

I SOU (1999:21) belyses sambandet mellan attityder och bemötande. Bemötandet av patienter 

med emotionell instabil personlighetsstörning är följaktligen av stor vikt för utgången av 

patientgruppens vård. Personer med emotionell instabil personlighetsstörning är en 

återkommande patientgrupp inom hälso- och sjukvården med en hög besöksfrekvens som kräver 

stora insatser. Brister i bemötandet tillsammans med vårdpersonalens förutfattade meningar och 

attityder gentemot dessa patienter ökar vårdlidandet, vilket författarna vill belysa i denna 

litteraturöversikt. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens bemötande av patienter med emotionell 

instabil personlighetsstörning (borderline personality disorder), vilket vi beskriver både ur 

vårdpersonalens och patientens perspektiv.  
 

Frågeställningar:   

 

● Med vilka attityder bemöter vårdpersonal patienter diagnostiserade med 

emotionell instabil personlighetsstörning? 

● Hur upplever patienter med emotionell instabil personlighetsstörning sig bli 

bemötta av vårdpersonalen och hur kan vårdpersonalens bemötande minska 

patientens vårdlidande? 

● Hur kan vården organiseras så att patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning inte påförs vårdlidande?  
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METOD 

 

Allmän litteraturöversikt valdes i enlighet med beskriven metod av Friberg (2012) där författarna 

genomfört ett systematiskt urval av artiklar för att skapa en övergripande resumé av ett avgränsat 

forskningsområde. Då författarna ansett att detta tillvägagångssätt lämpat sig i relation till valt 

syfte, med tanke på litteraturöversiktens upplägg där att söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur (Forsberg & Wengström, 2013) kan på ett övergripande och vetenskapligt vis förmedla 

resultaten vi finner inom ramen för studien. 

Urval 
Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var alla patienter oavsett ålder, kön eller geografiskt ursprung i sluten samt 

öppenvård som i funna artiklar omnämns att ha en borderline, emotionell instabil 

personlighetsstörning samt som då relateras till uppsatsens syfte. Även artiklar och studier som 

innefattar vårdgivare samt vårdpersonal inkluderades då det enligt författarna ytterligare 

breddade bilden av resultatet. Artiklarna var huvudsakligen av typen peer-reviewed samt 

originalartiklar. Då peer-reviewed som kriterium ej är applicerbart för sökningar i databasen 

PubMed gjordes således individuella granskningar av funna artiklar i databasen för att möta 

förväntad vetenskaplig standard. 
 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier innefattade artiklar som inte kunde kopplas till syftet samt artiklar som i 

enlighet med Sophiahemmets modifierade mall efter bedömningsunderlag utformat av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) där funna artiklar som 

uppfyller kriterierna för låg kvalité exkluderades under urvalsprocessen. 

 

Genomförande  
 

Efter att författarna identifierat problemområdet formulerades ett syfte och således relevanta 

sökord som svarade mot syftet genom att författarna diskuterade vilka ord som skulle passa 

syftet och sökningen bäst.  
 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl, systematiskt efter i studien 

etablerade urvalskriterier samt utvalda mesh- termer och Cinahl-headings relaterade till ämnet 

och syftet. Författarna valde att söka artiklar mellan 2000 och 2015. Artikelsökningen 

genomfördes under mars månad med sökorden: Borderline personality disorder, Professional-

Patient Relations, Attitude of Health Personnel, Attitude to Mental Illness, Health Knowledge, 

Attitudes, Nurse, Nursing samt Treatment Outcome i fritextsökning i olika kombinationer. Vg. se 

tabell 1. 
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I de flesta fall där författarna önskat en mer specifik sökning har den booleska termen "AND" 

använts. Databaserna som valdes för sökningarna svarar mot relevansen kring 

omvårdnadsvetenskap samt medicin (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Dataanalys 

Efter initial sökning identifierades och valdes artiklar ut vars titel ansågs beröra studiens syfte. 

Därefter lästes artiklarnas abstrakt av författarna för att ytterligare sålla ut studier som eventuellt 

behövde exkluderas. Efter att inkluderade artiklar valts ut granskade författarna dess kvalitet 

samt läste igenom dem på varsitt håll. Dessa diskuterades sedan inbördes för att säkerställa att 

studiernas kvalitet stämde överens samt för att vidare diskutera och sammanfatta funna artiklar i 

en matris.  

 

Efter slutgiltig genomläsning av artiklarna genomfördes en kategorisering av identifierat 

huvudinnehåll. Detta efter att författarna bekantat sig med artiklarnas innehåll och därefter 

diskuterat sinsemellan vilka av lästa artiklar som bedömts vara aktuella samt svarar mot syftet. 

De kategorier som sedermera presenteras under resultatet uppkom då de sammanfattade 

gemensamma nämnare som var aktuella i artiklarna. De kategorier som identifierades var 

Bemötande (attityder), Patientupplevelser (vårdlidande) samt Organisation (brist på adekvat 

vård, behov av utbildning) 

 

 

Tabell 1. Sökningar i omvårdnadsdatabaser relevanta för syftet 

Databas/dat

um 

Sökord Begränsnin

gar 

Träff

ar 

Ant

al 

lästa 

titla

r 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Granska

de 

artiklar 

Inkludera

de 

artiklar 

PubMed, 

2015-03-11 

 

("Borderline 

Personality 

Disorder"[Mesh]) 

AND "Attitude of 

Health 

Personnel"[Mesh] 

Engelska 

språket, 

2001-01-01 

55 55 22 9 1 

PubMed, 

2015-03-11 

("Borderline 

Personality 

Disorder"[Mesh]) 

AND "Professional-

Patient 

Relations"[Mesh] 

 

Engelska 

språket, 

2001-01-01 

142 142 23 4 2 
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PubMed, 

2015-03-11 

("Borderline 

Personality 

Disorder/nursing"[M

esh]) AND 

"Treatment 

Outcome"[Mesh] 

Engelska 

språket, 

2001-01-01 

4 

 

 

 

4 2 1 1 

PubMed, 

2015-03-11 

("Borderline 

Personality 

Disorder"[Mesh]) 

AND 

"Attitude"[Mesh] 

Engelska 

språket, 

2001-01-01 

110 110 14 14 1 

Cinahl, 

2015-03-11 

(MH "Borderline 

Personality 

Disorder") AND 

(MH "Attitude of 

Health Personnel") 

Engelska 

språket, 

2001-01-

01, Peer 

Reviewed 

27 27 13 6 2 

Cinahl, 

2015-03-11 

(MH "Borderline 

Personality 

Disorder") AND 

(MH "Professional-

Patient Relations") 

Engelska 

språket, 

2001-01-

01, Peer 

Reviewed 

43 43 10 6 1 

Cinahl, 

2015-03-11 

(MH "Borderline 

Personality 

Disorder") AND 

(MH "Attitude to 

Mental Illness") 

Engelska 

språket, 

2001-01-

01, Peer 

Reviewed 

15 15 9 3 2 

Cinahl, 

2015-03-11 

(MH "Borderline 

Personality 

Disorder") AND 

(MH "Health 

Knowledge") 

Engelska 

språket, 

2001-01-

01, Peer 

Reviewed 

2 2 1 1 0 

Cinahl, 

2015-03-13 

Fritext: “borderline 

personality disorder” 

AND “attitudes” 

Engelska 

språket, 

2001-01-

01, Peer 

Reviewed 

75 75 11 7 5 

Antal:   473 473 105 51 15 
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Tillförlitlighet 
 

För att säkra tillförlitligheten i föreliggande studie delades först artiklarna upp mellan författarna 

för att sedan tillsammans läsa igenom dem ytterligare en gång för att urskilja 

meningsskiljaktigheter författarna emellan. Detta gjordes även under dataanalysprocessen för att 

ytterligare stärka tillförlitligheten i studien. I största möjliga mån har författarna utförligt 

redovisat urval, sökord och datainsamling samt beskrivit genomförd dataanalys som gjorts 

tidigare under metodavsnittet för att ytterligare stärka möjligheten att reproducera studien, allt 

detta i enlighet med Henricsson (2014).  
 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har i studien tagit hänsyn till vedertagen god forskningssed så som står beskrivet i 

Helgesson (2006) där forskningsetisk hederlighet till största möjliga mån efterlevdes. Detta 

inkluderar ett för författarna ansvarstagande för den vetenskapliga metod som använts där alla 

artiklar och samtliga fynd ingår och redovisats, samt respekt för de etiska principerna angående 

plagiat, fabricering samt förvanskning. Även att i studien ständigt referera i löpande text i 

enlighet med APA-mallen för att tydligt särskilja originalkällor kontra författarnas egna åsikter i 

texten. 
 

Under databassökning och urvalsprocess har författarna i största möjliga mån använt sig av 

artiklar som efterlever de etiska krav vars kriterier varit att artiklarna har etiskt granskats eller 

om så ej skett innehåller ett etiskt övervägande och analys, detta i enlighet med Forsberg 

&Wengström (2008) ställningstagande inför etiskt korrekta val av artiklar för forskning.  
 
 

RESULTAT 

 

Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar av både kvantitativ samt kvalitativ metodik. 

Dessa artiklar granskades och analyserades av författarna vilket utmynnade i resultatet 

presenterade rubrikerna: Bemötande och attityder, Patientupplevelser och vårdlidande samt 

Organisation (brist på adekvat vård, behov av utbildning). Dessa områden besvarade författarnas 

syfte med litteraturöversikten som var att belysa vårdpersonalens bemötande av patienter med 

emotionell instabil personlighetsstörning (borderline personality disorder), både ur 

vårdpersonalens och patientens perspektiv. 

Bemötande och attityder 

 

I flera studier (Bergman & Eckerdal, 2000; Cleary, Sigfried och Walter, 2002; Deans & 

Meocevic, 2006; O’Connell & Dowling, 2013; Woolaston & Hixenbaugh, 2008) beskrev 

vårdpersonal att de upplevde patienter med emotionell instabil personlighetsstörning vara 

krävande eller svåra att hantera. Cleary, et al. (2002) visade dessutom i sin studie att 

vårdpersonalen upplevde patienterna vara mer svårhanterliga än andra patienter.  
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Woolaston och Hixenbaugh (2008) samt Deans och Meocevic (2006) visade på att 

vårdpersonalen upplevde patienter med emotionell instabil personlighetsstörning som 

manipulativa. Upplevelsen av att bli manipulerad resulterade, enligt informanterna, i känslor av 

att bli utnyttjad av patienterna samt känslor av att patienterna var oärliga och inte genuina 

(Woolaston & Hixenbaugh, 2008). Fortsättningsvis beskrev alla informanterna i studien hur de 

upplevt sig blivit angripna på ett personligt plan av patienterna, på grund av att de bland annat 

blivit attackerade både kroppsligt och verbalt samt att de upplevt hot från patienterna, som bland 

annat kunde gå ut på att de skulle skada sig själva om de inte fick sin vilja igenom. 

Vårdpersonalen beskrev hur de upplevt obehag och att de blivit berörda på ett personligt plan när 

patienterna skadat sig själva eller när de varit med om att en patient begått självmord. Studien 

visade vidare att vårdpersonalen haft erfarenheter av att bli antingen demoniserad, som av 

personalen upplevdes som negativt, eller idealiserad, som å andra sidan upplevdes som 

positivt, av patienterna (Woolaston & Hixenbaugh, 2008). 

 

Rogers och Dunne (2011) konstaterade att blott diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning triggade en markant stegring av förutfattade meningar hos personalen 

gentemot patienterna de vårdade, vilket de öppet uttryckte mot patienterna. Detta 

exemplifierades där en av patienterna i studien svarade inom sub-temat “negative staff 

reactions”: "They always make you feel like you're taking up space, you're wasting a bed- 

because you've got personality disorder" (Rogers & Dunne, 2011, s. 229). Även Markham och 

Trower (2003) tog upp detta i sin studie där de visade att vårdpersonalen uppvisade betydligt 

lägre mått av sympati och optimism i fråga om patienter med diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning, till skillnad från patienter med schizofreni och depression. Vårdpersonalen 

i studien hade generellt mer negativa personliga erfarenheter från att arbeta med patienter med 

emotionell instabil personlighetsstörning än de hade från att arbeta med patienter med 

schizofreni och depression.   

 

Bergman och Eckerdal (2000) samt Woolaston och Hixenbaugh (2008) framhävde att 

vårdpersonalen upplevde sig vara otillräckliga och tveksamma på sin kompetens vid vårdandet 

av patienterna, då de menade på att inget tycktes hjälpa patienterna och de fick inte se något 

resultat av sitt arbete, något som framkallade känslor av frustration och hopplöshet hos 

personalen. I en studie av Woolaston och Hixenbaugh (2008) berättade informanterna att alla 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning, som de träffat på i arbetet, som uppvisat 

tecken på förbättring hade alla fått ta del av specialiserad vård. Vetskapen om detta tycktes 

förstärka känslorna av otillräcklighet och tvivel på sin kompetens hos informanterna. 

 

I en studie av Giannouli, Perogamvros, Berk, Svigos och Vaslamatzis (2009) visade det sig att 

vårdpersonalen fann att den inadekvata vården som erbjöds den berörda patientgruppen inte 

härstammade från det faktum att patienterna upplevdes svårare att behandla, utan torde vara 

korrelerat till en bristande organisation. I en studie av James och Cowmans (2007) framgick det 

att en relativt stor andel av vårdpersonalen tyckte sig vara positivt inställda till patienter med 

emotionell instabil personlighetsstörning, samt att dessa upplevelser reflekterade en övergripande 

syn där sjuksköterskor ansåg att bristande vård kring patientgruppen härrörde från attityden att 

emotionell instabil personlighetsstörning inte var en psykisk sjukdom. Även studien av Hauck, 
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Harrison och Montecalvo (2013) visade på en viss tendens av positiva attityder hos personalen 

gentemot patienter med emotionell instabil personlighetsstörning.   

 

Vissa studier visade emellertid på skilda åsikter bland personalen i fråga om patienterna där den 

ena sidan uttryckte känslor av frustration och hopplöshet och den andra sidan uppvisade känslor 

av empati för patienterna och ett intresse och motivation att hjälpa dem (Bergman & Eckerdal, 

2000; Woolaston & Hixenbaugh, 2008). Informanterna i Wollaston och Hixenbaughs (2008) 

studie beskrev upplevelser av att attityderna gentemot patienterna med emotionell instabil 

personlighetsstörning förändrades genom yrkesåren, att den nyutbildade vårdpersonalen 

tenderade vara mer positiv och optimistisk till att hjälpa patienterna än de som hade mer klinisk 

erfarenhet som tenderade att ha mer negativa attityder. I motsats till detta visade Commons 

Treloar och Lewis (2008) i sin studie ingen signifikant skillnad i attityder gentemot patienter 

med emotionell instabil personlighetsstörning hos vårdpersonal med kortare klinisk erfarenhet än 

vårdpersonal med längre klinisk erfarenhet. De visade emellertid på en skillnad i attityder 

gentemot patientgruppen hos vårdpersonal inom psykiatrin och vårdpersonal inom 

akutsjukvården. Vårdpersonalen inom psykiatrin uppvisade signifikant mer positiva attityder än 

vårdpersonalen inom akutsjukvården (Commons Treloar & Lewis, 2008). 

 

Ma, Shih, Hsiao, Shih och Hayter (2008) pekade på att studiens informanter lutade mot en mer 

negativ inställning gentemot patienter med emotionell instabil personlighetsstörning, samt att det 

torde funnits ett samband mellan ett positivt behandlingsresultat och sjuksköterskans förmåga att 

positivt bemöta patienterna.  

 

Patientupplevelser och vårdlidande 

 

Fallon (2003) uppvisade i sitt resultat patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och 

deras upplevelser av att vara i kontakt med sjukvården. Av dessa beskrev en majoritet att de 

upplevt negativa attityder hos vårdpersonalen i sin kontakt med sjukvården. Främst inom 

akutsjukvården, men även inom psykiatrin, där informanterna berättade att de, på grund av de 

negativa attityder de upplevt, känt sig oförtjänta av vården de mottagit. I patienternas mening var 

vårdpersonalen på akutens uppgift att utföra rent medicinsktekniska åtgärder och att de därför 

blev osäkra när de konfronterades med den komplexa emotionella problematiken hos dessa 

patienter. Detta gjorde att vårdpersonalen i stor utsträckning valde att ge patienterna rådet att 

söka vidare hjälp inom specialistvården eller hos en psykolog, när patienterna själva menade att 

de inte behövde terapi utan endast ville bli hörda, samt givna tid och emotionell support. Detta 

fynd påvisas även i Rogers och Dunne (2011) studie där patienterna upplevde sig åsidosatta dels 

på grund av personalens ovilja att erbjuda en behandlingsstrategi där patienten själv involverades 

i besluten kring den egna vården, samt personalens direkta bemötande vilket informanterna i 

studien upplevde som kränkande.  

 

Informanterna beskrev upplevelsen av att vara inskriven på en avdelning och med de olika 

restriktioner som följde som en sorts balansgång. Å ena sidan upplevde de det som negativt att 

vara inlåst på en avdelning men de menade å andra sidan även att det var positivt att 
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vårdpersonalen hade kontroll när de själva kände att de höll på att tappa den. Det som upplevdes 

skapa mest trygghet var att ha någon speciell kontaktperson att anförtro sig åt, någon som kunde 

härbärgera deras känslor, något som kunde hjälpa patienterna att lättare ha kontroll på sina 

känslor och på så vis inte utföra impulsiva handlingar (Fallon, 2003). 

 

Langley och Klopper (2005) visade i sin studie på att förtroende var en kärnfaktor som behövdes 

för att mötet mellan patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och vårdpersonalen 

skulle bli så tryggt som möjligt. Förtroende kunde utvecklas genom att patienterna kände att de 

hade någon som kunde härbärgera deras känslor, så att de på så vis kunde känna sig emotionellt 

och fysiskt trygga. Även att personalen var tillgängliga, ärliga, försökte förstå, lyssna och visade 

att de brydde sig upplevdes förstärka utvecklandet av en kontakt som genomsyrades av 

förtroende (Langley & Klopper, 2005).  

 

Organisation 
 

Brist på adekvat vård 

I en studie av James & Cowman (2007) framgick det att respondenterna på frågan vilken som de 

ansåg vara den enskilt största bidragande faktorn som påverkar vården av patienter med 

emotionell instabil personlighetsstörning, svarade en majoritet (81 procent) att orsaken till att 

dessa patienter erhöll bristfällig vård var på grund av en inadekvat organisation kring 

omvårdnaden. Det framgår även att den rekommenderade resursen för förbättring av 

omvårdnaden av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning skulle vara att dessa 

patienter erbjuds och tillhandahålls specialiserad psykiatrisk vård. 
 

Studier av Rogers och Dunne (2011) samt Giannouli, et al., (2009) visade även på ett klart 

samband mellan kvaliteten på erhållen vård för patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning och den det facto brist på specialiserad psykiatrisk vård som 

patientgruppen tillhandahölls. Rogers och Dunne (2011) studie visade dessutom på olika 

problemområden rörande organisationen på en mer patientnära nivå. Patienterna sade sig varken 

erhålla stimulerande aktiviteter att sysselsätta sig med under inläggning, till en upplevd 

problematik kring väntetider i samband med att de sökt hjälp. 

 

Fallon (2003) beskrev i sin studie hur personer med emotionell instabil personlighetsstörning 

sökte vård på akutmottagningar i stor utsträckning, även fast de upplevt sig blivit bemötta av 

dåliga attityder hos vårdpersonalen där. Informanterna berättade att psykiatrer som inte kände 

dem hade svårare att tillgodose deras komplexa behov och var i mindre utsträckning benägna att 

skriva in patienterna i slutenvården. Informanterna framhävde vidare att känslor av isolering var 

kopplade till upplevelser av att vårdpersonalen var otillgänglig samt menade att en mer flexibelt 

organiserad vård, där till exempel patienter tilläts kontakta avdelningen 24 timmar om dygnet 

eller ett slags “snabb-intag” till sjukhuset för dessa patienter, kunde reducera känslor av obehag i 

samband med vårdsökandet.  

 

Även Langley och Klopper (2005) framhävde önskningar från patienternas sida att öka 

tillgängligheten bland vårdpersonalen och menade att möjligheten att få ha en terapeut att 
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rådgöra med och kontakta denne vid utsatta tider kunde hjälpa dem att minska eller åtminstone 

fördröja drifter att agera impulsivt.  

 

Deans och Meocevic (2006) visade i resultatet i sin studie att en minoritet (15 procent) av 

forskningspersonerna, som var sjuksköterskor inom psykiatrin, menade att personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning kunde få bäst vård på sjukhus inom slutenvården med 

mediciner. Ungefär hälften av forskningspersonerna uppgav att vården kring dessa patienter 

borde organiseras utifrån flera vårdnivåer och ungefär en fjärdedel menade på att patienterna 

endast skulle behandlas inom specialiserad psykiatrisk vård. 

 

Informanterna i en studie av Bergman och Eckerdal (2000) beskrev en ambivalens i val av 

behandlingsmetod för patienter med emotionell instabil personlighetsstörning. Detta beskrevs 

orsakas av att de olika personalgrupperna i vårdteamet befinner sig på olika utbildningsnivåer 

och har därför olika referensramar och resulterade i att teamarbetet och vidare vården 

påverkades. Det fanns en generell upplevelse bland informanterna att patienterna fick för mycket 

mediciner, när de istället borde fokusera på att hjälpa patienterna på ett mer känslomässigt plan. 

En informant berättade: “We prescribe medicine instead of holding their feelings” (Bergman & 

Eckerdal, 2000, s. 249). Det var önskvärt att patienterna skulle få en kontaktperson i syfte att 

underlätta uppföljningen av behandlingsplanen för varje patient. I studien framkom vidare 

önskningar om att varje patient skulle få både medicinsk, psykosocial och psykologisk hjälp. Det 

framhävdes finnas ett otillräckligt samarbete mellan sluten- och öppenvård samt sociala 

myndigheter. Informanterna upplevde ett behov av gemensamma attityder och referensramar 

gällande vårdandet av patienterna. Även ett tydligt ledarskap och tydliga arbetsroller var något 

som informanterna önskade för att bättre organisera vården och på så vis minska risken att 

patienterna fick lida på grund av organisatoriska konflikter (Bergman & Eckerdal, 2000).  
 

Vårdpersonalens behov av utbildning och stöd 

I studier av Cleary et al., (2002), Giannouli et al., (2009) samt O’Connell och Dowling (2013) 

framgick att en majoritet av respondenterna ansåg att patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning erhöll inadekvat vård. En av anledningarna till detta visade sig vara 

bristfällig utbildning och expertis hos personalen. I studierna av Cleary, et al. (2002) och 

Giannouli et al. (2009) framgick även att en majoritet av personalen sa sig vara villiga att 

spendera en timme i månaden eller mer i vidareutbildning med fokus på handhavandet av 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning, detta konstaterade även James och 

Cowman (2007) och Hauck et al., (2013).   
 

Studien av James & Cowman (2007) betonade vikten av erhållen vidareutbildning då detta kunde 

bidra till ökad entusiasm, positiva attityder och tillit till sina egna förmågor i omvårdnadsarbetet 

hos vårdpersonalen. Commons Treloar och Lewis (2008) framhävde vidare kopplingen mellan 

attityder och vidareutbildning. De visade i sin studie att vårdpersonal som erhållit 

vidareutbildning inriktad på emotionell instabil personlighetsstörning uppvisade signifikant mer 

positiva attityder kring att arbeta med patienter med emotionell instabil personlighetsstörning 

med självskadebeteende. 
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Bergman och Eckerdal (2000) underströk att vårdpersonalen upplevde sig behöva 

vidareutbildning i vården av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning i syfte att 

förvärva konsensus inom området. Ett sätt att uppnå detta menade vårdpersonalen vara ökad 

dokumentation i patientjournalerna och att på detta sätt arbeta mot en individuellt utvecklad 

behandlingsplan för varje patient.  De visade i sin studie dessutom på en vilja hos vårdpersonalen 

att själva erhålla terapi och/eller handledning i syfte att stärka deras medvetenhet om sina egna 

försvarsmekanismer och betonade även personalens önskan om att höja sin kompetens inom 

utvecklingspsykologi samt konflikthantering. Även O’Connell och Dowling (2013) beskrev en 

önskan tillika ett behov från intervjupersonerna att erhålla handledning inom arbetet, detta för att 

förhindra uppkomst av stress och eventuell utbrändhet hos personalen, samt att främja god vård 

för patienterna.  
 

Ma, et al., (2008) studie visade på att sjuksköterskor som erhållit adekvat stöd från kollegor i 

omvårdnadsarbetet, såsom vårdplanering för gemensamma patienter samt emotionellt stöd för 

varandra utmynnade i en framgångsrik behandlingsutgång i vården av patienter med emotionell 

instabil personlighetsstörning. 
 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 

I föreliggande studie framkommer tre huvudfynd: att vårdpersonalen generellt uppvisar negativa 

attityder gentemot patienter med emotionell instabil personlighetsstörning, då de upplever dem 

som krävande och svårhanterliga. Dessa negativa attityder avspeglar sig även i hur patienterna 

upplever sig bli bemötta i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Vårdpersonalen anser sig 

också behöva mer vidareutbildning och handledning för att stärka sin kompetens och 

medvetenhet om diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning. 

 
Ett av huvudfynden i föreliggande studie visar på en tendens i funna studier att vårdpersonalen 

har negativa attityder gentemot patienter med emotionell instabil personlighetsstörning. Antingen 

förutfattad såsom i Rogers och Dunne (2011) studie där författarna konstaterade att blott 

diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning triggade en markant stegring av förutfattade 

meningar hos personalen kontra patienterna de vårdade. Eller som en konsekvens av det faktum 

att somliga studiers beskrev att vårdpersonalen upplevde patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning vara krävande eller svåra att hantera (Bergman & Eckerdal, 2000; Cleary, 

et al., 2002; Markham, 2003; Deans & Meocevic, 2006; O’Connell & Dowling, 2013; Woolaston 

& Hixenbaugh, 2008). Detta kan kopplas samman med Erikssons (2001) teori om vårdlidande 

och då specifikt faktorn “utebliven vård” som ofta grundar sig i vårdarens bristande motivation 

till att vårda. Resultatet visar vidare att vårdpersonalen upplever patienterna som oärliga 

(Wollaston & Hixenbaugh, 2008) vilket vi tycker är värt att noteras då det anknyter till Erikssons 

(2001) teori kring maktutövning som en viktig faktor inom begreppet vårdlidande, då detta kan 

manifesteras i att patienten inte blir tagen på allvar inom vården. Här finns ett tydligt 

förbättringsbehov inom vården för dessa patienter.  
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Woolaston och Hixenbaugh (2008) visar att vårdpersonalen både upplever sig blivit berörda och 

angripna på ett personligt plan av patienterna som skadade eller hotade om att skada sig själva. 

Då det, med utgångspunkt i symtombeskrivningen i DSM-5, samt i studien av Biskin och Paris 

(2012), visas att självskadebeteende, impulsivitet och suicidalitet är vanliga problem för patienter 

med emotionell instabil personlighetsstörning och detta uppenbarligen framkallar känslor av 

obehag hos vårdpersonalen anser vi att det är ett viktigt problem att beakta. Resultatet pekade på 

att patienter önskar ha en kontaktperson inom vårdpersonalen att kontakta under bestämda tider. 

Detta menades då kunna förhindra impulsivt agerande från patienternas sida (Fallon, 2003; 

Langley & Klopper, 2005). 

 

I resultatet finns det dock avvikande fynd från premissen att vårdpersonal överlag ska vara 

negativt inställda till att vårda patientgruppen, eller att deras attityder skulle spegla detta. Såsom i 

studien av James och Cowman (2007) samt Hauck, et al (2013) där det visade sig att 

vårdpersonal överlag har en positiv attityd gentemot patienterna. 

 

Även i Bergman och Eckerdals (2000) samt Woolaston och Hixenbaughs (2008) studie beskrev 

vårdpersonalen känslor av empati för patienterna samt en motivation att hjälpa dem. Med 

utgångspunkt i Woolaston och Hixenbaughs (2008) studie där informanterna menade att 

attityderna var kopplade till mängd klinisk erfarenhet ställer vi oss frågan om det kan vara så att 

den nyutbildade vårdpersonalen generellt har mer positiva attityder till att arbeta med 

patientgruppen än vårdpersonal med längre erfarenhet. Detta sägs dock emot i studien av 

Commons Treloar och Lewis (2008) där ingen signifikant skillnad i attityder kunde uppvisas 

mellan nyutbildad vårdpersonal och vårdpersonal med längre klinisk erfarenhet. 

 

Det som däremot hade en effekt på vårdpersonalens attityder visades i studien (Commons 

Treloar & Lewis, 2008) vara vidareutbildning inriktad på emotionell instabil 

personlighetsstörning. Vårdpersonalen som hade deltagit i denna vidareutbildning uppvisade 

signifikant mer positiva attityder än vårdpersonalen som inte hade deltagit. Detta styrks i studien 

av Krawitz (2012) där kopplingen mellan vidareutbildning hos vårdpersonal som arbetar med 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och positiva attityder också betonas. 

 

Bristen på vidareutbildning och handledning för vårdpersonalen är något som betonas i flertalet 

studier (Cleary et al., 2002; Giannouli, et al., 2009; O’Connell & Dowling, 2013; James & 

Cowman, 2007; Commons Treloar & Lewis, 2008; Bergman & Eckerdal, 2000). Detta ser vi 

korrelera med antagandet att vidareutbildning och handledning för vårdpersonalen som arbetar 

inom såväl psykiatrin som akutsjukvården skulle ha ett kausalt samband mellan attityderna och 

bemötandet då ökad kunskap visat sig i studierna efterfrågats av personalen. På ett bredare plan, 

anser vi även att ett behov av organisatoriska förändringar i vårdpersonalens grundutbildning 

föreligger, med till exempel utökad utbildning kring psykiatriska diagnoser och behandling i 

allmänhet men även mer specifikt emotionell instabil personlighetsstörning i synnerhet. Då ser vi 

i studien av Commons Treloar och Lewis (2008) detta som en potentiell möjlighet för förbättring 

då utökad grundutbildning skulle förbättra vårdpersonalens attityder gentemot patienterna. 
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I Giannouli et al. (2009) studie konstateras att vårdpersonalen fann att den inadekvata vård som 

erbjöds patienterna inte härstammar från att patienterna upplevs svårare att behandla, utan 

snarare var korrelerat till andra faktorer såsom organisation och större strukturell påverkan. 

Denna koppling återfinns även i SOU (1999:21) rapport där det konstateras att det råder skilda 

åsikter ifall orsakssambanden mellan attityder och bemötande härrör från organisation eller 

vårdpersonalen själva. Då det uppenbarligen råder skilda meningar kring detta samt att fynden 

skiljer sig i resultatet, anser vi således att mer forskning behövs på området för att skapa en 

konsensus kring vad som påverkar vårdpersonals attityder.  

 

Enligt ett antal studier ses en tendens att vårdpersonal inom akutsjukvården uppvisar signifikant 

mer negativa attityder än vårdpersonal inom psykiatrin gentemot patienter med emotionell 

instabil personlighetsstörning, något som även patienter har upplevt (Commons Treloar & Lewis, 

2008; Fallon, 2003). Med utgångspunkt i detta anser vi, i enlighet med NHMRC (2013), det vara 

av stor vikt att utöka möjligheterna för primärvården att ta hand om dessa patienter och korrekt 

referera dem till rätt vårdinstans. Även Biskin och Paris (2012) diskuterar huruvida personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning bör vårdas inom slutenvården och menar att längre 

inläggningar bör undvikas i största mån och om nödvändigt bör patienterna remitteras till 

specialiserade vårdavdelningar.  

 

Resultatet visar på att patienter med emotionell instabil personlighetsstörning upplever sig ha 

blivit dåligt bemötta inom vården, något som även understryks i Perseius, et al. (2005) studie. 

Såsom i SOU (1999:21) påvisas sambandet mellan attityder och bemötande ser vi en klar 

koppling mellan vårdpersonalens attityder och hur de bemöter patienterna. Enligt Erikssons 

(2001) teori om vårdlidande är en av de främsta faktorerna som påför patienten vårdlidande 

kränkning av patientens värdighet. Med detta menas bland annat att denne inte blir sedd som 

människa samt att dennes behov inte blir tillgodosedda, något som ofta grundas i ett bristande 

etiskt förhållningssätt hos sjuksköterskan/vårdpersonalen.  

 

Vikten av att som vårdpersonal ge vård som är patientfokuserad, att behandla varje patient med 

respekt för den enskilda individen samt omtanke är något som även betonas i Zethelius (2012) 

och Patientsäkerhetslagen (2010:659). Vår förhoppning i studiens början var att dessa faktorer 

var något som genomsyrade den patientnära vården men resultatet visade motsatsen, att det 

uppenbarligen inte efterföljs i många fall. I och med detta anser vi att handledning och 

vidareutbildning i etiskt förhållningssätt är något som bör riktas fokus på alltmer inom vården, 

för att minska risken att påföra vårdlidande till patienterna. 

 

Metoddiskussion 

 

Föreliggande litteraturstudie genomfördes genom att använda litteraturöversikt som metod. Detta 

då metoden ansågs lämplig för att skapa en överblick av kunskapsläget kring ämnet i enlighet 

med Forsberg & Wengström (2013) förordade metod. Författarna skulle dock vilja se en 

intervjustudie på svenska patienter inlagda inom svensk psykiatrisk slutenvård, och/eller 

inskrivna i någon typ av öppenvårdsbehandling då de studier som inkluderats i föreliggande 
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studie härrör från andra länder, vilket måhända kunnat påverka resultatet då andra nationers 

kultur och strukturella system ter sig olika dem i Sverige. 

 

Då en litteraturstudie erfordrar tillgång till en stor mängd relevanta forskningsartiklar samt att 

dessa bör vara av god kvalitét vilket påtalas av Friberg (2012), har författarna granskat varje 

enskild artikel enligt Sophiahemmet bedömningsunderlag (Bilaga A) vilket således har ökat 

studiens trovärdighet. Författarna har även läst igenom och granskat alla artiklar för att 

ytterligare säkerställa sig om att inkluderade artiklar inte tolkades olika och säkerställa att 

resultatet inte förvanskas på något vis på grund av någon av författarnas subjektiva tolkningar. 

Detta diskuterades innan resultatpresentationen påbörjades. 

 

Studiens resultat inkluderar artiklar från tidigare än tio år tillbaka i tiden, detta för att 

forskningsområdet funnits vara aningen outforskat kring vissa delar, specifikt ur ett 

patientperspektiv, vilket då ansågs berättiga ett något längre inklusionskriterium vid sökningarna 

av artiklar. Dock har författarna i föreliggande studie i största möjliga mån reflekterat och tagit 

det i åtanke relaterat till ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) för 

sjuksköterskor, att omvårdnaden ska vara evidensbaserad och nya tillämpbara riktlinjer utifrån 

aktuell forskning ger evidensbaserad vård och bättre omhändertagande. 

 

En faktor som sänkt trovärdigheten i studien är att vissa av artiklarna som inkluderades saknade 

redovisat bortfall, då detta är av stor vikt att ta hänsyn till i en litteraturöversikt omnämns det 

faktum eftersom författarna således valt att inkludera dessa trots allt. Detta på grund av att dessa 

artiklar ansetts relevanta för syftet. 

 

Då föreliggande studie var författarnas första gång de arbetat med denna typ av vetenskaplig 

process på kandidatnivå har vi beaktat det faktum att vissa delar av forskningsprocessen kan ha 

påverkats. Även det faktum att studierna som använts i litteraturöversikten varit skrivna på 

engelska kan ha påverkat vissa tolkningar där eventuell språkförbistring kan ha skett. 

 

En av studiens största begränsningar var det faktum att det saknades artiklar/studier från Sverige, 

att de studierna som inkluderades således var utförda i andra länder där författarna antagit att 

sjukhussystemet i sig samt även den kulturella differensen haft en inverkan på de inkluderade 

artiklarnas resultat. 

 

Författarna anser sig genom föreliggande litteraturöversikt fått svar på sitt syfte. Vår kunskap 

kring den psykatriska omvårdnad patienter med emotionell instabil personlighetsstörning erhåller 

har breddats, samt de komplicerande faktorer som spelat in i behandlingen har belysts. Även 

patienternas upplevelser och stundtals upplevelser har belysts i relation till Katie Erikssons 

(2001) filosofi om vårdlidande. Hade andra studier valts ut, måhända resultatet hade varierat då 

upplevelser och erfarenheter av erhållen vård är subjektivt. 

Slutsats 

 

Patienter med emotionell instabil personlighetsstörning återkommer inom hälso- och sjukvården 

men upplever sig bli dåligt bemötta av vårdpersonalen som i sin tur i många fall uppvisar 
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negativa attityder gentemot patientgruppen. Problemet torde sig härstamma från upplevelser hos 

vårdpersonalen att patienterna är svårhanterliga, svårigheten att hitta adekvat behandlingsmetod 

och på rätt vårdnivå samt brist på kompetens och handledning för vårdpersonalen. De negativa 

attityder vårdpersonalen innehar mynnar ut i ett dåligt bemötande gentemot patienterna vilket till 

dessa i sin tur påför onödigt vårdlidande.  

Fortsatta studier 

 

Resultatet pekar på att det finns luckor inom forskningen på flera håll. Fortsatta studier skulle 

kunna utföras dels på svenska sjukhus såväl inom primär- som öppenvård som inom den 

psykiatriska slutenvården. Författarna ser även ett behov av fortsatta studier av såväl kvalitativ 

som kvantitativ typ på patienternas upplevelser, där vi i studien mestadels funnit studier utförda 

ur vårdpersonalens perspektiv. Även vidare utvärdering kring en eventuell implementering av 

utökad undervisning i vårdprogrammen anser författarna skulle gynna framtida positiva 

förändringar samt eventuellt vidare basera studier på klarare begreppsanalytisk bas för att 

utvärdera eventuella områden för förbättring. Då studiernas resultat är motsägelsefulla 

sinsemellan där vissa tenderar att peka på att patienterna bemöts på ett positivt vis drar vi 

slutsatsen att mer forskning på området erfordras.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien tar upp ett flertal tillkortakommanden i omvårdnaden och bemötandet av människor med 

emotionell instabil personlighetsstörning. Det saknas överlag ett adekvat och korrekt 

förhållningssätt i den patientnära behandlingen vilket således konkret påför vårdlidande hos 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning. Även strukturell problematik spelar in 

på den kliniska implikationen vi sett då patienter inte erbjuds den vård de egentligen efterfrågar 

och behöver. Att ett personcentrerat förhållningssätt är av betydelse torde vara självklart i 

omvårdnadsarbetet men att som det ser ut idag krävs det således förbättringar på såväl mikronivå 

i personalen som makronivå där organisationen i sig bör kunna erbjuda den hjälp människor med 

emotionell instabil personlighetsstörning efterfrågar. För att förhindra att patienterna påförs 

vårdlidande anser vi att vården kring dessa patienter måste organiseras så att möjligheter till 

öppenvårdsbehandling ökas, att fokusera på att vidareutbilda vårdpersonalen samt att dessa ges 

löpande handledning i syfte att öka medvetenheten kring patienterna och diagnosen. 
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Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ 

och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys 

ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 



 
 

II 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser  
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e 

uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bergman, 

B., & 

Eckerdal, 

A.. 

2000 

Sverige 

Professional skills and 

frame of work 

organization in managing 

borderline personality 

disorder 

Undersöka vårdgivares 

erfarenheter och upplevelser 

av att arbeta med borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) inom den 

psykiatriska organisationen 

Kvalitativ studie med ansats 

i Grounded Theory där 29 

deltagare intervjuvas. 

Svaren har transkriberats 

och analyseras. 2 

kärnkoncept/kategorier 

utformades med 8 

deskriptiva kategorier. 

n=29 Forskningspersonerna beskrev alla en perception av  

otillräcklighet som härstammar från den 

psykiatriska organisationen och dess förmåga att 

bemöta BPD-patienternas behov. I de undersökta 

kategorierna framkommer en balans i resultatet 

mellan känslor av frustration och intresse samt 

behovet av ett strukturerat arbete och en 

konsensus för bemötandet av BPD-patienter.  

 

K 

I 

Cleary, M., 

Siegfried, 

N., & 

Walter, G. 

2002 

Australien 

 

 

 

 

 

Experience, knowledge 

and attitudes of mental 

health staff regarding 

clients with a borderline 

personality disorder 

Att studera vårdpersonal 

inom psykiatrins 

erfarenheter, kunskap och 

attityder gällande 

handhavande av patienter 

med diagnosen borderline 

personlighetsstörning 

(BPD), i syfte att ge 

underlag för framtida 

utbildning och fastställa 

personalens vilja att delta i 

sådan utbildning.  

Kvantitativ deskriptiv 

studie.  Enkäter med 23 

frågor delades ut till 516 

anställda inom psykiatrisk 

öppen- och slutenvård varpå 

229 svarade. Data 

analyserades i SPSS och 

presenterades i ett resultat.  

n=516 

(n=287) 

80 procent av forskningspersonerna ansåg 

vårdandet av BPD-patienter vara måttligt till 

mycket svårt. En stor del av forskningspersonerna 

menade även på att denna patientgrupp var mer 

svårhanterlig än andra patientgrupper. Resultatet 

visar emellertid på att personalen uppvisar en 

vilja att erhålla vidare utbildning och träning i 

handhavandet av BPD-patienter. 

P 

II 

Commons 

Treloar, 

A.J., & 

Lewis, A.J. 

2008 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Professional attitudes 

towards deliberate self-

harm in patients with 

borderline personality 

disorder 

Att fastställa vårdpersonal 

inom psykiatri och 

akutsjukvårds attityder 

kring patienter med 

diagnosen borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) med 

självskadebeteende.  

En kvantitativ deskriptiv 

studie utformad som en 

demografisk enkät samt en 

kompletterande enkät som 

svarade mot syftet. Enkäten 

delades ut till anställda 

inom psykiatri och 

akutsjukvård. Data 

analyserades i SPSS och 

presenterades i ett resultat.  

n=140 Resultatet visar på en signifikativ skillnad i 

personalens attityder gentemot BPD-patienter 

med självskadebeteende beroende på om de 

arbetar inom akutsjukvården 

respektive psykiatrin. Personalen inom 

psykiatrin visades vara mer positivt 

inställda till att vårda BPD-patienter med 

självskadebeteende än personalen inom 

akutsjukvården.  

 

P 

I 

                                                     

Bilaga B 



II 

 

Deans, C., 

& 

Meocevic, 

E. 

2006 

Australien 

 

 

 

 

 

Attitudes of registered 

psychiatric nurses 

towards patients 

diagnosed with borderline 

personality disorder 

Att identifiera och beskriva 

attityder hos legitimerade 

sjuksköterskor inom 

psykiatrisk slutenvård 

gentemot patienter med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) 

Kvantitativt deskriptiv 

studie. En enkät skickades 

ut till 108 legitimerade 

sjuksköterskor inom den 

psykiatriska slutenvården. 

65 forskningspersoners svar 

analyserades m.h.a SPSS 

och presenterades i ett 

resultat. 

n=108 

(n=43) 

Resultatet visar att en andel av de psykiatriska 

sjuksköterskorna upplever negativa 

känslomässiga reaktioner och attityder gentemot 

BPD-patienter. En majoritet upplever patienterna 

som manipulativa, nästan en tredjedel upplever 

att patienterna framkallat känslor av aggression 

hos personalen och över en tredjedel ansåg sig 

mycket eller måttligt inkapabel att vårda 

patientgruppen. Resultatet visar att ett av många 

problem i bemötandet av BPD-patienter har sitt 

ursprung i de negativa attityder som personalen 

besitter.  

 

P 

I 

Fallon, P. 

2003 

Storbritanni

en 

Travelling through the 

system: the lived 

experience of people with 

borderline personality 

disorder in contact with 

psychiatric services 

Att analysera deltagarnas 

upplevelser av kontakt med 

den psykiatriska vården, att 

beskriva inverkan av olika  

Kvalitativ studie med ansats 

i Grounded Theory där sju 

deltagare med diagnosen 

“borderline personality 

disorder” intervjuades. Data 

analyserades och fyra 

kategorier innehållande 

subkategorier utformades. 

n=7 Studien fann att patienter diagnostiserade med 

BPD värdesatte sin kontakt med psykiatrin 

oavsett de negativa upplevelserna och 

personalens negativa attityder i bemötandet. 

Studien fann även att relationerna med andra 

personer är en vital del i BPD-patienternas 

förmåga att behärska sina plågsamma känslor. 

Att överkomma denna paradox då relationerna 

bör bygga på en konsistent långtidsrelation 

erfaren personal ses som central.  

 

K 

II 

Giannouli, 

H., 

Perogamvro

s, L., Berk, 

A., Svigos, 

A., & 

Vaslamatzis, 

G. 

2009 

Grekland 

Attitudes, knowledge and 

experience of nurses 

working in psychiatric 

hospitals in Greece, 

regarding borderline 

personality disorder:a 

comparative study 

Målet för studien var att 

fastställa de kunskaper, 

attityder och erfarenheter av 

psykiatriska sjuksköterskor 

avseende klienter med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) och jämföra 

sjuksköterskor som arbetar 

på specialiserade 

psykiatriska kliniker med 

dem på psykiatriska 

avdelningar i allmänna 

sjukhus 

Kvantitativ ansats med 

deskriptiv statistik, studien 

använde sig av ett 

frågeformulär bestående av 

23 punkter. Data 

inhämtades och 

analyserades med SPSS 

Version 13. 

n=69 85,5 procent av forskningspersonerna upplever 

patienter med BPD vara måttligt till mycket 

svårhanterliga och en stor del uppger patient- 

gruppen vara svårare att vårda än andra 

patientgrupper. Vad gäller personalens attityder 

gentemot vården de tillhandahåller patienterna 

framkommer att den är otillräcklig. 

Den huvudsakliga anledningen till detta visar sig 

vara bristen på utbildning i omvårdnad av  

dessa patienter och inte det upplevda svåra i att 

bemöta patienternas beteende.  

CCT 

I 



III 

 

Hauck, J. L., 

Harrison, B. 

E., & 

Montecalvo, 

A. L.   

2013  

USA 

Psychiatric nurses 

attitudes toward patients 

with borderline 

personality disorder 

experiencing deliberate 

self-harm 

Syftet med studien var att 

utforska legitimerade 

sjuksköterskors arbetande i 

Amerika och deras attityder 

gentemot patienter med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) med tillhörande 

självskadebeteende 

Deskriptiv 

korrelationsdesign där 

forskningspersonerna 

svarade på en anonymiserad 

enkät konstruerad av ett 

adapterad ADSHQ format 

med en fyra punkts Likert-

skala.  

n=165 

(n=82) 

Studien visade att amerikanska sjuksköterskor  

legitimerade inom psykiatrin samt med flera års 

arbetslivserfarenhet hade en positiv attityd  

gentemot de patienter som de behandlade  

och bemötte med diagnostiserad borderline 

personlighetsstörning (BPD). 

Resultatet visar en korrelation mellan år arbetade 

och graden av insikt i ny kunskap hos sjuksköter- 

skorna med vilken attityd de bemöter BPD- 

patienter. 

P 

I 

James, P.D. 

& Cowman, 

S.  

2007 

Irland 

Psychiatric nurses’ 

knowledge, experience 

and attitudes towards 

clients with borderline 

personality disorder 

Syftet var att undersöka 

legitimerade 

sjuksköterskors inställning, 

kunskaper och attityder 

gentemot erhållen vård av 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) patienter. 

Deskriptiv kvantitativ studie 

utformad med en tidigare 

använd och godkänd enkät. 

Enkätsvaren analyserades 

sedan med SPSS (version 

11) med efterföljande 

konklusion och 

rekommendation. 

n=157 

(n=92) 

Majoriteten av forskningspersonerna upplever 

att patienter med BPD är svårare att vårda än 

andra patienter samt att vården de tillhandahåller 

är otillräcklig. Orsaken till detta anges vara 

bristen på möjligheter att erhålla specialiserad 

psykiatrisk vård.  

P 

II 

Langley, 

G.C., & 

Klopper, H. 

2005 

Sydafrika 

Trust as a foundation for 

the therapeutic 

intervention for patients 

with borderline 

personality disorder 

Att studera vilka faktorer 

som patienter och 

vårdpersonal som lever med 

eller vårdar personer med 

diagnosen borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) finner användbara i 

underlättandet av deras 

psykiska hälsa.  

En kvalitativ, explorativ, 

deskriptiv och kontextuell 

studie med en interpretativ 

deskriptiv ansats. Intervjuer 

hölls med patienter och 

vårdpersonal inom 

psykiatrin, både individuellt 

och i fokusgrupp. Data 

analyserades enligt färdiga 

modeller och presenterades 

i ett resultat.  

n=30 

(n=14) 

Resultatet jämför BPD-patienter och 

vårdpersonal som arbetar med denna patient- 

grupps upplevelser av vad som är centralt i 

etableringen och underhållandet av den 

terapeutiska alliansen. Det visar att båda 

grupperna uppger förtroende som en central 

faktor i detta sammanhang. Ett annat centralt 

begrepp som alla deltagare återkom till var 

betydelsen av omtänksamhet i vårdandet av 

patienten.  

K 

II 

Ma, W.F., 

Shih, F.J., 

Hsiao, S.M., 

Shih, S.N., 

& Hayter,  

M. 

2009 

Taiwan 

'Caring across thorns', 

different care outcomes 

for borderline personality 

disorder patients in 

Taiwan 

Att utforska de bidragande 

faktorer och effekter som 

påverkar sjuksköterkans 

beslutfattande mönster samt  

det vårdresultat för patienter 

med borderline 

personlighetsstörning detta 

kan påverka. 

Deskriptiv kvalitativ metod, 

data samlades in via semi-

strukturerade intervjuer där 

informanter med mindre än 

3 års arbetslivserfarenhet 

exkluderades från studien. 

n=15 Resultatet visar på en tydlig uppdelning i 

personalens förväntningar på omvårdnads- 

resultatet. Tendenserna i resultatet delades upp 

mellan de i personalen som gick in med en 

negativ inställning, baserad på tidigare 

erfarenheter, vilket ledde till att den personalen 

tenderade vårda mer rutinmässigt och. 

emotionellt distanserat. Den andra 

resultatgruppen som förväntade sig ett positivt 

K 

I 



IV 

 

vårdresultatet utövade ett mer 

personcentrerat förhållningssätt gentemot 

patientgruppen vilket ledde till ett något bättre 

behandlingsresultat.  

Markham, 

D.  

2003 

Storbritanni

en 

Attitudes towards patients 

with a diagnosis of 

‘borderline personality 

disorder’: social rejection 

and dangerousness 

Utvärdera effekterna av hur 

etiketten borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) i relation till 

patienters beteende 

påverkade personalens 

attityder och uppfattningar. 

Kvantitativ ansats, 

Vårdpersonal besvarade 

frågeformulär för tre 

psykiatriska diagnoser; 

BPD, schizofreni och 

depression. Mått av 

farlighet, social distans, 

optimism för förändring och 

betyg av personliga 

erfarenheter utvärderades i 

upprepade mätningar genom 

faktoriell design. 

n=50 Resultatet visar på att psykiatriska sjuksköterskor 

uttrycker lägre social distansering gentemot 

patienter med diagnostiserad schizofreni än 

gentemot patienter med diagnostiserad BPD samt 

upplevde BPD-patienter vara mer hotfulla än 

patienter med schizofreni. Slutligen visade 

resultatet att i jämförelse med andra 

patientgrupper var personalens förväntningar i 

arbetet med patienter med BPD skattade lägst 

optimistiska. 

P 

I 

Markham, 

D. & 

Trower, P. 

2003 

Storbritanni

en 

The effects of the 

psychiatric label 

‘borderline personality 

disorder’ on nursing 

staff’s perceptions and 

causal attributions for 

challenging behaviours 

Att undersöka hur den 

psykiatriska etiketten 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) påverkade 

personalens perceptioner 

och “causal attributions” 

angående patienternas 

beteende.  

Kvantitativ deskriptiv studie 

utformad som en enkät med 

tre sektioner som var och en 

relaterade till en psykiatrisk 

etikett (BPD, schizofreni 

och depression). Den gavs 

ut till 50 sjuksköterskor 

inom psykiatrin. 

Enkätsvaren analyserades 

och presenterades i ett 

resultat.  

n=50 

(n=2) 

Patienter med BPD attraherade mer negativ 

respons än patienter med diagnostiserad 

schizofreni eller depression. Orsaker till dessa 

patienters negativa beteende var skattade som 

stabilare samt att de upplevdes vara i mer 

kontroll av orsaken till beteendet än beteendet. 

Personal rapporterade lägre sympati och 

optimism gentemot BPD-patienterna och skattade 

deras personliga erfarenheter av denna 

patientgrupp lägre än att arbeta med patienter 

med schizofreni eller depression. 

P 

I 

O’Connell, 

B., & 

Dowling, M.  

2013 

Irland 

Community psychiatric 

nurses’ experiences of 

caring for clients with 

borderline personality 

disorder 

Att utforska sjuksköterskor 

inom den psykiatriska 

öppenvårdens upplevelser 

av att vårda personer med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD) 

Kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer 

hölls med tio sjuksköterskor 

inom psykiatrisk öppenvård. 

Data analyserades enligt 

tematisk analys och tre 

teman utformades som 

sedan presenterades i ett 

resultat.  

n=15 

(n=5) 

Forskningspersonerna upplevde svårigheter med att 

vårda patienter med BPD men framhävde även 

känsla av tillfredställelse då patienterna gjorde 

framsteg i behandlingen. Ett stort problem 

upplevs vara bristen på klinisk ledning i 

omvårdnaden av patientgruppen. Det framgår 

även att kompetensen som erfordras i arbetet 

sträcker sig från öppenhet, ärlighet, empati, 

lyhördhet, lugn, tålamod, kunskap, flexibilitet 

samt ett personcentrerat förhållningssätt.  

K 

I 

Rogers, B., ‘They told me I had this Syftet med studien var att Kvalitativ studie där 10 n=10 Intervjupersonerna rapporterade faktorer som K 



V 

 

& Dunne, E. 

2011 

Storbritanni

en 

personality disorder...All 

of a sudden I was wasting 

their time’: Personality 

disorder and the inpatient 

experience 

utforska upplevelserna hos 

inneliggande patienter med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD)-diagnos inom en 

psykiatrisk 

akutvårdsavdelning. 

deltagare under sin 

inneliggande vistelse på en 

akut psykiatrisk avdelning 

deltog i en fokusgrupp där 

de fick besvara frågor om 

deras upplevelser 

påverkade vården de tillhandahållit där 

vårdpersonalens bristande förståelse 

för diagnosen BPD var ett återkommande inslag 

och något som upplevdes behöva tas upp mer 

i personalens handledning.   

II 

Woollaston, 

K., & 

Hixenbaugh, 

P.  

2008 

Storbritanni

en 

‘Destructive whirlwind’: 

nurses’ perceptions of 

patients diagnosed with 

borderline personality 

disorder 

Att utforska sjuksköterskors 

relationer till patienter med 

borderline 

personlighetsstörning 

(BPD), utifrån deras egna 

perspektiv.  

Kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer 

hölls med sex 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin. Data 

analyserades enligt tematisk 

analys och teman och sub-

teman utformades och 

presenterades i ett resultat.  

n=6 Studien visar att sjuksköterskor upplever BPD- 

patienter på ett negativt sätt. Detta kan vara 

attribuerat till de osympatiska interaktionerna 

som uppstår mellan patient och personal samt att 

de känner sig sakna adekvat kompetens att arbeta 

med denna patientgrupp. Studien indikerar 

emellertid att forskningspersonerna är motiverade att 

förbättra kontakten med patientgruppen.  
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 
 
 
 
 


