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SAMMANFATTNING 

 

 

BAKGRUND: Tidigare forskning visar att många sjuksköterskor upplever att patienter med 

borderline personlighetsstörning (BPS) är svårare att vårda än patienter med andra psykiatriska 

diagnoser och möten med dessa patienter upplevs ofta som negativa. Utifrån denna bakgrund 

genomfördes en litteraturstudie för att belysa patienternas perspektiv. SYFTE: Att sammanställa 

kunskap om hur personer diagnostiserade med BPS upplever sin behandling och mötet med 

vårdpersonal. METOD: Utifrån databaserna PsycINFO och PubMed valdes tolv kvalitativa 

artiklar och sammanställdes i en litteraturstudie. Artiklarnas innehålls- och kvalitetsanalyserades 

och resultatet delades in under teman och kategorier. RESULTAT: Patienter med BPS upplevde 

okunskap och fördomar hos vårdpersonal. Detta resulterade i otillfredsställande möten och 

misstro till vården. Patienterna upplevde att goda relationer till vårdpersonal utgjorde en grund 

för att kunna ta till sig den behandling som erbjöds. SLUTSATS: Sjuksköterskor kan 

tillsammans med övrig vårdpersonal bidra till att respektfulla och förtroendefyllda relationer 

skapas till patienter med BPS. Detta kan medföra en mer positiv vårdupplevelse och i 

förlängningen en förbättrad livskvalitet för dessa patienter. 

 

 

BACKGROUND: Previous research shows that many nurses feel that patients with borderline 

personality disorder (BPD) are more difficult to provide care to than patients with other 

diagnoses. Experiences of these meetings with BPD patients are often negative. With this 

background, a literature study was made in order to elucidate the patients' perspective. AIM: 

Compiling knowledge of how patients diagnosed with BPD experience their treatment and the 

meeting with health care professionals. METHOD: Through the databases PsycINFO and 

PubMed, twelve qualitative articles were selected and summarized in a literature study. The 

articles were analyzed by content and quality and these results were divided into themes and 

categories. RESULTS: Patients with BPD experienced ignorance and prejudice from health care 

professionals. This led to insufficient meetings and distrust of the health care system. Patients 

feel that good relationships with health care professionals are the basis to be able to absorb the 

offered treatment. CONCLUSION: The nurse may together with other health care professionals 

contribute to respectful and trustful relationships to patients with BPD. This can result in a more 

positive health care experience and ultimately a better quality of life for these patients. 

 

 

Nyckelord: borderline personlighetsstörning, behandling, sjukvård, patientupplevelse 

Keywords: borderline personality disorder, personal treatment, health care, patient experience 
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BAKGRUND 

 

Diagnosen 

 

Emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline personlighetsstörning (BPS) är en 

diagnos som syftar till att försöka beskriva inre upplevelser och beteendemönster hos en person. 

I upplevelser och beteendemönstret ingår bland annat svårigheter att hantera separationer, att 

snabbt skifta mellan nedvärdering och beundran av andra, att vara impulsiv, ha en växlande 

självbild och att pendla mellan starka känslolägen som hastigt kan förändras (Allgulander, 2005). 

Dessa drag hos personen kan leda till självdestruktiva handlingar och riskfyllda beteenden. Med 

diagnosen kommer ofta andra sjukdomar som till exempel ätstörningar, depression och 

ångestproblematik vilket i många fall innebär återkommande kontakt med sjukvårdens olika 

instanser genom livet (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2005). Av patienter 

diagnostiserade med BPS har 90 procent någon gång under sitt liv vårdats inom sjukvården för 

självmordsförsök och uppskattningsvis tar 10 procent av alla med diagnosen BPS självmord 

(Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan& Bohus, 2004) 

 

Kriterier och verktyg för diagnostisering 

 

Internationella kriterier används till diagnostisering av BPS, kallad DSM-V. För att få diagnosen 

BPS skall personen uppfylla fem eller fler av nedanstående kriterier.  

 

o En intensiv rädsla för att bli lämnad ensam som leder till handlingar utöver “det vanliga”, 

till exempel att ringa någon mycket intensivt. 

o Ett mönster av intensiva och instabila relationer med andra människor som växlar mellan 

att älska och hata en person. 

o Stark osäkerhet gällande jaget och självbilden. 

o Att impulsivt delta i aktiviteter inom två områden som är potentiellt skadliga, till exempel 

drogmissbruk eller obetänksamt spenderande. 

o Upprepade hot om självmord, försök till självmord eller självskadebeteende. 
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o Svåra humörsvängningar som intensiv depression, oro eller irritation, som varar från 

några timmar till ett par dagar. 

o Långvariga perioder med känslor av tomhet och ensamhet. 

o Plötsliga och intensiva känslor av ilska och aggression, samt svårigheter att kontrollera 

dessa känslor. 

o Upplevda känslor av paranoia vid stressade situationer, känsla av bortkoppling från 

omvärlden, från sin egen kropp, tankar eller beteenden (National Health Service [NHS], 

2012a). 

 

Prevalens 

 

Det är svårt att fastställa hur hög prevalensen för BPS är i en befolkning. I en rapport från SBU 

(2005) beskrivs prevalensen mellan 0,7-5,4 procent beroende på forskningsunderlag (Ekselius, 

Tillfors, Furmar & Fredrikson, 2001; Cramer, Kringlen & Torgersen, 2001). Vidare nämns även 

i Svensk psykiatri (2006) en prevalens på 0,5-2 procent av befolkningen med en majoritet av 

yngre individer. Inom psykiatriska öppen- och slutenvårdspatienter är BPS en av de vanligaste 

förekommande personlighetsstörningarna. Patienterna med BPS utgör 10 procent av alla 

öppenvårdspatienter inom psykiatrin och 20 procent av alla patienter inom slutenpsykiatrin 

(Widiger & Frances, 1989). Det har beräknats att i Sverige har mellan 70 000 och 140 000 

personer diagnosen (SBU, 2005). 

 

 

Orsak 

 

Det finns många olika teorier om uppkomst och bakomliggande orsaker till att personer drabbas 

av BPS. Det finns dock vetenskapliga studier som tyder på vissa gemensamma faktorer hos dessa 

personer. Risken för att utveckla BPS ökar vid kombination av biologiska faktorer, som 

medfödda neurologiska störningar och negativa upplevelser eller trauman under uppväxten 

(Hoffman & Ruff, 1993). Exempel på dessa yttre faktorer kan vara psykiska eller fysiska 

övergrepp, en förälders död, att bli övergiven eller försummad (Näslund, 1998; Lieb et al., 2004). 

En händelse som upplevs som traumatisk för ett barn behöver inte upplevas som traumatisk av 
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ett annat barn, och vice versa, utan upplevelsen av trauma är individuell och kan utlösas av olika 

“starka” faktorer (Näslund, 1998).  

 

Genom dessa kombinerade faktorer, finns det teorier som hävdar att personer med BPS har 

fastnat i en ond cirkel som resultat av tidigare trauman och biologisk sårbarhet. Personerna 

upplever intensiva och upprörande känslor, och känner sig i samband med detta skyldiga och 

värdelösa för att ha dessa känslor, eftersom de genom sin uppfostran kan ha fått lära sig att 

känslorna inte är tillåtna. När personerna med BPS skuldbelägger sig själva kan detta resultera i 

ytterligare upprörande känslor (NHS, 2012b). 

 

 

Behandling 

 

Även om BPS av vissa räknas som en kronisk störning (Näslund, 1998), finns det många som 

hävdar att det finns olika sätt att hjälpa personer med BPS att få ett friskare och hälsosammare 

liv. Många slags behandlingar och modeller har prövats i vården av BPS, såsom psykoterapi, 

farmakologisk behandling, Care Programme Approach (CPA) och dialektisk beteendeterapi 

(DBT) (NHS, 2012b). 

 

Psykoterapi 

 

Det finns många olika typer av psykoterapi, men alla syftar till att hjälpa en person att få en 

bättre förståelse för sina egna tankar och känslor. Förutom att lyssna och diskutera viktiga frågor 

kan terapeuten föreslå sätt att lösa problem och vid behov hjälpa att ändra attityder och 

beteenden. Terapi för BPS syftar till att hjälpa människor att få en bättre känsla av kontroll över 

sina känslor och tankar (NHS, 2012b). En studie (Barnicot, Katsakou, Bhatti, Savill, Fearns & 

Priebe, 2012) visar att psykoterapi kan lindra beteenden och psykiskt lidande kopplat till BPS. 

Under 1990-talet och 2000-talet har olika psykoterapimodeller utvecklats som är särskilt 

utformade för att behandla patienter med BPS. Patienter som har stora problem i sin diagnos kan 

ha goda möjligheter att uppnå förändring med psykoterapi. 
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DBT 

 

DBT är en typ av terapi särskilt utformad för att behandla personer med BPS. Målet med DBT är 

att bryta den onda cirkel av “otillåtna känslor”, “svartvitt tänkande” och självanklagelse genom 

att införa två viktiga begrepp; validering, att acceptera att egna känslor är verkliga och 

accepterade, samt dialektik; en filosofi som säger att livet sällan är "svart eller vitt" och att det är 

viktigt att vara öppen för idéer och åsikter som strider mot de egna. DBT hjälper personer med 

BPS att "bryta sig loss" från att se världen, relationer och sitt liv på ett smalt sätt som leder till 

självdestruktiva beteenden (NHS, 2012b). 

 

DBT innebär vanligtvis regelbundna individ- och gruppsessioner och bygger på teamwork där 

personen förväntas arbeta med sin terapeut och de andra personerna under gruppmöten (SBU, 

2005). 

 

CPA 

 

CPA är en modell för att säkerställa att en patient får rätt behandling för sina behov. CPA består 

av fyra faser: bedömning av hälsa och sociala behov, skapa en vårdplan för att möta hälsa och 

sociala behov, utse en vårdsamordnare, vanligtvis en socialarbetare eller sjuksköterska, samt att 

behandling regelbundet ses över och eventuella ändringar i vårdplanen kan göras (NHS, 2012b). 

 

Farmakologisk behandling 

 

Medicinering för patienter med BPS rekommenderas inte utifrån riktlinjer från Institution and 

Clinical Excellence (NICE), men det finns vetenskapliga bevis för att medicinering kan vara till 

hjälp vid vissa problem hos vissa patienter med BPS (NHS, 2012b). Läkemedel används ofta vid 

samtidig psykisk sjukdom, som till exempel depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom. 

Enligt Soloff (1994) är det av betydelse att särskilja olika beteenden och egenskaper hos 

personen med BPS och urskilja vad som är orsakat av vad. Symptom hos patienten som har 

orsak i brist på signalsubstanser i hjärnan kan behandlas med läkemedel, men författaren menar 

att det är viktigt att inte “biologisera” beteende. Med detta menas att egenskaper som exempelvis 

svag självkänsla, tomhetskänslor och svårigheter i samvaron med andra människor inte kan 
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behandlas med läkemedel, eftersom dessa är orsakade av felaktiga inlärningsprocesser. Detta 

stöds av (Lieb, Vollm, Rucker, Timmer & Stoffers, 2010) som visar att läkemedelsbehandling, 

särskilt med stämningsstabiliserande och andra generationens antipsykotika, kan vara effektivt 

för behandling av ett antal symtom hos patienter med BPS. Dock finns det inga bevis för att 

läkemedelsbehandling är effektivt för heltäckande behandling av BPS. 

 

 

Attityder i sjukvården 

 

Att arbeta med patienter med BPS är ofta en utmaning och kan ställa stora krav på 

sjukvårdspersonalens tålamod och kunskap, eftersom patienter med BPS har benägenhet att 

förhålla sig till sjukvårdspersonal på samma sätt som till andra relationer där de snabbt kan växla 

mellan nedvärdering och beundran. Detta tillsammans med impulsivt beteende kan bl.a. göra att 

patienten med BPS ena dagen är väldigt positivt inställd till sjukvårdspersonal och andra dagen 

vill byta avdelning eller avsluta en behandling i förtid. Att som sjukvårdspersonal uttrycka ilska 

eller att vädja till patienter med BPS i syfte att ändra sig är dock ineffektivt, eftersom det är 

mycket svårt att förändra beteendemönstret utan hjälp och motivation (Kreisman & Straus, 

2010). 

 

Treloar och Lewis (2008) visar att attityder gentemot patienter med BPS som självskadar 

varierar beroende på var i vården mötet med dessa patienter sker. Faktorer som kan påverka den 

professionella hållningen i bemötande kan vara tidigare erfarenhet och specialutbildning. Det 

fanns i studien en statistisk skillnad i attityd mellan sjukvårdspersonal som är anställda inom den 

psykiatriska sjukvården, jämfört med sjukvårdspersonal som arbetar inom akutmedicin, som 

visar att det var mer frekvent förekommande med negativa attityder inom akutmedicin. 

Sjukvårdspersonal inom akutmedicin är skyldiga att tillhandahålla medicinsk vård till patienten 

med BPS efter episoder av självskada, men brist på kunskap och erfarenhet kan leda till att dessa 

yrkesgrupper har en större svårigheter att upprätthålla en empatisk inställning till dessa patienter 

(Treloar & Lewis, 2008). 
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Patienter diagnostiserade med BPS har i en annan studie uttryckt att de har negativa upplevelser 

av bemötandet i vården (Fallon, 2003). Trots detta värdesätter de sin kontakt med sjukvården, 

men uttrycker att relationen med sjukvårdspersonal är avgörande i processen att bemöta sina 

svårhanterade känslor. 

 

Sjuksköterskan och patienten  

 

Från sjukvårdens sida visar tidigare forskning att sjuksköterskor ofta har negativa uppfattningar 

och därefter negativa interaktioner med patienter med diagnosen BPS. I en studie av McGrath 

och Dowling (2012) undersöktes psykiatrisjuksköterskor förhållningssätt till patienter med BPS. 

Resultatet visar att alla deltagare använder termer som "manipulativ", "destruktiv," och 

"hotande" för att beskriva patienterna. Alla deltagare associerade manipulation med tanken att 

vårdtagarna har en "dold agenda" och sjuksköterskorna försöker ta reda på den verkliga agendan 

bakom deras handlingar. 

 

I en annan studie (James & Cowman, 2007) som behandlar möten mellan sjuksköterskor och 

personer med BPS, uppger 80 procent av sjuksköterskorna att de upplever att patienter med BPS 

är svårare att vårda än patienter med andra psykiatriska diagnoser och 81 procent anser att dessa 

patienter inte får den vård de behöver. Sjuksköterskorna uttrycker att mer utbildning krävs för att 

förbättra vården för personer med BPS. Vidare skriver Hayter och medarbetare (2009) att 

sjuksköterskors upplevelse av möten med personer med BPS ofta är negativa. Kunskapen kring 

diagnosen och hur sjukvårdspersonal ska bemöta symptomen är också ofta låg. Sjuksköterskor 

rapporterar att de saknar tillräckliga kunskaper i att arbeta med denna grupp och att de skulle 

vilja förbättra sina relationer med dessa patienter (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 

 

Att vara i behov av vård, särskilt vid inläggning på en sluten avdelning, kan framkalla känslor av 

att vara utlämnad till andra människor och förlust av kontroll. För en person med BPS, som i sin 

normala vardag ofta har stora svårigheter i samspelet med andra människor, kan upplevelser i 

vården innebära ytterligare komplexitet. Impulsivitet som är ett vanligt särdrag hos patienter med 

BPS kan i kombination med självskadebeteende och ett “svartvitt tänkande” resultera i 
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situationer där personalens kunskap och kompetens är avgörande för hur effektivt patienten kan 

ta till sig sin behandling (Näslund, 2010). 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska söka, analysera och 

kritiskt granska relevant litteratur och information, implementera ny kunskap och därmed verka 

för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 

2005). Denna kunskap skall också delas med patienter, som grund för samtycke i vård och 

behandling(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). I kompetensbeskrivningen ingår även ett 

ansvar att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt.  

 

Problemformulering 

 

Utifrån denna bakgrund går det urskilja ett genomgående mönster av bristande kunskap hos 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal gällande patienter med BPS. Genom att i en 

litteraturstudie sammanställa och analysera resultat av tidigare studier gjorda utifrån ett och 

samma perspektiv, det vill säga utifrån de personer som diagnostiserats med BPS, kan detta 

tydliggöra hur denna patientgrupp upplever sin behandling och kontakt med sjukvården. Denna 

litteraturstudie kan bidra med kunskap som kan användas för att på en klinisk nivå implementera 

nya sätt att som sjuksköterska bemöta en patient med BPS. Detta kan i sin tur resultera i en mer 

positiv upplevelse av vården, för både patient och sjuksköterska. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om hur patienter diagnostiserade 

med BPS upplevde sin behandling och mötet med sjukvårdspersonal. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur upplevde patienter med BPS mötet med sjukvårdspersonal? 

2. Hur upplevde patienter med BPS sin behandling? 
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METOD 

 

Design 

 

Den valda metoden var litteraturstudie, där kvalitativa artiklar inkluderades. 

 

Sökstrategi 

 

Urval  

 

Litteratursökning utfördes via de aktuella omvårdnadsdatabaserna PubMed och PsycINFO. 

PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. De 

mesta av materialet är skrivet på engelska och databasen går att nås via internet. Vid 

databassökning användes fritextsökning då inga av de sökord som önskades fanns att tillgå i 

MeSH. Databasen PsychINFO behandlar ämnen inom psykiatrisk och psykologisk forskning. 

Databasen innehåller material från olika avhandlingar, orginalartiklar och tidsskrifter (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

 

Totalt gjordes fem sökningar i PubMed och tre sökningar i PsycINFO med fokus på sökord som 

“borderline personality disorder”, “patient experience”, “inpatient perspective” och health care”. 

För att identifiera fler vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte gjordes även så kallade 

sekundärsökningar, i enlighet med Friberg (2012). Sekundärsökning utförs genom att hitta 

material till en studie genom en redan existerande studie inom samma ämne. Det kan ske genom 

att bl.a. granska referenslistor för att eventuellt finna fler passande vetenskapliga artiklar. På så 

sätt går det att finna andra författare som använt en viss artikel i sin forskning för att sedan hitta 

ytterligare material av relevans (Friberg, 2012). Även denna form av artikelsökning utnyttjades 

under artikelsökningen.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för denna studie var studier som behandlar BPS utifrån ett patientperspektiv. 

Endast kvalitativa artiklar tillgängliga i fulltext inkluderades i studien och dessa skulle vara etiskt 
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godkända. Vidare var inklusionskriterier för litteratursökningen ursprungligen att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska, publicerade inom en tioårsperiod, ha en kvalitativ 

metod och innefatta patienter diagnostiserade med borderline personlighetsstörning. 

Inklusionskritererna reviderades under artikelsökningens gång till att inkludera artiklar 

publicerade inom en femtonårsperiod, för att på så sätt bredda artikelsökningen och uppnå det 

antal artiklar som eftersträvades. Artiklar som behövde beställas via biblioteket, inte besvarade 

syftet eller inte var kvalitativa exkluderades.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Första sökningen gjordes i PubMed utifrån inklusionskriterierna och med sökorden ’’borderline 

personality disorder, patient prespective, health care, patient experience’’. Sökningen 

genomfördes med ’’abstract available”, “free full text availability” och “publication dates 15 

years’’. Resultatet av sökningen blev fyra artiklar. Av dessa fyra artiklar lästes samtliga titlar 

igenom, vilket resulterade i att en artikel bedömdes vara relevant för studien. Abstract lästes 

igenom varvid denna artikel visade sig vara passande för studien (McSherry, O’connor, Hevey & 

Gibbons, 2012). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Sökning två i PubMed gjordes med sökorden ’’borderline personality disorder, psychiatric 

nursing, therapy’’. Sökningen genomfördes med inklusionskriterierna samt ’’abstract available” 

och “full text available’’. Sökningen resulterade i 35 artiklar. Samtliga titlar lästes igenom varav 

två ansågs relevanta. Abstract lästes igenom i dessa två artiklar vilket resulterade i att båda 

artiklar bedömdes motsvara studiens syfte (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005; 

Langley & Klopper, 2005). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

I sökning tre i PubMed användes sökorden ’’borderline personality disorder, service users’’. 

Sökningen inkluderade ’’abstract available” och ”publication dates 15 years’’ samt 

inklusionskriterierna. Resultatet av sökningen visade 15 artiklar. Av dessa lästes fem abstract 

igenom. Två artiklar bedömdes relevanta för studien och valdes ut (Rogers & Dunne, 2013; 

(Rogers & Dunne, 2011). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 
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Sökning fyra i PubMed gjordes med sökorden “borderline personality disorder, qualitative study, 

patient care experience”. Sökningen inkluderade “abstract available” och “publication dates 15 

years” samt inklusionskriterierna. Resultatet av sökningen visade fem artiklar varav samtliga 

abstract lästes igenom. En artikel motsvarade syfte och frågeställning och valdes ut (Rogers & 

Acton, 2011). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Sökning fem i PubMed genomfördes med sökorden “borderline personality disorder, patient 

experience, health care”. Sökningen inkluderade “abstract available” och “publication dates 15 

years” samt inklusionskriterierna. Resultatet av sökningen visade 52 artiklar varav alla titlar 

lästes igenom. Nio abstracts lästes igenom. En artikel valdes ut då den motsvarade syfte och 

frågeställningar (Nehls, 1999). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Första sökningen i PsycINFO genomfördes med sökorden “borderline personality disorder, 

perspective, service users”. Sökningen inkluderade “abstract available” och “publication dates 15 

years” samt iklusionskriterierna. Resultatet av sökningen visade fem artiklar varav alla abstracts 

lästes igenom. Två artiklar motsvarade syfte och frågeställningar. (Katsakou et al., 2012; (Horn, 

Johnstone & Brooke, 2007). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Andra sökningen i PsycINFO gjordes med sökorden “borderline personality disorder, persons 

perspective”. Sökningen inkluderade “abstracts available” och “publication dates 15 years” samt 

inklusionskriterierna. Resultatet visade åtta artiklar varav tre relevanta abstracts lästes igenom. 

En artikel valdes ut då den motsvarade syfte och frågeställning (Nehls, 2001). (Bilaga 1. 

Artikelöversikt). 

 

Tredje sökningen i PsycINFO genomfördes med sökorden “borderline personality disorder, 

patients, treatment, perceptions”. Sökningen inkluderade “abstracts available” och “publication 

dates 15 years” samt inklusionskriterierna. Resultatet visade tio artiklar varav två relevanta 

abstracts lästes igenom och en artikel valdes ut då den motsvarade syfte och frågeställningar 

(Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2003). (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Referenslistan i en tidigare kandidatuppsats av Lyhed-Danielsson (2008) hittades genom 

databasen diva och en sekundärsökning genomfördes varav en utvald artikel (Lindgren, 
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Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004) lästes igenom. Denna artikel överensstämde i enlighet med 

satta inklusions- exklusionskriterier. (Bilaga 1. Artikelöversikt). 

 

Etiska överväganden 

 

God forskning ska genomföras på ett objektivt sätt och som forskande student är det inte tillåtet 

att förfalska, fabricera eller plagiera andra texter (Helgesson, 2006). En viktigt aspekt som ofta 

står i centrum när det gäller all sorts forskning är etik. Alla studier som rör sig på gränsen till 

oetiska ska granskas av en oberoende etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Till denna 

studie har inte några etiska tillstånd sökts, då ingen ny primärdata har tagits fram. De 

vetenskapliga originalartiklar som valts ut till denna studie har fått ett etiskt godkännande för att 

inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

 

Ett urval av studier har gjorts utifrån studiens syfte och följande frågeställningar. Kvaliteten på 

studierna som valdes ut granskades utifrån mall av Friberg (2012). Sexton frågor inkluderades in 

kvalitetsanalysen utifrån artiklarnas syfte, urval, metod, analys och utvärdering. När en artikel 

kvalitetsanalyserats fick denna en poäng som bedömde artikelns kvalitet som “låg”, “medel” 

eller “hög”. Se fullständig mall i bilaga 2. 

 

Resultatanalys 

 

Artiklarna som valdes ut resultatanalyserades enligt Burnards innehållsanalys (1991). Denna 

metod är designad för att analysera resultat i kvalitativa studier, vilket var kompatibelt med de 

studier som skulle analyseras i denna litteraturstudie. Modellen reviderades av författarna till fem 

steg, då alla steg inte ansågs nödvändiga för denna studies resultatanalys. Först lästes alla 

inkluderade artiklar och textenheter ur artiklarnas resultatidentifierades utifrån litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar. I steg två, öppen kodning, lästes textenheter igenom och översattes för 
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att bli medveten om patienternas perspektiv samt få en djupare förståelse för resultatens innehåll. 

Innehållet granskades utifrån likheter och skillnader i resultat. I steg tre lästes innehållet om på 

nytt och fördes in under kategorier. Kategorierna sorterades in under studiens två 

frågeställningar. Irrelevant data uteslöts. I steg fyra granskades kategorierna och underkategorier 

skapades. Kategorierna reducerades och breddades. I steg fem granskades underkategorierna 

ytterligare en gång för att säkerhetsställa att resultatet i innehållet motsvarade syfte och 

frågeställningar. En slutgiltig kategorilista med utgångspunkt från studiens frågeställningar 

sammanställdes och slutfördes. Se tabell 1 under ”Resultat”. 

 

När de inkluderade artiklarnas innehåll hade sorterats in under kategorier identifierades ett 

samband mellan patientens upplevelse av möte och behandling. Med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar formades tre teman utifrån det sammanställda resultatet. Dessa var 

”Okunskap och fördomar”, ”Kunskap” och ”Möte som grund för behandling”. 
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RESULTAT 
 

I resultatet som baserades på tolv vetenskapliga artiklar (se bilaga 1) av kvalitativ metod 

identifierades tre teman; “Okunskap och fördomar”, “Kunskap” och “Möte till grund för 

behandling”. Ett samband mellan dessa teman kunde ses utifrån det sammanställda resultatet och 

detta blev studiens huvudresultat. Sammanfattningsvis visar huvudresultatet utifrån dessa teman 

att en okunskap hos vårdpersonal föder fördomar mot patienter med BPS, att kunskap kan bidra 

till en ökad förståelse och en ökad känsla av empati för dessa patienter, vilket i sin tur kan 

resultera i ett bra möte mellan vårdpersonal och patient, där patienten upplever sin behandling 

betydelsefull.  

 

Utifrån studiens frågeställningar identifierades och sorterades nedanstående kategorier in. Dessa 

var “Upplevelser av mötet” samt “Upplevelser av behandling”. Under “Upplevelser av mötet” 

urskiljdes sex kategorier och under “Upplevelse av behandling” urskiljdes fem kategorier. 

Kategori ”Egenskaper hos sjukvårdspersonal”, ”Begränsande behandling” och ”Att få 

diagnosen” har underkategorier. Se tabell 1 nedan. 

 

 

Tabell 1. 

 

Frågeställningar 

 

Kategorier  

Upplevelse av mötet  Att känna sig missförstådd 

Att bli bemött respektlöst 

Brist på kunskap och information 

Engagemang 

Viktiga faktorer i mötet 

- Förtroende 

- Tillgänglighet 

- Professionalitet 

Upplevelse av behandling Upplevelse av medicinering 

Begränsande behandling 
- Att känna sig exkluderad 

- Begränsande struktur 

Betydelsefull behandling 

Kontinuitet 

Att få diagnosen  
- Jämförelse med andra diagnoser 
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- Positiva aspekter 

- Negativa aspekter 

 

 

 

Upplevelser av mötet 
 

Under detta huvudtema presenteras olika kategorier som patienter med BPS upplevde 

karaktäriserar möten av både positiva och negativa slag. Citat från patienterna förstärker och 

tydliggör de problem och de förutsättningar som fanns i mötet mellan sjukvårdspersonal och 

patienter med BPS. 

 

Att känna sig missförstådd 

 

I en studie framkom det att diagnosen möts med fördomar inom sjukvården, t.ex. att 

självskadebeteenden kan uppfattas som manipulation eller bekräftelsesökande. Fördomarna kan 

leda till att patienterna känner sig missförstådda (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). 

 

"Alla tror att vi skadar oss själva för att få uppmärksamhet, men vi skadar oss själva för att livet 

gör så förbannat ont." (Perseius et al., 2005). 

 

Vidare beskrev Lindgren och medarbetare (2004) att patienter kände sig missförstådda när 

sjukvårdspersonal inte tog dem på allvar relaterat till deras psykiska tillstånd och att personalen 

applicerade andra egenskaper på diagnosen som patienterna inte kände igen sig i, som t.ex. 

paranoia. Detta resulterade i att inte bli betrodd eller förstådd vilket beskrevs som en känsla av 

att inte tas på allvar. Ett annat exempel på upplevelse av missförstånd beskrevs i en annan studie 

där patienterna upplevde att de uppfattades ha attitydsproblem, att de ska “växa upp” och “skaffa 

sig ett liv”(Nehls, 1999). Sjukvårdspersonal uppfattades av patienterna ha åsikter om att BPS är 

mer av ett beteendeproblem eller ett disciplinproblem, snarare än ett faktiskt psykiskt problem, 

som t.ex. att de tänkte att patienterna kunde välja att inte överdosera eller välja att inte försöka ta 

sitt liv. Vidare visades att när patienterna upplevde det som svårt att få information om diagnosen 

kunde detta leda till missförstånd (Horn, Johnstone & Brooke, 2007). 
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"Att försöka ta reda på mer om diagnosen, det var nästan som om jag var tvungen att vara rätt 

krävande för sjukvårdspersonalen, genom att vara ihärdig [...] och jag kategoriserades som en 

svår patient, vilket bara förstärkte bilden de redan hade av mig" (Horn et al., 2007). 

 

Att bli bemött respektlöst 

 

I studien av Lindgren och medarbetare (2004) uppgav patienter att personalen inte såg eller 

mötte deras behov, vilket beskrevs som annorlunda från vad de hade förväntat sig. Att inte bli 

betraktad som en unik människa med tillgångar och även sårbarhet beskrevs som "riktigt 

hemskt" och skapade ett hinder för god kommunikation med personalen. Patienter uppfattade att 

drag relaterade till BPS, t.ex. rädsla för att bli avvisade eller lämnade, kunde bli förstärkta då 

personal inte visade någon respekt för dessa känslor. Att bli bemött respektlöst visades även där 

patienter upplevde att de “tog upp plats”, eftersom de hade en personlighetsstörning (Rogers & 

Dunne, 2011). Vidare beskrevs en känsla av professionell stigma kring människor som 

självskadar. Några attityder som upplevdes av patienterna i samband med detta var avvisande, 

okänslighet och osympatiskt bemötande (Lindgren et al., 2004). 

 

”Jag sa till [läkaren] att jag hoppade från ett högt träd för att försöka ta livet av mig, han typ 

skrattade åt mig och sa: "Det var väl lite dumt, var det inte?" (Rogers & Acton, 2011). 

 

Brist på kunskap och information 

 

Patienter i studien av Rogers och Dunne (2013) upplevde en brist på kunskap hos psykiatriker 

gällande personlighetsstörning och tyckte att en specialistkompetens för diagnosen BPS borde 

krävas. De upplevde även en brist på information som erbjöds, bland annat när det gällde 

behandlingsalternativ som DBT. En patient i studien fick själv föreslå denna behandling till sin 

psykiatriker. Enligt Horn och medarbetare (2007) beskrev patienter att brist på information om 

diagnosen ledde till att de inte förstod orsaken bakom att tilldelas diagnosen, och att 

diagnostiseringen därmed inte gav någon förståelse eller mening. 

 

I flera studier (Horn, Johnstone & Brooke, 2007; McSherry et al., 2012;Nehls, 1999) ville 

patienterna få en bättre förståelse för BPS genom att gå med i DBT-programmet. Några uppgav 
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att de tidigare fått använda internet för att själva söka information efter att ha blivit 

diagnostiserade med BPS, eftersom de kände att de inte fått tillräcklig information av 

sjukvården. Detta resulterade i ökad ångest på grund av hur informationen framställdes på 

internet.Enligt Rogers och Acton (2011) resulterade personalens bristande kunskap i negativa 

attityder. 

 

“Vad var det sa de? "Ingenting fungerar egentligen för BPS, du kommer att skjutsas in och ut ur 

sjukhuset under upprepade kriser. Det fanns inget de kunde göra, i princip var jag bara tvungen 

att acceptera det.” (Rogers & Acton, 2011). 

 

Engagemang 

 

I studien av Langley och Klopper (2005) hävdade alla patienter att det hjälpte att prata med 

sjukvårdspersonal som samtalar på ett sätt som erkänner dem som människor, engagerar dem i 

konversationen och som hjälper dem att fokusera på något annat än sin egen smärta. Vidare 

beskrev patienterna vikten av sjukvårdspersonalens färdigheter gällande god kommunikation, 

samt att vara närvarande och visa tydligt intresse i samtalet. Det viktiga var inte att 

sjukvårdspersonalen förstod patienterna, utan visade att de försökte förstå (Langley & Klopper, 

2005; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). 

 

"[Sjukvårdspersonal] frågar mig: “Vad tror du är bäst för din hälsa?'' och talar om vad de tror 

är bäst för mig och så kommer vi fram till en bra överenskommelse.” (Rogers & Dunne, 2011). 

 

I flera studier (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; Nehls, 2001; Perseius et al., 2003; 

Rogers & Dunne, 2013) beskrev patienter sina önskningar och erfarenheter av att bli betraktade 

som en människa med tillgångar, längtan och behov och inte bara som en människa med 

svårigheter. Detta upplevdes genom personalens vänlighet, artighet, öppenhet och att de tog sig 

tid, vilket stärkte dem. Denna upplevelse inträffade bl.a. när personalen hade modet att se, 

bekräfta, prata om och utforska självskadebeteende. I en studie (Lindgren et al., 2004) nämndes 

att det stärkte patienterna när sjukvårdspersonal lyckades se bortom alla symptom till diagnosen 

och se den person som var “djupt därinne”. 
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Att känna engagemang från sjukvårdspersonal upplevdes även när psykiatriker förklarade 

diagnosen för dem på ett meningsfullt sätt och när patienterna hade goda relationer till sina 

kontaktpersoner inom öppenvården (Rogers & Dunne, 2013). 

 

“Min kontaktperson sa att hon skulle hjälpa mig med vilken form av problem eller oro jag än 

hade. Hon pratade väldigt mycket med mig. Det gjorde stor skillnad, det känns som hon hindrat 

mig ifrån att gå under […] människor inom psykiatrin, om det inte vore för dem hade jag varit 

död för länge sedan.”(Nehls, 2001). 

 

Patienterna berättade om stor respekt, förståelse och bekräftelse som de har stött på 

hos DBT-terapeuter. En del av patienterna uppgav att det var första gången, i en lång rad av 

psykiatriska kontakter, som de kände sig respekterade och bekräftade (Perseius et al., 2003). 

Även enligt Perseius och medarbetare (2005) visade det sig att bekräftas som person var ett sätt 

som patienterna upplevde engagemang hos sjukvårdspersonal. 

 

"Jag har aldrig fått den typ av bekräftelse jag får här, här är de mer lugna och mer som; ”det 

var kanske inte den bästa lösningen, vad skulle du ha kunnat göra annorlunda?”". (Perseius et 

al., 2005). 

 

Patienterna beskrev även att positiva upplevelser i mötet med personal uppkom när personalen 

tillät patienterna att delta i sin egen vård och vårdplanering, ta ansvar för sina egna behov och 

åtgärder, men ändå tillåta dem att växa i sin egen takt. Att få detta förtroende från personal kunde 

göra att patienterna började tro på sig själva och upplevde en känsla av att vara värd besvär, 

vilket stärkte dem (Lindgren et al., 2004). 

 

Viktiga faktorer i mötet 

 

Förtroende 

 

Enligt Langley och Klopper (2005)beskrevs förtroende som en grund för upprättande och 

underhållande av alla relationer inom den psykiatriska vården och en förutsättning för att en 

utvecklande vård skulle kunna bedrivas. Patienterna ansåg att det tog tid att bygga upp tillit till 
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sjukvårdspersonal och om relationen visade sig vara bristfällig skulle de ha svårt att fortsätta 

relationen. Patienterna uppskattade även de vårdrelationer som de kunde lita på och där 

sjukvårdspersonalen behandlade dem som “människor, snarare än en diagnos” (Horn et al., 

2007). 

 

“Först måste du bygga upp ett förtroende för den person du pratar med. Du börjar öppna upp 

först när du har börjat lita på den personen.” (Langley & Klopper, 2005). 

 

Tillgänglighet 

 

Ytterligare en aspekt som bidrog till en positiv upplevelse av mötet med sjukvårdspersonal, var 

att veta villkoren för när och hur patienterna kontaktade sjukvården. Detta både lugnade och 

hjälpte dem att skjuta upp lusten att agera impulsivt, vilket bidrog till en känsla av trygghet 

(Langley & Klopper, 2005). 

 

Professionalitet 

 

För att ett positivt möte skulle kunna skapas ansåg patienter att det var viktigt med 

professionalitet hos sjukvårdspersonal (Langley & Klopper, 2005;Lindgren et al., 2004). 

Patienterna ansåg sjukvårdspersonal som professionella om de var ärliga, höll sekretessen, kunde 

tillämpa olika terapeutiska strategier med flexibilitet, snarare än påvisa kompetens inom en viss 

typ av terapi, och om de upplevdes trygga och empatiska när de gavs förtroende i känsloladdade 

frågor. Patienterna hoppades även att personalen hade förståelse för självskada vilket uppgavs 

inkludera en viss typ av grundkompetens, känna sig säkra i sig själva samt att ha en förmåga att 

se behov av hjälp och sedan ta patienten på allvar (Lindgren et al., 2004). 

 

 

Upplevelse av behandling 

 

I detta tema presenteras upplevelser som patienter med BPS hade relaterat till behandling. Dessa 

presenteras i fem kategorier där olika aspekter av behandlingar beskrivs. 
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Upplevelse av medicinering 

 

Patienterna diskuterade att psykiatripersonal tenderar att sätta in medicinering i 

behandlingsplanen. Även om patienterna visste att viktiga förändringar och utveckling i sin 

behandling hörde ihop med medicinering, uttryckte de en brist på kompetens i att ordinera till 

patienter med BPS och rapporterade att de upplevde en slags experimentering, eftersom de fått 

testa många olika sorters läkemedel (Perseius et al., 2003; Perseius et al., 2005; Rogers & Acton, 

2011; Rogers & Dunne, 2013). 

 

"Jag har tagit de flesta av befintliga antidepressiva preparat, sömnpiller och bensodiazepiner. 

Under en period var jag beroende av bensodiazepiner och det gav mig fler problem än vad jag 

redan hade." (Perseius et al., 2003). 

 

I två studier talade patienter om konsekvenserna av att vara på medicinering under lång tid, 

vilket bl.a. resulterade i biverkningar som viktuppgång och en brist på identitet på grund av 

medicinering (Rogers & Dunne, 2013; Rogers & Acton ,2011).   

 

"Jag har varit på olika läkemedel i 20 år nu, så jag vet inte hur det är att inte vara på medicin." 

(Rogers & Dunne, 2013). 

 

Patienter upplevde även att de blev dåligt underrättade om motiven för deras behandling och att 

de upplevde att de fick börja ta nya mediciner utan att få någon information om dess effekter. 

Bristen på information från sjukvårdspersonal ledde till att vårdtagare var tvungna att själva söka 

information på t.ex. internet (Rogers & Acton, 2011). 

 

Medicinering uppgavs också som en viktig del av tillfrisknandet och dess fördelar uppskattades. 

Patienterna uppgav att det kändes rätt med den aktuella medicineringen och att de inte kände sig 

redo att sluta medicinera, då de ansåg att de uppnått en känsla av “kontroll” (Rogers & Acton, 

2011). 

 

Begränsande behandling 
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Att känna sig exkluderad 

 

Patienterna i studien av Rogers och Dunne (2013) ansåg att de själva var den bästa källan till 

information om hur de känner och vad som behövs förändras när det gällde behandling. De 

nämnde att de ansåg sig vara en underutnyttjad resurs i vården och att de upplevde sig som 

obetydliga när beslut om vård togs. Patienter nämnde även att respektlösa attityder bidrog till 

känslor av att inte vara en del av beslut som rör dem . Patienter beskrev känslan av att 

"personalen inte bryr sig" och att de blev "förolämpade", till exempel när personalen inte tog 

deras åsikter på allvar. 

 

"Det känns som om min åsikt inte är värd någonting. Vad jag känner är inte värt någonting. Om 

jag säger att jag inte kan sova, spelar det ingen roll, eftersom jag förväntas sova. Det känns lite 

förolämpande faktiskt." (Lindgren et al., 2004). 

 

“Jag sa att jag trodde att jag behövde något mer och de svarade ”Jag tror inte att du vet vad du 

behöver för att må bättre"” (Lindgren et al., 2004). 

 

Andra exempel på situationer där patienterna kände sig exkluderade var när de inte hade 

möjlighet att byta kontaktperson och när de inte erbjöds vård (Lindgren et al., 2004). 

 

 

Begränsande struktur 

 

Patienter nämnde att de inom DBT avskräckts från att öppet diskutera deras nuvarande problem 

och tidigare erfarenheter, eftersom terapin hade en mycket strukturerad karaktär (McSherry et 

al., 2012). Detta uppfattades av en del patienter som frustrerande och vissa kände en 

avhumanisering, eftersom de ansåg att det var väsentligt att kunna byta tips och bygga upp 

förtroende till övriga deltagare i terapin. Andra patienter ansåg att det fanns en konflikt mellan 

personliga ambitioner och fokus för behandlingen inom DBT. De nämnde att det fanns ämnen 

som de kände inte var tillräckligt uppmärksammade inom terapin, som ätproblem och tidigare 

traumatiska upplevelser (Katsakou et al., 2012). 
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"DBT hjälpte, men det svarade inte på alla mina frågor [...] Jag försökte komma över min 

skilsmässa och även min relation till min mamma och före detta partners, jag försökte arbeta 

igenom det, men det var fokus på andra saker, självskadande, mindfulness...".  (Katsakou et al., 

2012). 

 

Annat som patienter upplevde kunde begränsa behandling var att CPA-programmen upplevdes 

som repetitiva och långsamma, där de kände att de fick “jaga” vården (Rogers & Dunne, 2013). 

Andra patienter kände att psykiatripersonal inom slutenvården hade ett missriktat fokus i 

behandlingen av dem (Nehls, 1999). 

 

“Psykiatripersonalen är mer intresserade av att skydda oss från skärandet, brännandet, du vet, 

det självdestruktiva beteendet, men inte uppmärksamma vad som orsakar det. Det som 

egentligen behövs är någon att prata med. Du vet, jag är här på grund av säkerhetsskäl och så, 

det är det.” (Nehls, 1999). 

 

Betydelsefull behandling 

 

I studien av Perseius och medarbetare (2005) uppgav patienterna att mönster av självhat och 

tendensen att alltid fördöma sina egna tankar, känslor och ansträngningar som osäkra eller inte 

bra nog spelade en stor roll i deras lidande. Att få hjälp att acceptera dessa känslor och utstå 

lidande visade sig vara en början på förbättring i deras mående. 

 

"Jag försöker att acceptera att livet är som det är och vissa dagar är bra och vissa är skit, men 

jag kunde inte acceptera det tidigare, bara genom att acceptera det är det lättare att leva 

med."(Perseius et al., 2005). 

 

Att få hjälp att se sig själva som ansvariga för sina egna liv, samt deras behandling nämndes som 

en annan viktig komponent i kampen för bättre hälsa (Perseius et al., 2005). 

 

I en annan studie upplevde patienterna positiva förändringar i deras liv sedan de tagit del av 

DBT-terapi (McSherry et al., 2012). DBT hade lett till en större känsla av självständighet och 

efterföljande minskat behov av hälso- och sjukvården. Även att möta och identifiera sig med 
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andra diagnostiserade med BPS uppgavs som en viktig del i terapin, eftersom det gav patienterna 

en förnyad identitetskänsla. 

 

“Det var betryggande att få veta att det finns människor där ute som har samma problem som 

jag.. det gör att du känner dig normal, det får dig att känna dig som att du inte är ett “freak”, att 

du endast är en normal människa med problem.” (McSherry et al., 2012). 

 

Andra viktiga delar i behandling som patienterna upplevde som värdefulla var att få hjälp att 

sätta gränser när de själva inte kunde det och att få kunskaper för att kunna avleda och 

överkomma självmords- och självskadeimpulser (Lindgren et al., 2004; Perseius et al., 2003). 

 

Kontinuitet  

 

I flera studier (Lindgren et al., 2004; Perseius et al., 2005; Rogers & Dunne, 2013) betonas 

vikten av kontinuitet i vården och betydelsen av denna aspekt i behandlingen för patienter 

diagnostiserade med BPS. I en av studierna (Perseius et al., 2005) belystes ökat lidande och 

upplevelser av svek vid förlorad följsamhet till sjukvårdspersonal och terapeuter. Det var inte 

enbart följsamhet till personal som uttrycktes som betydelsefullt, utan även kontinuitet gällande 

behandlingen (Rogers & Dunne, 2013). Brist på kontinuitet beskrevs som ”värsta tänkbara 

scenario” och att det var en vanlig orsak till att patienter valde att avbryta en 

behandling(Lindgren et al., 2004). 

 

"Många gånger hände det att de överlämnade mig till någon annan, eftersom de ansåg att det 

var påfrestande och tufft, och det känns som ett svek, och då vågar du inte öppna upp längre." 

(Perseius et al., 2005). 

 

Långsiktiga behandlingar och åtaganden från sjukvården ansågs av patienter som en 

förutsättning för deras framsteg och förbättring. En bestående kontakt med personal i 

öppenvården beskrevs som mycket betydelsefull, där kombinationen ansågs vara ”livräddande” 

för vissa patienter (Nehls, 2001). 

 

Att få diagnosen 
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Jämförelse med andra diagnoser 

 

Patienter i flera studier (Katsakou et al., 2012; Rogers & Dunne, 2011) upplevde det som att bara 

diagnosen BPS utlöste en hel del fördomar i personalen. Till exempel kunde diagnosen leda till 

jämförelser med patienter med “verkliga” eller ”allvarliga” psykiska problem, till exempel 

schizofreni. 

 

“Jag fortsätter bli jämförd med en schizofren, att dom inte har kontroll över sitt beteende, men 

att jag har det.” (Rogers & Dunne, 2011). 

 

Positiva aspekter 

 

Patienter upplevde ökad kunskap om BPS, en följd av diagnostiseringen, som mycket positivt 

och beskrev hur diagnosen blev som en "väg" för dem att följa (Horn et al., 2007). Patienterna 

beskrev känslor av lättnad och kontroll utifrån detta. 

 

"Jag hade något som jag kunde greppa, och du vet, jag kunde ta reda på saker och försöka lösa 

det."(Horn et al., 2007). 

 

Andra patienter beskrev att BPS-diagnoen framkallade känslor av hopp, som "ljus i slutet av 

tunneln” och att det kändes som att deras situation skulle kunna redas ut (Horn et al., 2007). 

 

Negativa aspekter 

 

I flera studier nämnde patienterna upplevelser av att diagnosen ofta ledde till indragning av vård. 

En patient uppgav att ha blivit utskriven från en sluten vårdavdelning, efter att ha blivit 

konstaterad som ej “psykiskt sjuk”(Horn et al., 2007; Nehls, 1999). 

 

I en av studierna (Nehls, 1999) diskuterade patienterna vidare kring effekterna av att få 

diagnosen. Patienterna ansåg att psykiatriker som satte diagnosen hade förutfattade och negativa 
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uppfattningar om personer med diagnosen BPS. De kände sig märkta, inte diagnostiserade, och 

skuldsatta för att ha diagnosen. 

 

”Jag menar, kriterierna, jag tyckte att det passade.. ilska, osäkerhet om yrkesval, inga vänner, 

ständiga kriser, sånt. Det är alltid något. Men att få diagnosen innebär att du är körd. När du 

har det på papper, i en patientjournal, det är över. Ingen kommer att vilja röra mig med tång.” 

(Nehls, 1999). 

 

I en studie (Horn et al., 2007) beskrevs förståelsen av BPS som att det var på gränsen mellan 

olika diagnoser. Patienter med BPS ansåg att den psykiatriska sjukvården hade “en väg framåt” 

för patienter som “har något väldigt tydligt” och att det fanns konkreta metoder att hantera dem, 

men inte patienter med BPS. Vidare uppgavs att vården uttryckt att diagnosen inte är 

behandlingsbar(Horn et al., 2007). Information om brist på effektiv behandling ledde till att 

patienterna antog att bra vård inte skulle kunna gå att få. 

 

“Du får denna diagnos och [sjukvårdspersonal] säger: "Ja, vi tror inte att inläggning är så bra 

och det finns inga läkemedel. Det finns bevis som visar att det inte hjälper denna patientgrupp." 

Jag tänker: "Vad ska jag göra?" och de säger: "Jag är rädd för att ingenting här kommer hjälpa 

dig; du måste hjälpa dig själv.” (Nehls, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

25 

 

DISKUSSION  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka upplevelser hos patienter med BPS gällande 

möten i sjukvården och sin behandling. Då en stor del av tidigare forskning gällande vård av 

BPS utgår från sjuksköterskans upplevelser, bedömdes det som viktigt att undersöka sjukvården 

ur patienternas perspektiv. 

 

De resultat som framkom utifrån den litteraturöversikt som genomfördes visade på att patienter 

diagnostiserade med BPS upplevde att de ofta möttes av fördomar av sjukhuspersonal och att 

detta resulterade i känslor av missförstånd. Ett annat genomgående tema i artiklarna var brist på 

förståelse, respekt och kunskap i möten med personal relaterat till okunskap. Vidare visade 

resultatet att patienter upplevde sin behandling olika beroende av relationen till 

sjuksjukvårdspersonalen, informationen som tilldelades och om de kände sig inkluderade i 

beslutsfattning kring deras vård. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver en litteraturstudie som en systematisk sökning som 

med fördel kan ge en överblick över begränsade kunskapsområden. Helgesson (2006) skriver att 

en litteraturstudie kan fylla kunskapsluckor där tidigare forskning har brister eller saknas. Utifrån 

dessa aspekter valdes litteraturstudie som metod, där kvalitativa artiklar inkluderades och 

analyserades. 

 

Inklusionskriterier- och exklusionskriterier 

 

Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar som använts för att få svar på syfte och 

frågeställningar. Alla artiklar som inkluderades var skrivna på engelska, vilket var ett av 

inklusionkriterierna. Författarna anser sig behärska engelska i tal och skrift och vid översättning 

av artiklarna har författarna haft ambitionen att vara så noggrann som möjligt för att undvika 

feltolkning av materialet.  
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Exklusionskriterierna för artiklar till denna studie var artiklar skrivna på språk som författarna 

inte behärskade, artiklar som var äldre än femton år och artiklar som inte motsvarande studiens 

syfte. Ambitionen var att inkludera så aktuella artiklar som möjligt, för att kunna dra slutsatser 

utifrån den senaste forskningen inom området.  

 

Kvalitetsbedömning 

 

Kvalitetsanalysen av de inkluderade artiklarna genomfördes utifrån modell av Friberg (2012) (se 

bilaga 2). Det framkom i kvalitetsanalyen att av de inkluderade artiklarna hade elva av tolv 

artiklar “hög” kvalitet och en artikel kvalitet “medel”. Utifrån detta bedömdes artiklarnas resultat 

som tillförlitligt och användbart i litteraturstudien. 

 

Styrkor och svagheter 

 

En svaghet i litteraturstudien är att flera av författarna är återkommande i artiklarna som 

inkluderats. Detta kan påverka resultatet, eftersom en författare mer eller mindre omedvetet kan 

bidra med ett eventuellt tolkningsföreträde eller värdering när studier genomförs. Detta kan 

spegla resultatet i de studier som författaren gjort och göra att sambanden dem emellan kan 

påverkas.  

 

Om litteraturstudien hade inkluderat fler artiklar skulle trovärdigheten i studiens resultat kunna 

vara starkare och litteraturstudien skulle eventuellt kunna ha en större överförbarhet. Att några av 

de inkluderade studierna är utförda i andra länder än Sverige kan ses som en svårighet, då 

organisationer och behandlingar i vården ser olika ut mellan länderna och det därför kan vara 

svårt att överföra resultatet. 

 

Något som också kan ses som en svaghet i litteraturstudien, är att fler personalkategorier än 

grundutbildade sjuksköterskor interagerade med patienterna i några av de inkluderade studierna. 

Då patienternas upplevelser av möte och behandling utgick från sjukvårdspersonal med olika 

slags utbildning, kunskapsgrund, erfarenhet och profession, kan detta göra det svårare att avgöra 
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vilka faktorer som påverkar möte och behandling för patienterna. Sjuksköterskans 

omvårdnadsperspektiv och roll blir också svårare att identifiera och analysera, vilket kan göra det 

svårare att överföra kunskapen och använda den i det kliniska arbetet.  

 

En styrka i denna litteraturstudie är att de kvalitativa artiklar som inkluderats har resultat från 

patienter med erfarenhet av både sluten- och öppenvård. Detta gör att patienternas upplevelser 

utgår från olika strukturer och miljöer, vilket skapar en bredd i studien. De inkluderade artiklarna 

är gjorda i flera olika länder, och de likheter i deltagarnas upplevelse av möten och behandling i 

vården gör att det går att se samband som styrker att deras upplevelser är liknande oavsett olika 

organisation och struktur inom vården och kan därför ses i ett större sammanhang. Syftet 

eftersträvades att vara så objektivt som möjligt, för att undvika att resultatet påverkas av 

förkunskap och värderingar, och de analyssteg som används i analysprocessen av de inkluderade 

artiklarna styrker resultatets trovärdighet. Att litteraturstudien inkluderar studier där patienter 

interagerar med fler yrkeskategorier än sjuksköterskan är också en styrka i studien, då detta kan 

ge en djupare och mer heltäckande förståelse för patientens upplevelse av vården. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Ur resultatet som framkom i denna litteraturstudie, kunde ett samband identifieras gällande 

upplevelse av möte och behandling för patienter med BPS.  Detta samband presenteras och 

diskuteras under nedanstående tre teman som utgör studiens huvudresultat; “Okunskap och 

fördomar”, “Kunskap” och “Möte till grund för behandling”. 

 

Okunskap och fördomar 

 

Resultat visade att patienter med BPS upplevde sig stämplade, istället för diagnostiserade, och att 

de på olika sätt bemöttes av fördomar efter att ha diagnostiserats med BPS. Ett exempel på detta 

är självskadebeteende som uppfattades som manipulation eller bekräftelsesökande av 

sjukvårdspersonal. När sjukvårdspersonal applicerade egenskaper på diagnosen som patienterna 
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inte kände igen sig i, resulterade detta i att inte känna sig förstådd och att inte bli tagen på allvar 

(Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004).  

 

Detta resultat står i linje med tidigare forskning, som visar att patienter med BPS ofta beskrivs 

som svåra och utmanande att vårda. Sjuksköterskorna uppger att de känner att patienter med BPS 

har en tendens att splittra personalgrupper, genom att "utnyttja de svaga" sjuksköterskorna för att 

"få det de vill". Detta kan skapa konflikter mellan personal och sjuksköterskorna känner sig 

utnyttjade och frustrerade, vilket leder till att ifrågasätta sin profession (McGrath& Dowling, 

2012). 

 

Kunskap 

 

I resultatet framkom att ökad kunskap bidrog till att möta patientens behov med respekt genom 

t.ex. personalföljsamhet, kontinuitet i behandlingen och att vara tydlig med hur och vem som är 

kontaktperson för patienten. Genom detta kunde ett förtroende skapas och risken för att personer 

med BPS avbröt behandlingen skulle kunna förhindras (Lindgren et al., 2004; Perseius et al., 

2005; Rogers & Dunne, 2013). Resultat visar även att personer med BPS ofta bar på en rädsla för 

att bli avvisade och hade svårt att känna tillit i relationer (Nehls, 1999; Rogers & Dunne, 2013). 

För att inte förstärka dessa drag kan det vara nödvändigt med god kunskap kring personens 

karaktäristiska drag och beteenden som ofta är komplexa och grundar sig i både biologiska, 

psykodynamiska och kulturella aspekter (Fraser & Gallop, 1993).  

 

Tidigare studier visar att sjuksköterskor har en tendens att ignorera och undvika patienter med 

BPS (McGrath & Dowling, 2012; Fraser & Gallop, 1993). Sjuksköterskorna uppger att de vill ha 

så lite kontakt med dessa patienter som möjligt och att de helst förelägger möten med dessa 

patienter till sent på dagen för att det inte ska finnas tid att "gå till botten" med deras problematik 

(McGrath & Dowling, 2012; Fraser & Gallop, 1993). Denna distans till patienterna kan leda till 

att en förtroendefylld relation till patienten inte uppnås och att det uppstår en misstro till vården 

hos patienterna. Att känna en misstro till vården skulle i sin tur kunna leda till att patienten inte 

kan tillgodose sig behandling och komma till botten med sina problem. Att istället få en 

behandling där förtroende, professionalitet och kontinuitet ligger som grund kan göra att 
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behandlingen kan fullföljas och kan innebära att patienten slipper slussas ut och in på olika 

vårdinstanser. 

 

Möte som grund för behandling 

 

Utifrån de resultat som denna litteraturstudie visar angående möte och behandling för patienter 

med BPS, går det att se en röd tråd mellan kunskap, att skapa ett förtroendefyllt möte och att 

patienten kan tillgodose sig en effektiv behandling.  

 

Patricia Benners och Judith Wrubels omsorgsfilosofi lägger stor vikt att som sjuksköterska lära 

känna sinpatient, att etablera en mellanmänsklig relation, för att på så sätt förstå hur patienten 

upplever sin situation (Kristoffersen et al., 2006). Teorin skiljer mellan objektiv och subjektiv 

sjukdom, där subjektiv sjukdom är hur en person upplever och tolkar sitt eget tillstånd. Denna 

litteraturstudie utgår utifrån patienters egna upplevelser av möten och behandling i vården, det 

vill säga, ett subjektivt perspektiv. Konsekvensen av att utgå ifrån att en persons upplevelser är 

individuella, blir enligt omsorgsfilosofin att den omvårdnad som patienten tar emot måste 

upplevas som meningsfull om den ska vara effektiv. 

 

Att ha en positiv attityd till patienter med BPS och tillräckligt med kunskap kan ses som en 

förutsättning för att ett bra möte mellan sjuksköterska och patient ska kunna skapas, och i sin tur 

för att patienten ska kunna tillgodose sig behandlingen. 

 

 

Klinisk betydelse 

 

Denna litteraturstudies resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur patienter med BPS 

upplever sin vård. Denna kunskap kan användas av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal 

som arbetar med dessa patienter, för att utforma vården efter patienternas behov. 

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska implementera ny 

kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
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erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). När sjuksköterskan har kunskap om diagnosen BPS och har 

verktyg för att hantera de utmaningar som mötet med denna patientgrupp kan innebära, så får 

sjuksköterskan också möjlighet att ge kunskap och information till patienten, i enlighet med 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014). Patienten kan då erhålla en större förståelse för 

sin diagnos, känna ett orsakssamband och mening med diagnosen. Patienten bör också få 

relevant information om behandlingsmöjligheter, samt hjälp och stöd i att komma i kontakt med 

nödvändiga stödinsatser.  

 

För att denna litteraturstudies resultat skall kunna användas i den praktiska vården för patienter 

med BPS kan det vara av betydelse att beakta faktorer som kan spela in i sjukvårdspersonalens 

möjligheter att skapa ett tillfredställande möte med patienter med BPS. Dessa faktorer kan stå 

utanför sjukvårdspersonalens egen vilja och makt, och istället ha betydelse i form av strukturer 

som binder ihop en vårdenhet, dess anställda och patienterna.    

 

Faktorer som kan spela in i vilka förutsättningar sjuksköterskan har att möta patienter med BPS 

kan vara hur stort utrymme som ges sjuksköterskan till att reflektera över patientrelationen och 

dess värde, individuella sätt att ta till sig kunskap om diagnosen, hur tydligt arbetsledningen är 

utformad och vilka resurser som finns för eventuell vidareutbildning och handledning. 

Handledning kan t.ex. innebära att vårdsituationer diskuteras, för att komma fram till ett 

gemensamt förhållningssätt till patienterna. Det är möjligt att detta skulle kunna bidra till att 

undvika känslor av att patienterna "splittrar personalgruppen", samt att säkerställa att kunskap 

kring BPS är utbredd bland all personal som arbetar med patientgruppen. 

 

Ju bättre sjuksköterskorna förstår komplexiteten av BPS, ju lättare skulle det kunna vara att 

undvika att “bli meddragen” och känslomässigt påverkad av patientens karakteristiska drag, som 

självskada och starka, pendlande känslor. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår ett 

ansvar att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. När sjuksköterskan känner sig säker i sig själv, skulle det kunna bidra till att 

lättare visa empati för dessa patienter, istället för ilska, frustration och rädsla. Detta kan i sin tur 

underlätta vårdsituationen för sjuksköterskor i mötet med dessa patienter, och slutligen; 

patienterna skulle kunna uppleva den behandling de behöver som meningsfull. 
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Slutsats 

 

Sjuksköterskans överordnade mål är att hjälpa patienten att leva på det sätt som patienten 

upplever är betydelsefullt (Kristoffersen et al., 2006). För patienterna med BPS krävs det möten 

med sjukvårdspersonal som är respektfulla, förstående och förtroendefyllda, för att de ska kunna 

ta till sig den behandling som erbjuds. Sjuksköterskan som möter patienten med BPS har därmed 

tillsammans med annan sjukvårdspersonal en viktig roll i att bidra till att ett sådant möte skapas 

och därmed att en samverkan med patienten utformas, där det finns plats för att utforska 

patientens upplevelse av sin diagnos och behandling. 

 

Även om denna litteraturstudie fokuserar på patienter med BPS i ett psykiatriskt sammanhang, är 

det en viktig aspekt för sjuksköterskor inom alla områden att som grund för 

omvårdnadsinterventioner värdesätta en god relation med patienten. 
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1. Perseius et 

al., 2005 

 

Sverige 

 

 

To Tame a 

Volcano: 

Patients with 

Borderline 

Personality 

Disorder and 

Their 

Perceptions of 

Suffering 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

livssituationer 

lidande, och  

uppfattningar 

om mötet med 

psykiatrisk vård 

bland patienter 

med  

borderline 

personlighetsstö

rning. 

 

Resultaten baseras på en 

hermeneutisk  

tolkning av narrativa 

intervjuer samt 

biografiskt material  

som dagboksutdrag och 

dikter. 

 

N=10 N=1  Resultat visar på  två sidor av 

upplevelsen av psykiatrisk vård. Å 

ena sidan kan personalen bidra till 

lidande genom att inte förstå och att 

vara respektlösa; å andra sidan kan 

de vara till hjälp och lindra lidandet 

genom att vara respektfulla, 

förstående och validerande. 

 

HÖG 

16/16 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McSherry 

et al., 2012 

 

Irland 

Service user 

experience of 

adapted 

dialectical 

behaviour 

therapy in a 

community 

adult mental 

health setting 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

anpassad DBT 

inom 

vuxenpsykiatrin. 

 

Semi-strukturerad 

intervjuer och 

fokusgrupper 

genomfördes med åtta 

deltagare med en  

diagnosen BPD om sina 

erfarenheter av 

programmet. 

 

N=8 N=22 Brist på information innan start av 

DBT-behandling. Deltagarna 

uttryckte att efter behandlingen 

lättare kunna kontrollera sina 

känslor och att de delade 

erfarenheter med mer friskare 

deltagare i gruppen. Vidare 

framkom att deltagarna önskar mer 

interaktion inom gruppen.  

HÖG 

13/16 
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3. Langley et 

al., 2005 

 

Sydafrika 

Trust as a 

foundation 

for the 

therapeutic 

intervention 

for patients 

with 

borderline 

personality 

disorder 

 

Studien utfördes 

utifrån 

frågeställningen; 

vilka faktorer 

anser patienter 

med BPS och 

läkare som vårdar 

dessa personer, 

kan vara till hjälp 

för att underlätta 

deras psykiska 

hälsa. 

 

Individ- och 

gruppintervjuer 

genomfördes med 

patienter med BPS och 

psykiska kliniker. 

 

Kvalitativ, explorativ, 

deskriptiv och 

kontextuell metod. 

N= 6 Inget 

bortfall 

Förtroende beskrevs av varje 

patient som det grundläggande 

kravet för upprättande och 

underhållande av relationer inom 

den psykiatriska vården. I den 

terapeutiska relationen var denna 

tillit kopplad till begreppet hopp. 

När förtroende skapades, började 

patienten känna att 

sjukvårdspersonal skulle kunna 

hjälpa dem. 

HÖG 

13/16 

4. Rogers & 

Dunne, 

2013 

 

Storbritanni

en 

 

A 

qualitative 

study on the 

use of the 

care 

programme 

approach 

with 

individuals 

with 

borderline 

personality 

disorder 

Syftet med studien 

var att utforska 

erfarenhet av CPA 

hos patienter på en 

specialistenhet för 

personer med 

borderline 

personlighetsstörn

ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ design 

baserad på en semi-

strukturerade intervjuer. 

N=7  

 

Okänt Patienterna upplever CPA-möten 

som repetitiva. De upplever sig som 

obetydliga när beslut om vård tas 

och betonade även att följsamhet 

var av stor vikt i behandlingen. 

HÖG 

13/16 



. 

40 

 

 

№ Författare  

Tidsskrift  

Land 

 

Titel  

 

Syfte Metod Urval Bortfall  

 

Resultat 

 

Kvalitet 

5. 

 

Katsakou et 

al., 2012 

 

Storbritanni

en 

Recovery in 

Borderline 

Personality 

Disorder 

(BPD): a 

qualitative 

study of 

service 

users' 

perspectives
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Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienter med 

BPS upplever och 

definierar 

tillfrisknande. 

 Explorativ kvalitativ 

metod med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

N=48   Inget 

bortfall 

Patienter upplevde att diagnosen 

BPS skapade fördomar hos 

sjukvårdspersonal. Vidare uttrycks 

att vissa ämnen inom DBT-terapin 

inte uppmärksammades tillräckligt, 

att mallen för behandlingen var för 

snäv.  

 

16/16 

HÖG 

6. Rogers 

&Acton, 

2012 

 

Storbritanni

en 

 

 

‘I think 

we're all 

guinea pigs 

really’: a 

qualitative 

study of 

medication 

and 

borderline 

personality 

disorder 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

upplevelsen av 

medicinering som 

behandlingsmetod 

för personer med 

BPS. 

Kvalitativ metod med 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=7 

 

Okänt Upplevelser som  identifierades var 

negativa attityder hos personalen 

och bristen på förståelse för 

personer med BPS-diagnos. Andra 

attityder som upplevdes av 

patienter var: avvisande, 

osympatiskt bemötande och 

okänslighet. 

HÖG 

15/16 
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7. Rogers & 

Dunne, 

2011 

 

Storbritanni

en 

‘They told 

me I had 

this 

personality 

disorder . . . 

All of a 

sudden I 

was wasting 

their time’: 

Personality 

disorder and 

the inpatient 

experience 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka upplevelser 

patienter med 

borderline 

personlighetsstörn

ing har av 

sjukvården.  

Kvalitativ metod med 

tematisk analys. 

 

 

N=10 N=55 Resultatet visar att det patienterna 

anser att sjuksjukvårdspersonalens 

attityder och förståelse för personer 

med personlighetsstörning är det 

största problemet inom den 

psykiatriska slutenvården.  

 

MEDEL 

11/16 

 

 

8. Nehls, 

2001 

 

USA 

 

 

What is a 

Case 

Manager? 

The 

Perspective 

of Persons 

with 

Borderline 

Personality 

Disorder 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

upplevelsen av 

case management 

och att ha en case 

manager, samt 

fördelar och 

begränsningar av 

denna modell för 

personer med 

BPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod med 

tolkande, 

fenomenologisk 

forskningsansats 

användes. 

N=18 

 

N=2 Patienterna uppgav att de kände sig 

som människor när deras “case 

managers” intresserade sig för dem, 

värderade deras tankar, behov och 

åsikter och när beslut fattades 

tillsammans med dem. Patienterna 

nämnde att “case managers” 

utökade möjligheterna att uttrycka 

tankar och känslor, och att 

följsamheten och varaktigheten i 

relationen upplevdes som viktig. 

HÖG 

12/16 
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Kvalitet 

9. Lindgren et 

al., 2004 

 

Sverige 

Struggling 

for 

hopefulness: 

a qualitative 

study of 

Swedish 

women  

who self-

harm 

 

Syftet med denna 

studie var 

beskriva hur 

personer som 

självskadat 

upplevde deras 

vård och hur deras 

önskan angående 

vård såg ut. 

Kvalitativ metod med 

narrativa intervjuer. 

 

N=9 Inget 

bortfall 

Resultatet visade två teman. 

Förväntningar av bekräftelse och att 

bli bekräftad låg till grund för 

hoppfullhet. Förväntningar att bli 

bekräftad och att inte bli bekräftad 

minskade känslan av hoppfullhet. 

HÖG 

15/16 

10. Perseius et 

al., 2003 

 

Sverige 

 

 

 

 

Treatment 

of suicidal 

and 

deliberate 

self-harming 

patients 

with 

borderline 

personality 

disorder 

using 

dialectical 

behavioral 

therapy: the 

patients’ 

and the 

therapists’ 

perceptions 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters och 

terapeuters 

uppfattning om att 

genomgå 

och ge dialektisk 

beteendeterapi 

(DBT). 

 

 

 Kvalitativ metod. 

 

 

N=14  N=1 Patienterna berättade om stor 

respekt, förståelse och bekräftelse 

som de mött hos DBT-terapueter. 

Patienterna upplevde att de 

kognitiva och beteendefärdigheter 

de lärt sig i terapin var avgörande 

för att avleda självmords- och 

självskadeimpulser. 

HÖG 

13/16 
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Land 
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Resultat 

 

Kvalitet 

11. Horn et al., 

2007 

 

Storbrittann

ien 

Some 

service user 

perspectives 

on the 

diagnosis of 

Borderline 

Personality 

Disorder 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

patienters 

erfarenhet och 

förståelse av att ha 

blivit given  

diagnosen BPS. 

 

Vårdtagare som hade 

fått diagnosen BPS 

intervjuades med hjälp 

av en semi-strukturerad 

intervju. Intervjun 

fokuserade på 

användarnas 

uppfattningar om 

diagnosen och hur de 

uppfattade det ha 

påverkat dem, deras syn 

på sig själva och andras 

syn på dem. Intervjuer 

analyserades 

tolkningsfenomenologis

k analys. 

N=5 Inget 

bortfall 

Patienterna upplevde att de fick 

mycket lite information om 

diagnosen i samband med 

diagnostiseringen, vilket lämnade 

patienterna med en osäkerhet kring 

vad diagnosen innebar. Patienterna 

beskrev vikten av relationer när det 

gäller hopp, återhämtning och 

överlevnad och att närhet, 

acceptans och trygghet upplevdes 

som viktiga delar i relationer till 

sjukvårdspersonal. 

HÖG 

13/16 

12. Nehls, 

1999 

 

USA 

Borderline 

Personality 

Disorder: 

The Voice 

of Patients 

 

Syftet med studien 

var ta fram 

kunskap om 

upplevelser av 

patienter 

diagnostiserade 

med BPS. 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

N=30 Okänt Patienterna upplever att diagnosen 

möts av negativa och uppfattningar 

och förutfattade meningar i 

sjukvården, t.ex. att 

självskadebeteende uppfattas som 

manipulation. Patienter upplever 

även att behandlingsalternativen för 

BPS är begränsade. 

HÖG 

12/16 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier  

 

 

Granskningsmall för bedömning av kvalitet(Friberg, 2006) 
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Är studiens syfte tydligt formulerat? 

Är designen relevant utifrån syftet?               
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Är inklusionskriterier beskrivna?                          

Är exklusionskriterier beskrivna?                          

Beskrivs hur urvalet går tillväga?      ,             

Framgår antalet deltagare i studien?               

Är undersökningsgruppen beskriven? 

Anges var och när studien genomfördes?          

 

Metod 

 

Beskrivs datainsamlingsmetoden?     

Framgår det vilken typ av frågor som använts?  

 

Analys  

 

Finns det etiskt resonemang?       

Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Diskuteras analys och tolkning av resultat?   

 

Utvärdering  

 

Besvaras studiens syfte? 

Har resultatet klinisk betydelse?                 

Diskuteras metodologiska brister?      

 

 

Låg: 0-6 Medel: 6-11 Hög: 12-16 
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Bilaga 3. Sökningsprotokoll.  

Sökningar i PubMed. 
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35 Published in the last 

15 years 
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users 

 

15 Published in the last 

15 years 
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disorder, qualitative 

study, patient care 
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5 Published in the last 
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experience, health 

care  
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15 years 
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