
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

 

 

          
 

Vård och bemötande av personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning och liknande ohälsa  
En litteraturstudie 

 
 

 

 

 

 

 

Författare    Handledare   

Minja Christovski              Kristina Haglund 

Alva Sjöblom 

                      Examinator 

    Caisa Öster 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 

Inriktning mot psykiatrisk vård 2014 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

BAKGRUND: Suicidalt beteende och självskadebeteende kan förekomma hos personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS). Det kan finnas en negativ attityd till 

patienter med EIPS och liknande ohälsa hos personal som vårdar denna patientgrupp.  

Tidigare studier beskrev att sjuksköterskor upplevde att de hade för lite kunskap och 

utbildning i hur självskadebeteende ska bemötas i vården.   

SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att analysera och sammanställa relevant vetenskaplig 

litteratur som utifrån vårdpersonalens och patientens perspektiv belyser bemötande och vård 

av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och liknande ohälsa. 

METOD: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningarna utfördes i databaserna, CHINAL, 

PubMed och SCOPUS.  

RESULTAT: Resultatet består av 21 inkluderade studier. Data genererade fyra teman vilka 

var vårdpersonalens attityder, vårdrelationens betydelse, behov av kunskap i vårdandet och 

vårdlidande. Personer med EIPS och liknande ohälsa kunde uppleva att de fick ett icke 

respektfullt bemötande och en negativ attityd från personalen. Vad som även kunde påverka 

vårdandet var ifall vårdpersonalen hade bristande kunskap, förståelse och verktyg för att 

behandla och vårda denna patientgrupp. Personer med EIPS och liknande ohälsa ansåg att 

viktiga aspekter för att lindra lidande kunde vara respekt, stöd, tillit, förståelse och omsorg. 

Att känna sig hörd av vårdpersonalen och delaktig i såväl sin behandling som beslutsfattande 

kring medicinering ansågs vara av stor betydelse.  

SLUTSATS: Negativa attityder och bristande kunskap hos vårdpersonal bekräftades av både 

vårdpersonal och patienter. Dessa aspekter kunde leda till stort vårdlidande hos patienten. Att 

minska lidandet hos patienten kunde göras genom att få patienten att känna sig delaktig i sin 

vård, känna sig hörd samt att ha ett respektfullt sätt gentemot patienten. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Suicidal and self-harming behaviour can present itself in people with 

borderline personality disorder. There can be a negative attitude towards patients with 

borderline and similar disorders among staff caring for these patients. Previous studies 

highlights that nurses feel they have too little knowledge and training in how to adress self-

harming behaviour. 

AIM: The aim with this literature review was to analyse and compile relevant literature 

highlighting treatment and care of patients with borderline personality disorder and other 

similar disorders from the viewpoint of healthcare professionals and the patient’s perspective.  

METHOD: Systematic literature review. Literature search was made in the databases 

CHINAL, PubMed and SCOPUS. 

RESULTS: The result consists of 21 included studies. Data generated four themes which were 

attitudes of health care professionals, the importance of the nursing relationship, the need for 

knowledge for caring and care suffering. Patients with borderline and other similar disorders 

may experience that they are treated with non-respectful behaviour and a negative attitude. 

Another aspect that may influence the care is whether or not the nursing staff had the 

adequate knowledge, understanding and tools to care for these patients. Patients with 

borderline and other similar disorders considered respect, support, trust, understanding and 

care important aspects of alleviating suffering. To feel heard and to feel involved in their 

treatment as well as decisions regarding medication was considered of great importance. 

CONCLUSION: Negative attitudes and lack of adequate knowledge among health care 

professionals could be confirmed from both the health care professionals themselves and the 

patients. These aspects can result in suffering for the patient. This suffering can be alleviated 

by getting the patient to feel involved in their care, to feel heard as well as approaching the 

patient with a respectful manner. 
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INLEDNING 

Personlighetsstörning är ett allvarligt tillstånd som bidrar till ett stort lidande för den drabbade 

personen. Emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) är den vanligaste diagnosen bland 

kvinnor i heldygnsvård och kan i samband med depression eller missbruk vara en bidragande 

orsak till suicid. Några långtidsuppföljande studier påvisar att suiciddödligheten är omkring 

10 procent för personer med EIPS och om ett samtidigt missbruk eller en depression 

förekommer var suiciddödligheten hela 20-30 procent (Herlofson och Ekselius, 2011). I 

Socialstyrelsens publikation Vad vet vi om flickor som skär sig (2004) framgår det att 

självskadebeteendet hos flickor i Sverige har ökat och det har även uppmärksammats i 

samhällsdebatten. Enligt Socialstyrelsens årsrapport Folkhälsan i Sverige (2013) har 

psykiatrisk heldygnsvård på grund av självskadebeteende hos unga kvinnor minskat under de 

senaste åren, men unga människors psykiska hälsa har trots det försämrats idag jämfört med 

på 1990- talet. Suicidantalet har inte heller minskat hos unga människor till skillnad från 

resterande del av befolkningen. Enligt Herlofson och Ekselius (2011) kan suicidalt beteende 

och självskadebeteende ofta ses hos personer med EIPS. McCann, Clarke, McConnachie och 

Harvey (2007) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap och 

utbildning i hur självskadebeteende skall bemötas i vården. McAllister, Creedy, Moyle och 

Farrugia (2002) studie påvisar även att sjuksköterskor generellt sett har en negativ attityd till 

patienter med självskadebeteende. Enligt en studie av Woollaston och Hixenbaugh (2008) 

upplever sjuksköterskor att det är svårt att vårda personer med EIPS vilket resulterade i 

negativa attityder gentemot patientgruppen.  

 

Emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS)  

Definitionen av en personlighetsstörning är att en person har varaktiga mönster av upplevelser 

som påtagligt avviker från vad som allmänt sätt förväntas i personens sociokulturella miljö. 

Mönstret skall kunna härledas tillbaka till barndomen eller tidig vuxenålder och vara 

oflexibelt, stabilt och varaktigt över tid. Mönstret leder till signifikant lidande eller 

funktionsförlust i såväl arbete som i sociala relationer (American Psychiatric Association, 

2000). 

   Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild och affekter karaktäriserar EIPS (American Psychiatric 

Association, 2000). Personer med denna störning kan göra stora ansträngningar för att 
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undvika verkliga eller fantiserade separationer. Impulsivitet kan visas i till exempel sexuell 

äventyrlighet, drogmissbruk och vårdslöshet i trafiken som kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Kroniska tomhetskänslor och återkommande temperamentsutbrott hör även 

personlighetsstörningen till. Det kan även förekomma stressrelaterade paranoida tankegångar 

som är övergående eller allvarliga dissociativa symtom. Personer med EIPS kan även uppfylla 

kriterierna för upprepat suicidalt beteende med exempelvis suicidhot och självskadande 

handlingar (American Psychiatric Association, 2000). 

 

Självskadebeteende och suicidalt beteende 

Självskadebeteende innebär en avsiktlig, direkt förstörelse eller förändring av kroppsvävnad 

utan att personen medvetet vill ta sitt liv. Indirekta metoder för att påverka kroppsvävnad 

genom exempelvis svält, kroniskt alkoholintag, intoxikation eller avslutande av dialys ses 

däremot inte som ett självskadebeteende (Favazza, 1998). Impulsivt självskadebeteende kan 

delas upp i episodiskt och repetitivt självskadebeteende. Episodiskt självskadebeteende 

omfattar att personen skadar sig själv under en viss tid och att detta sker ett begränsat antal 

gånger. Det repetitiva självskadebeteendet innebär istället att självskadebeteendet sker under 

en längre tid och blir med tiden ett normalt sätt för personen att hantera psykisk smärta. Det 

impulsiva självskadebeteendet beskrivs som att personen i stor omfattning har tankar på att 

skada sig själv, att personen upplever återkommande misslyckanden med att stå emot 

impulser av att skada sig själv. Det impulsiva självskadebeteendet innebär även att personen 

har en ökad upplevelse av inre spänning innan självskadan sker, att personen har en känsla av 

välbefinnande eller lättnad direkt i anslutning med självskadandet samt att beteendet inte 

handlar om att personen medvetet vill ta sitt liv. Enligt en studie av Shyamala och Skegg 

(2011) är det vanligare att kvinnor som utsatts för traumatisering får ett självskadebeteende än 

för traumatiserade män. Enligt en studie av  

Carvalho Fernando et al (2014) har personer med EIPS ofta utsatts för känslomässiga 

övergrepp och svek i barndomen. Känslomässiga övergrepp och svek i barndomen var även 

associerat med att personen hade svårare att reglera sina känslor. Upprepade sexuella och 

fysiska övergrepp var även relaterat till självskadebeteende. Enligt Socialstyrelsen (2004) kan 

gränsdragningen mellan suicidalt beteende och självskadebeteende vara svår. Enligt 

Herlofson och Ekselius (2011)  innebär suicid att personen har som avsikt att dö av 

handlingen. Suicidalt beteende innebär både fullbordade suicid och suicidförsök samt 

förberedelser för suicidförsök. Suicidalt beteende innefattar också suicidtankar som uttrycks 
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både verbalt och icke- verbalt. Genom obduktion har det visat sig att 95 % av de som 

suiciderat haft en psykisk sjukdom. Personlighetsstörning kan vara en orsak till suicid i 

samband med att personen missbrukar eller drabbas av depression. Speciellt hos personer med 

EIPS finns ökad risk för suicid. 

 

 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) 

Att reducera utrymmet för utåtagerande beteenden och suicidhandlingar är ett viktigt mål i 

behandlingen av personer med EIPS. Att säkra patientens överlevnad så långt det är möjligt är 

en grundprincip i vårdkontakten då risken för impulsiva suicidhandlingar i krissituationer 

finns hos personer med EIPS. En annan grundprincip i kontakten är strävan efter en 

kontinuerlig och ej avbruten behandlingskontakt. Ett förtroende inför att vilja stanna kvar i ett 

samarbete med vårdpersonalen bör finnas och om vårdkontakten avbryts finns risken att 

personen upplever sig sviken och avbryter kontakten med vården. Ett stort värde kan vara 

behandlingsprogram med syfte att reducera utrymmet för utåtagerande beteende och 

självskadande handlingar (Herlofson och Ekselius, 2011). Ett sådant behandlingsprogram är 

DBT som är en omfattande och avancerad form av kognitiv beteendeterapi. DBT har 

utvecklats mer specifikt för personer som är kroniskt suicidala och har EIPS (SBU, 2005). I 

DBT ses patientens svårigheter som konsekvenser av att personen med EIPS har svårt att 

reglera sina känslor. Personer som har EIPS reagerar fort på emotionell stimuli och det tar 

längre tid för dessa individer att återgå till neutralläge. Patientens känslor är därför en 

betydelsefull del i DBT. DBT kan bidra till minskat självskadebeteende och till färre 

behandlingsavbrott hos personer med EIPS. Det finns även studier som påvisar att DBT 

minskar droganvändning samt att personer med EIPS får minskat behov av sjukhusvård efter 

behandling med DBT (SBU, 2005).  

  En grundteknik som används i DBT är beteendeanalysen som är en omfattande analys av 

problembeteenden som personen vill få kontroll över. DBT fokuserar även på att lyfta fram 

eventuella sårbarhetsfaktorer samt att försöka ta reda på vad som igångsätter ett beteende och 

vad personen känner och tänker i den aktuella situationen. Fokus riktas även på att hitta 

alternativa handlingssätt som personen med EIPS kan använda sig av för att undvika 

problematiska situationer i framtiden (Herlofson och Ekselius, 2011). I behandlingen 

förekommer flera steg. Självskadande och terapistörande beteenden prioriteras först. DBT 
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består av individuell terapi, gruppterapi och telefonstöd. Även handledning och stöd erbjuds 

till personalen som arbetar med DBT (SBU, 2005). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Eriksson (2001) beskriver att lidandet hos patienter är det som motiverar till vårdandet och 

vårdhandlingarna. Lidande kan för människan innebära en känsla av hopplöshet. För att 

kunna känna medlidande med en annan människa behövs kärlek. Eriksson (2001) delar upp 

lidande i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär att 

patienten kan uppleva ett lidande i samband med sjukdomen som hen drabbats av. Den smärta 

som sjukdomen eller behandlingen bidrar med kan vara kroppslig, själslig eller andlig smärta. 

Vårdlidande är det lidande som patienten kan uppleva i relation till den vård patienten får. Det 

kan röra sig om att patienten känner sig kränkt av vårdpersonalen eller att vårdpersonalen 

missbrukar sin maktposition mot patienten. Det kan även röra sig om att det finns brister i den 

vård som ges. Livslidandet innebär att patienten har ett lidande som påverkar hela 

livssituationen. Livslidandet kan leda till att patienten känner hopplöshet och samtidigt tappar 

styrkan att kämpa vidare. Det är vanligt att sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet 

går ihop med varandra. Eriksson (2002) beskriver vidare att kärlek och medkänsla är 

grundläggande i vårdvetenskapen. Kärleksmotivet benämns med Caritas. Caritasmotivet 

betyder att bjuda in och ha omtanke om en medmänniska, vilket också är en benämning för 

det allra djupaste etiska motivet där vårdaren visar respekt för patienten. Vårdaren  har en 

viktig roll i den vårdande relationen till patienten för att lindra det mänskliga lidandet och 

värna om liv och hälsa hos människan. Vårdrelationen handlar om en kärleksfull och osjälvisk 

relation till en annan medmänniska. 

   Eriksson (1997) beskriver begreppen ansa, leka och lära. Ansa betyder att vårdaren 

bekräftar patienten, detta kan ge patienten en känsla av att vara respekterad och accepterad. 

Även beröring är ett sätt att bekräfta patienten och är en del av det som Eriksson kallar för 

ansa. Att ansa kan ses som en estetisk handling i vårdandet där vårdpersonalen lyfter fram det 

vackra och sköna. Leka kan vara att tillsammans med patienten öva, skapa och önska.  

Skapandet i leken kan handla om att leken förekommer i tanken eller genom en skapande 

handling. Lärandet innebär en förändring hos patienten och är en interaktion med andra 

människor. Vårdpersonalen är delaktig i att underlätta lärandet för patienten.  
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Problemformulering 

Litteraturen påvisar att vårdande av personer med emotionell instabil personlighetsstörning 

(EIPS) med eller utan självskadebeteende är en stor utmaning för vården. I en studie av 

Mcallister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002) framkommer det att sjuksköterskor generellt 

sett har en negativ attityd till patienter med självskadebeteende. För att vårda patienter med 

EIPS eller patienter med liknande ohälsa inom psykiatrin behövs ökad förståelse och kunskap 

om den evidensbaserade vården av dessa patienter.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att analysera och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur 

som utifrån vårdpersonalens och patientens perspektiv belyser bemötande och vård av 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och liknande ohälsa. 

Frågeställning 

Hur bemöts och vårdas patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och liknande 

ohälsa utifrån vårdpersonalens och patientens perspektiv? 

 

METOD 

 

Design 

En systematisk litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2003). 

 

Urval 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed, CHINAL och SCOPUS.  

 

Inklusionskriterier 

Originalartiklar på engelska som publicerats i vetenskapliga tidskrifter med tydligt syfte, 

tydlig metod och vars resultat motsvarade litteraturstudiens syfte inkluderas.  Artiklar som 

berörde personer emotionell instabil personlighetsstörning och liknande ohälsa inkluderades. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar med patientens perspektiv och vårdpersonalens 

perspektiv inkluderades. Med vårdpersonal avsågs sjuksköterskor, läkare, kuratorer, 



6 

 

psykologer och skötare. Endast artiklar skrivna år 2000 och senare inkluderades. 

Reviewartiklar och artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderades. Vid 

litteratursökningen lästes abstract igenom och de artiklar som ansågs relevanta för studiens 

syfte valdes ut. 

 

Sökstrategi 

Enligt Friberg (2006) är det viktigt att kontrollera att det finns publicerad litteratur om det 

problemområde som valts. En litteratursökning skall därför göras för att få fram en grund för 

problemformulering och syfte. I november 2013 gjordes en pilotsökning inom området, 

därefter bestämdes syfte och problemformulering. Pilotsökningen skedde tillsammans med en 

bibliotekarie. I januari 2014 gjordes en preliminär sökning för titel och abstract i databaserna 

PubMed, CHINAL och Scopus.  

 

Tabell 1. Presentation av sökprocess i databaser. 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda 

PubMed #1 Borderline personality disorder AND 

Psychiatric care AND nurse 

42 1 

PubMed #2 Psychiatric nursing AND self- harm. 127 1 

PubMed #3 Borderline personality disorder AND 

psychiatric nurses AND service users 

4 1  

CINAHL #4 Borderline personality disorder AND self- 

harming 

17 1 

CINAHL #5 Non- suicidal AND self- injury 37 1 

PubMed #6 Borderline personality disorder AND 

psychiatric nursing AND trust 

7 1  

PubMed #7 Borderline personality disorder AND recovery 

AND nursing 

7 3 
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PubMed #8 Borderline personality disorder AND mental 

health nurses 

31 2 

Scopus #9 Borderline personality disorder AND nurse 

AND practice 

26 1 

PubMed #10 Borderline personality disorder AND nursing 

staff AND working 

12 2 

PubMed #11 Self- mutilating AND nurses 5 1 

PubMed #12 Self- harm AND nurses AND mental health 

services 

34 1  

PubMed #13 Borderline personality disorder AND lived 

experience 

4 1  

PubMed #14 Self- injurious behavior AND nursing 

interventions AND relationship 

16 1   

PubMed #15 Self- harm AND Borderline personality 

disorder AND suffer 

10 1  

PubMed #16 Borderline personality disorder AND mental 

health care AND Professionals 

14 1 

PubMed  #17 Borderline personality disorder AND shame 40 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskning av artiklar har genomförts enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärderings (SBU) kriterier för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier 

(SBU, 2014).  

   Granskning av studiernas kvalitet utgick utifrån en skala bestående av; låg, medelhög och 

hög kvalitet. De studier som uppfyllde mer än 75 % av kvalitetsindikatorerna bedömdes vara 

av hög kvalitet, de studier som uppfyllde mellan 50 -75% bedömdes vara av medelhög 

kvalitet. De artiklar som saknade väsentliga delar eller inte uppfyllde mer än 50% av 

kvalitetsindikatorerna bedömdes vara av låg kvalitet.  

 

Resultatanalys 

Materialet analyserades tematiskt enligt Malteruds (2012) modell för systematisk 

textkondensering, inspirerad av Giorgis fenomenologiska analys. Den tematiska analysen 

består av fyra steg som innebär att texten först lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

uppfattning om helheten. Preliminära teman sökes i samband med att texten lästes igenom och 

analyserades ytterligare i nästa steg. Där efter togs meningsbärande enheter ut vilka 

inkluderade text som var relevant för forskningsfrågan. Sedan sågs samband i de preliminära 

teman som hittats och teman identifierades. Gemensamma teman identifierades. Efter det 

analyserades varje tema för att skapa underkategorier, vilka mer i detalj beskrev vilket 

innehåll temat bestod av. Innehållet i de valda studierna kontrollerades sedan för att 

säkerställa att innehållet och helheten överensstämde med de teman och underkategorier som 

framkommit i analysen.   

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Polit och Beck (2008) är det betydelsefullt att förhålla sig neutral till det material som 

granskas och analyseras. Originalfakta skall inte förvanskas för att passa in i studien. 

Resultaten som ett arbete är byggt på bör redovisas för att påvisa att inget har dolts och för att 

bevisa att studien är helt tillförlitlig. Resultat från studierna skall inte heller plagieras, 

förfalskas eller fabriceras.  
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   Det är forskarens egna etiska ansvar som är grundläggande för all forskningsetik. Det är 

forskaren som har ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och att deltagare i 

forskningen inte far illa (Codex, 2014). 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baseras på de artiklar som presenteras i tabell 2. Totalt har 21 artiklar inkluderats. 

Artiklarna som ingår är baserade på både kvalitativa och kvantitativa studier. De valda 

artiklarna är utförda i USA, England, Sverige, Norge, Finland, Sydafrika, Tyskland, Taiwan, 

Nederländerna och Irland. De teman och underkategorier som framkom under analysen 

presenteras nedan i tabell 3.  
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar 

Titel 

Författare  

Årtal 

Land 

Syfte Metod 

Urval 

Dataanalys 

Deltagare 

Bortfall 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Being a Case 

Manager for 

Persons With 

Borderline 

Personality 

Disorder: 

Perspectives of 

Community Mental 

Health Center 

Clinicians 

 

Nehls 

 

2000   

 

USA 

 

 

Att beskriva den 

dagliga erfarenheten 

hos personal som 

vårdar personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

Urval: Personal verksam 

inom psykiatrisk vård 

med minst sex månaders 

erfarenhet av att ha 

vårdat personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

Dataanalys: 

Fenomenologi 

N=17 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella 

djupintervjuer 

 

Deltagarna upplevde 

svårigheter i att 

bedöma om patienten 

var suicidal eller inte 

och flera deltagare 

behövde validera dessa 

bedömningar med 

kollegor. Konflikter 

kunde uppstå mellan 

personal gällande 

patienters suicidalitet 

då personalen dels ville 

vårda patienten på ett 

säkert sätt samtidigt 

som de hade tankar att 

de eventuellt överdrev 

sin oro för patienten. 

 

Medelhög 
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Travelling through 

the system: the lived 

experience of 

people with 

borderline 

personality disorder 

in contact with 

psychiatric services 

 

Fallon 

 

2003   

 

England 

 

Att belysa hur personer 

med emotionell instabil 

personlighetsstörning 

upplever kontakten med 

psykiatrisk vård. 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter i 

kontakt med olika 

psykiatriska 

vårdinrättningar.  

 

Dataanalys: ”Grounded 

theory” 

N=7 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna upplevde att 

personalen kunde ha 

negativa attityder. Trots 

att personal kunde 

finnas på plats kunde 

deltagarna uppleva sig 

isolerade om 

personalen var 

otillgänglig. 

Tillgänglighet och 

flexibilitet hos 

personalen sågs som 

positivt enligt 

deltagarna. En viktig 

del av att skapa en bra 

vårdrelation 

innefattande att 

deltagarna kände sig 

hörda. 

 

Hög 

 

Treatment of 

suicidal and 

deliberate self-

harming patients 

with borderline 

personality disorder 

using dialectical 

behavioral therapy: 

the patients' and the 

Att undersöka vad 

patienter och 

behandlare har för 

erfarenheter av att ha 

fått eller gett dialektisk 

beteendeterapi. 

 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter utvalda 

från terapigrupper samt 

en psykiater, en 

psykiatrisjuksköterska 

samt två personal 

utbildandes inom 

N=8 (Patienter=4, 

personal=4) 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Gruppintervjuer och 

Patienterna uttryckte att 

livet var lättare att leva 

efter dialektisk 

beteendeterapi (DBT). 

Vissa av patienterna 

uttryckte att de inte 

tidigare hade blivit 

bekräftade i den 

psykiatriska vården 

Hög 
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therapists' 

perceptions 

 

Perseius, Ojehagen, 

Ekdahl, Asberg, 

Samuelsson. 

 

2003 

 

Sverige 

   

 

kognitiv beteendeterapi.  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

individuella intervjuer men att de efter DBT 

kände sig mer 

respekterade och 

förstådda. En personal 

uttryckte att DBT 

hjälpte patienterna att 

hantera suicidtankar 

och 

självskadeimpulser. En 

annan personal 

uttryckte att de genom 

DBT hade lättare att 

förstå patientens 

svårigheter. 

 

Nurses’ and 

doctors’ perceptions 

of young people 

who engage in 

suicidal behaviour: 

a contemporary 

grounded 

theoryanalysis 

 

Anderson, Standen, 

Noona 

Att beskriva 

sjuksköterskors och 

läkares uppfattningar 

gällande unga 

människors suicidala 

beteende.  

 

Kvalitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor 

och läkare arbetandes 

inom ungdomspsykiatri, 

barnmedicinska 

avdelningar samt 

akutvårdsavdelningar.  

 

Dataanalys: ”Grounded 

N=45 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna belyste att 

det inte fanns 

tillräckligt med tid att 

samtala med 

ungdomarna. 

Deltagarna uttryckte en 

frustration över om 

ungdomarna inte ville 

ta emot erbjuden vård. 

Deltagare från 

barnmedicinska 

avdelningar såg 

problematik i att 

Medelhög 
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2003  

 

England 

 

theory” 

 

suicidala ungdomar 

vistades på 

barnmedicinska 

avdelningar 

tillsammans med 

somatiskt sjuka barn 

och ungdomar. 

The effects of the 

psychiatric label 

“borderline 

personality 

disorder” on nursing 

staff´s perceptions 

and causal 

attributions 

 

Markham, Trower. 

 

2003   

 

England 

 

Att undersöka hur den 

psykiatriska etiketten 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

påverkade personalens 

uppfattningar och 

tillskrivningar av 

beteenden hos 

patienterna. 

Kvantitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetandes inom 

psykiatrisk 

heldygnsvård 

 

Dataanalys: ANOVA 

 

N=50 

 

Bortfall: 4% 

 

Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning 

 

En skillnad visade sig 

gällande vilken sympati 

en patient får beroende 

på ifall patienten har 

diagnos emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

eller schizofreni. 

Deltagarna hade en 

större sympati och 

optimism för patienter 

med depression och 

schizofreni än för 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Deltagarna ansåg att 

personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

hade mer kontroll över 

orsakerna till negativa 

Medelhög 
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händelser än patienter 

med schizofreni eller 

depression.  

 

The language of 

cutting: Initial 

reflections on a 

study of the 

experiences of self-

injury in a group of 

women and nurses. 

 

Reece 

 

2005   

 

England 

 

Att beskriva hur både 

kvinnor med 

självskadebeteende och 

sjuksköterskor ser på 

självskadebeteende. 

 

Kvalitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor 

samt kvinnor med 

självskadebeteende. 

 

Dataanalys: ”Grounded 

theory”. 

 

N=23 (varav 

sjuksköterskor=14 och 

kvinnor med 

självskadebeteende=9) 

 

Bortfall: Ej redovisat.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Kvinnorna med 

självskadebeteende 

önskade att bli 

accepterade, förstådda 

och lyssnade på. 

Sjuksköterskorna 

kunde känna frustration 

och ha svårt att förstå 

varför patienten skar 

sig. 

 

Medelhög. 

To tame a volcano: 

patients with 

borderline 

personality disorder 

and their 

perceptions of 

Att undersöka 

livssituationen, lidandet 

och upplevelsen av den 

psykiatriska vården hos 

patienter med 

emotionell instabil 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter som fått 

psykosocial vård under 

12 månader eller längre. 

Deltagare N=10 

 

Bortfall N=1 

 

Deltagarna upplevde att 

lidandets drama kunde 

förstärkas om de inte 

kände sig respekterande 

av vårdpersonal. Att 

inte få känna sig 

Hög 
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suffering. 

 

Perseius, Ekdahl, 

Asberg, 

Samuelsson. 

 

2005   

 

Sverige 

 

personlighetsstörning.  

 

 

Dataanalys: 

Hermeneutisk metod  

 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativa intervjuer 

 

delaktig i sin egen vård 

kunde även förstärka 

lidandet.  Ett sätt att 

minska lidande kunde 

ske genom att bli 

förstådda, validerande, 

hörda och respekterade.  

 

Trust as a 

foundation for the 

therapeutic 

intervention for 

patients with 

borderline 

personality disorder 

 

Langley, Klopper. 

 

2005   

 

Att utveckla en praktisk 

modell för 

psykiatrisjuksköterskor 

att använda för att 

underlätta den psykiska 

hälsan hos patienter 

med emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter och 

psykiatripersonal från 

multidisciplinära team 

med erfarenheter av 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

Dataanalys: Software 

for systematically 

analyse of  textual data. 

N=16 (varav 

psykiatripersonal=10 

och patienter=6) 

 

Bortfall: Ej redovisat 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Resultatet pekar på att 

tillit är betydelsefullt 

för samtliga deltagare. 

Tillit i den terapeutiska 

relationen kan inge 

hopp. Först när 

patienten upplever tillit 

i förhållande till 

personal kan patienten 

öppna upp om sitt 

lidande. Ett sätt att 

skapa tillit enligt 

patienter är att försöka 

förstå genom att lyssna. 

Vårdaren behöver 

Medelhög 
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Sydafrika 

 

 skynda aktsamt i den 

terapeutiska relationen 

då tillit tar tid att bygga 

upp.  

 

Then I just showed 

her my arms . . .’ 

Bodily sensations in 

moments of 

alienation related to 

self-injurious 

behaviour. A 

hermeneutic 

phenomenological 

study 

 

Schoppman, 

Schröck, Schnepp, 

Büscher 

 

2007   

 

Tyskland 

 

Att belysa patienternas 

upplevelse och bidra till 

förståelsen för denna 

utsatta grupp. 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter vid två 

psykiatriska kliniker, 

specialiserade för vård 

av självskadebeteende.  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=15 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

 

Det framkommer i 

studien att patienterna 

uppskattade att 

sjuksköterskan fanns i 

närheten och var där för 

dem. En av patienterna 

belyste vikten av att ha 

sociala kontakter och 

upplevde en rädsla i att 

lämnas ensam på 

vårdavdelning. Ett sätt 

för sjuksköterskan att 

stödja patienten att 

undvika självskadande 

handlingar kunde vara 

att använda sig av 

fysisk beröring såsom 

att hålla en hand.  

 

Hög 
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Being burdened and 

balancing 

boundaries: a 

qualitative study of 

nurses' experiences 

caring for patients 

who self-harm 

 

Wilstrand, 

Lindgren, Gilje, 

Olofsson. 

 

2007   

 

Sverige 

Att belysa vad 

sjuksköterskor har för 

erfarenheter av att 

vårda patienter med ett 

självskadebeteende. 

Kvalitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor, 

arbetandes inom 

psykiatrisk 

heldygnsvård med 

erfarenheter av patienter 

med 

självskadebeteende. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=6 

Bortfall N=0 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativa intervjuer 

 

Vid svåra situationer i 

patientkontakt kunde 

personalen känna 

frustation, förlora 

kontroll och med det 

skrika åt patienten och 

ha ett nedvärderande 

bemötande. Deltagarna 

belyste vikten av att 

personalgruppen 

arbetade på samma sätt 

och hade förståelse för 

varför detta var viktigt.  

 

Hög 

‘Caring Across 

Thorns’ – Different 

care outcomes for 

borderline 

personality disorder 

patients in Taiwan 

 

Ma, Shih, Hsiao, 

Shih, Hayter 

Att beskriva bidragande 

faktorer och effekter av 

psykiatrisjuksköterskors 

beslutsfattande mönster 

av vårdresultat för 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Kvalitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetandes inom akut- 

eller 

rehabiliteringsenheter 

på en psykiatrisk klinik 

i norra Taiwan.  

 

N=15 

 

Bortfall: Ej redovisat  

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna visade 

negativa attityder till att 

vårda patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Flera av deltagarna 

hade negativa 

erfarenheter av att 

vårda denna 

patientgrupp och det 

bidrog till negativa 

Hög 
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2009   

 

Taiwan 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

förväntningar. Att få 

stöd från erfarna 

sjuksköterskor i 

vårdandet 

underlättande 

förståelsen för 

patientens behov.  

 

Longing for 

reconcillation: A 

challenge for 

women with 

borderline 

personality disorder. 

 

Holm, Berg, 

Severinsson. 

 

2009   

 

Norge 

 

Att beskriva hur 

traumatiska 

barndomserfarenheter 

påverkar det dagliga 

livet hos kvinnor med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

.  

 

Kvalitativ 

Urval: Kvinnor med 

diagnos emotionell 

instabil 

personlighetsstörning. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=13 

 

Bortfall: Ej redovisat 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer 

 

Den känslomässiga 

smärtan att inte bli 

trodd och förstådd 

fanns närvarande i 

deltagarnas dagliga liv. 

Mötet med 

sjukvårdspersonal som 

ej trodde på deltagarnas 

berättelser kunde 

resultera i att kvinnorna 

kände sig 

förödmjukade och 

kränkta vilket 

resulterande i en 

emotionell smärta som 

påverkade kvinnorna i 

deras dagliga liv. 

Hög 

Clinical Problems in 

Community Mental 

Att belysa problem för 

kommunens 

Kvalitativ N=8 I resultatet framkom att 

ett av de största 

Medelhög 
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Health Care for 

Patients with Severe 

Borderline 

Personality Disorder 

 

Koekkoek, van 

Meijel, Schene, 

Hutschemaekers 

 

2009   

 

Nederländerna 

 

psykiatriska vård i 

mötet med personer 

med emotionell instabil 

personlighetsstörning 

som ej platsar i 

specialiserad terapi. 

 

Urval: Vårdpersonal 

specialiserade inom 

vård av patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Delfimodellen 

 

problemen för vård av 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

var personalens 

negativa attityder 

gentemot denna 

patientgrupp. 

Personalen uttryckte 

maktlöshet gentemot 

att hjälpa patienterna 

vilket kunde resultera i 

ett icke-terapeutiskt 

beteende som 

innefattade irritation, 

ilska samt aggression.  

 

Preventive 

Psychiatric 

Admission for 

Patients With 

Borderline 

Personality 

Disorder: A Pilot 

Study 

 

Koekkoek, Van der 

Snoek, Oosterwijk, 

Att beskriva den 

preliminära effekten av 

förebyggande 

psykiatriskt vård genom 

tidigt uppfångande av 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Mixad metod, 

pilotstudie. 

 

Urval: Patienter 18-60 

år i kontakt med sin 

kommunala psykiatriska 

vård. 

 

Dataanalys: 

Nonparametic Wilcoxon 

N=8 

 

Bortfall: N=3 

 

Datainsamlingsmetod: 

Journalgranskning och 

individuella intervjuer  

 

Deltagarna upplevde att 

även om personalen var 

lättillgänglig fanns det 

för lite tid till att bli 

bekräftade. En positiv 

aspekt var att 

deltagarna upplevde att 

de var delaktiga och 

hade kontroll över sin 

egen vård. Att känna 

sig lyssnad på var en 

annan aspekt som 

Hög 
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Van Meijel. 

 

2010   

 

Nederländerna 

 

signed ranks test, 

innehållsanalys. 

 

ansågs mycket viktigt i 

vården. Dessa aspekter 

bidrog tillsammans till 

att deltagarna upplevde 

att deras problem och 

behov blev sedda. 

 

Desire to survive 

emotional pain 

related to self-harm: 

A Norwegian 

hermeneutic study 

 

Holm, Severingsson 

2010  

 

Norge 

 

Att beskriva och tolka 

kvinnors önskan att 

överleva det 

känslomässiga lidandet 

relaterat till 

självskadebeteende. 

Kvalitativ 

 

Urval: Kvinnor med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

 

Dataanalys: 

Hermeneutisk kvalitativ 

metod  

 

N=13 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer 

 

Kvinnorna uttryckte en 

önskan att 

sjuksköterskorna visste 

att självskadebeteendet 

inte rörde sig om att de 

ville ha 

uppmärksamhet utan de 

önskade att någon 

kunde hjälpa dem att 

inte självskada. 

Kvinnorna beskrev att 

viktiga aspekter till att 

kunna överleva det 

känslomässiga lidandet 

var få omvårdnad, 

respekt, förståelse, 

tillit, förtroende samt 

stöd från omgivningen.  

 

Hög 
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Struggling to 

recover by changing 

suicidalbehaviour: 

Narratives from 

women with 

borderline 

personality disorder 

 

Holm, Severinsson 

 

2011   

 

Norge 

 

Att beskriva hur en 

återhämtningsprocess 

kan underlätta 

förändringar i suicidalt 

beteende hos kvinnor 

med emotionell instabil 

personlighetsstörning 

Kvalitativ 

 

Urval: Kvinnor med 

diagnos emotionell 

instabil 

personlighetsstörning. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=13 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativa intervjuer 

 

Två teman framkom i 

studien: ”att kämpa för 

att få ansvar för sig 

själv och andra” samt 

”att kämpa för att vara 

vid liv genom större 

personlig utveckling”. 

Deltagarna beskrev att 

de i 

återhämtningsprocessen 

kämpade för att känna 

sig säkra och att de 

kunde lita på sig själv 

och att andra kunde 

göra detsamma. En 

orsak till att patienterna 

kände sig säkra och 

vågade lita på sig själva 

var att andra trodde på 

dem. 

 

Hög 

‘I think we’re all 

guinea pigs really’: 

a qualitative study 

of medication and 

borderline 

personality disorder 

 

Att beskriva 

erfarenheter hos 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

som behandlas med 

läkemedel för 

Kvalitativ 

 

Urval: Patienter som 

medicinerar eller 

tidigare har medicinerat 

med antidepressiva-, 

antipsykotiska-, 

N=7 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

Deltagarna upplevde 

negativa attityder från 

personalen samt 

bristande förståelse för 

deras diagnos. Den 

bristande kunskapen 

bidrog till negativa 

attityder. Deltagarna 

Hög 
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Rogers, Acton 

 

2012   

 

England 

 

diagnosen. 

 

stämningsstabiliserande- 

eller ångestlindrande 

läkemedel.  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

intervjuer 

 

upplevde att de kunde 

vara ”försökskaniner” 

genom att de blev 

tilldelade flera olika 

sorters mediciner 

eftersom personalen 

inte visste vilket annat 

sätt de skulle vårda 

deltagarna på. 

Exploring 

Registered 

Psychiatric Nurses' 

Responses towards 

Service Users with a 

Diagnosis of 

Borderline 

Personality Disorder 

 

McGrath, Dowling 

 

2012   

 

Irland 

 

Att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

interaktion och nivå av 

empati gentemot 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning.  

 

Kvalitativ 

 

Urval: 

Psykiatrisjuksköterskor 

arbetandes i psykiatrisk 

vård med femton års 

erfarenhet. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=17 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna uttryckte 

betydelsen av att ha 

självdistans i mötet 

med patienten och att 

ha en professionell 

hållning gentemot 

patienten. Vikten av att 

alltid ta självskadande 

handlingar på allvar 

belystes, oavsett om 

patienten hade 

diagnosen emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

eller inte. En av femton 

av de intervjuade 

sjuksköterskorna hade 

en högre nivå av mätt 

empati. Sjuksköterskan 

belyste vikten av vad 

Medelhög 
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det kan innebära för 

patienten att bli lyssnad 

på av personalen. 

Helping self-

mutilating 

adolescents: 

descriptions of 

Finnish nurses 

 

Rissanen, Kylma, 

Laukkanen 

 

2012   

 

Finland 

 

Att belysa finska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

hjälpa ungdomar med 

ett självskadebeteende. 

Kvalitativ 

 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetandes inom 

ungdomspsykiatri. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=9 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer 

samt 

fokusgruppsintervjuer 

 

Respekt för individen, 

vårdande attityder och 

professionella 

färdigheter samt 

förmåga att interagera 

med ungdomen var 

grundläggande element 

för en god vård som 

framkom i studien. En 

ytterligare aspekt på 

god vård enligt 

sjuksköterskorna var 

grundläggande 

kunskaper om 

självskadebeteende 

som fenomen.  

 

Hög 

Borderline 

personality disorder: 

clinicians' accounts 

of good practice 

 

Bowen 

Att beskriva 

psykiatripersonalens 

erfarenhet gällande gott 

utförande av vård för 

patienter med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

Kvalitativ 

 

Urval: Vårdpersonal 

från ett multidisciplinärt 

team med minst ett års 

erfarenhet av arbete i 

psykiatri. 

N=9 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

Deltagarna belyste 

bland annat vikten av 

att patienterna deltar i 

beslutsfattande 

gällande deras vård och 

att en struktur på 

avdelningen kunde 

underlätta för denna 

Hög 
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2013   

 

England 

 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

intervjuer 

 

patientgrupp. Att ha en 

öppen kommunikation 

mellan såväl patient 

och personal som 

mellan personal ansågs 

viktigt.  

A qualitative study 

on the use of the 

care programme 

approach with 

individuals with 

borderline 

personality disorder: 

a service user 

perspective. 

 

Rogers, Dunne 

 

2013    

 

England 

 

Att beskriva patienters 

upplevelse av ett 

vårdprogram som 

används inom 

psykiatrisk vård för 

personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning. 

 

Kvalitativ 

 

Urval: Selektivt urval 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

N=7 

 

Bortfall: Ej redovisat 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna upplevde att 

de inte kände sig 

delaktiga i sitt 

vårdprogram och att 

beslut togs utan deras 

delaktighet. Deltagarna 

belyste att själva få 

vara delaktig i sin egen 

vård var en viktig 

aspekt. Deltagarna hade 

en önskan att den 

vårdpersonal de mötte 

skulle ha en större 

kunskap om emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

och att vården de fick 

skulle vara mer 

individuellt anpassad. 

Hög 

 



25 

 

Tabell 3. Översikt av teman och underkategorier 

TEMAN UNDERKATEGORIER 

Vårdpersonalens attityder 

 

Vårdrelationens betydelse 

 

 

 

Behov av kunskap i vårdandet 

 

Vårdlidande 

Frustration  

Negativa attityder och förväntningar 

Tillit och respekt 

Kommunikation och förståelse 

Bekräftelse 

Delaktighet i sin vård 

Brist på förståelse 

Brist på kunskap 

Ensamhet 

Övermedicinering 

 

 

Vårdpersonalens attityder  

Frustration 

Ett flertal studier belyste att personalen kunde känna frustration i vårdandet av personer med 

självskadebeteende eller EIPS (Reece, 2005; Wilstrand et al. 2007;  Koekkoek, 2009; 

Anderson, 2003; Rissanen, 2012; McGrath, 2012). Patienter med självskadebeteende beskrev 

att personalen blev frustrerade och skrek åt dem, vilket bidrog till en känsla av skuld hos 

patienten (Reece, 2005). Hos personalen kunde frustration ta sig uttryck genom att de pga. 

rädsla förlorade kontrollen och började skrika, hålla hårt i armen eller bemötte patienten med 

självskadebeteende på ett icke respektfullt sätt. personal kunde känna sig frustrerade över 

sättet patienten skulle övervakas på, då observation skedde samtidigt som patientens integritet 

inte fick kränkas (Wilstrand et al, 2007). I studien av Koekkoek et al (2009) framkom det att 

bristen på behandlingsframgång för personer med EIPS kunde bidra till att vårdpersonalen 

kände sig maktlösa och missmodiga, detta kunde i sin tur leda till att personalen skuldbelade 

patienten och fick ett icke terapeutiskt beteende i form av irritation, ilska och till och med 

aggression i bemötandet av patienten.  

   Vårdpersonal kunde uppleva frustration i det praktiska arbetet med unga personer som hade 

ett självskadebeteende om de inte fanns möjlighet till en terapeutisk miljö och tid att samtala 

och lyssna på patienten (Anderson et al, 2003).  Frustration kunde även utlösas av att 

sjuksköterskor upplevde en känsla av oro, maktlöshet och vrede vid upprepade 
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självskadehandlingar trots hjälp och åtgärder till ungdomen med ett självskadebeteende 

(Rissanen et al, 2012). I studien av McGrath et al (2012) beskrev de flesta 

psykiatrisjuksköterskorna att hot om självskada, att skada andra och suicidhot gjorde dem 

mycket frustrerande.  En vårdpersonal uttryckte att en stressfull situation kunde vara när 

patienter med EIPS ringde ett flertal gånger dag efter dag med hot att ta sitt liv, vilket 

resulterade i att vårdaren kände sig fången i situationen (Nehls, 2000).  

 

Negativa attityder och förväntningar 

Sjuksköterskor hade generellt en mer negativ attityd till patienter med EIPS än till de patienter 

som lider av schizofreni eller depression. Sjuksköterskorna hade även färre optimistiska 

förväntningar gällande patienter med EIPS jämfört med patienter som led av schizofreni eller 

depression (Markham et al, 2003). Personer med EIPS, som har kontakt med den psykiatriska 

vården beskrev att de i flertalet fall fått ett icke respektfull bemötande samt att personalen haft 

en fördömande attityd (Perseius et al, 2003; Perseius, 2005). Ett flertal patienter med EIPS 

upplevde negativa attityder från sjuksköterskor och vårdpersonal vid allmänna sjukhus och 

akutvårdsavdelningar (Fallon, 2003). Rogers och Acton (2012) beskrev i sin studie att 

patienter med EIPS upplevde negativa attityder och brist på förståelse från vårdpersonalen 

och att det kunde bero på otillräcklig kunskap.  Andra negativa upplevelser kunde vara 

avvisande, okänsliga och osympatiska attityder från personalen. Flera sjuksköterskor beskrev 

att de hade negativa förväntningar gällande resultatet för omvårdnad av personer med EIPS, 

grundat på sina tidigare erfarenheter.  Att vårda denna patientgrupp var ett slöseri på 

medicinska resurser ansåg flera sjuksköterskor (Ma et al, 2009). 

 

Vårdrelationens betydelse 

Tillit och respekt 

Patienter med EIPS beskrev att de upplevde att personalen kunde hjälpa dem och lindra deras 

lidande genom att de hade ett respektfullt bemötande, vara förstående samt validerande. 

Genom detta förhållningssätt menade deltagarna i studien att personalen var som mest till 

hjälp (Perseius, 2005). Att överleva den emotionella smärtan, relaterat till självskadebeteende 

påverkades av patientens upplevelse av omvårdnaden. Viktiga aspekter visade sig vara 

respekt, stöd, tillit, förståelse och omsorg (Holm och Severinsson, 2010).  
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   Ett problem vårdpersonal belyste var att patienter med EIPS hade svårigheter att känna tillit 

till dem och vårdpersonalen tenderade att underskatta tiden det tog att bygga upp en sådan 

relation (Koekkoek et al, 2009; Langley och Klopper, 2005). I studien av Schoppmann et al 

(2007) belyste patienter vikten av att vårdrelationen skulle vara förtroendeingivande och 

tillitsfull. Patienterna tenderade att inte söka hjälp hos en personal de inte kände, då de 

saknade tillit till personen. Patienter med EIPS beskrev att de kunde känna tillit och 

förtroende för personalen om personalen hade ett rakt förhållningssätt och satte tydliga 

gränser utan att vara bestraffande eller dömande (Fallon, 2003). Sjuksköterskorna beskrev att 

ett sätt att bygga en förtroendefull relation med unga personer som har ett suicidalt beteende 

kunde vara att ge patienten frihet, exempelvis genom att låta patienten gå och handla själv 

Anderson et al, 2003). 

   Att känna tillit till sig själva och andra under återhämtningsprocessen av suicidalt beteende 

beskrev patienter med EIPS var av betydelse. För att känna tillit upplevde patienterna att det 

var betydelsefullt att få känna att någon trodde på dem och deras berättelse (Holm et al, 

2011). 

    

Kommunikation och förståelse 

Kvinnor med EIPS belyste att de blivit både kränkta och förödmjukade i mötet med 

vårdpersonal när de delgav sin livshistoria utan att bli trodda eller förstådda. Detta var något 

som påverkade deras dagliga liv (Holm et al, 2009).  Patienter med EIPS påtalade betydelsen 

av att vårdpersonalen lyssnade på dem och deras berättelse, de beskrev även att en del 

personal inte brydde sig eller lyssnade på dem, de kände sig då inte förstådda av 

vårdpersonalen (Perseius et al, 2005). Även i studien av Koekkoek et al (2009) belystes 

betydelsen av att patienterna med EIPS kände sig lyssnade på, en patient beskrev att hon 

kunde skapa konflikter om hon inte kände att personalen lyssnade och förstod. Patienter med 

självskadebeteende önskade att prata med personalen om de svåra känslor de hade i samband 

med att de skar sig och att de då önskade känna att personalen lyssnade (Reece, 2005).  I 

studien av Fallon (2003) beskrev patienter med EIPS att de vid svåra emotionella besvär blev 

uppmanade av sjuksköterskan på avdelningen att söka kontakt med psykolog. Patienterna 

upplevde dock vid dessa tillfällen att det inte var psykologhjälp de sökte utan de önskade att 

det gavs tid till att bli lyssnade på och få emotionellt stöd.   

   Något som kunde distansera vårdpersonalen från en ung patient med självskadebeteende var 

bristen på förståelse kring varför de unga personerna skadade sig själva eller tog tabletter. Då 
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vårdpersonalen själva inte kunde relatera till att beteendet skulle kunnat förekomma i sin egen 

ungdom bidrog det till att de blev mer distanserade (Anderson et al, 2003). 

En öppen kommunikation mellan patienter med EIPS och vårdpersonal på en avdelning 

beskrevs av vårdpersonal som betydande. Även betydelsen av att det fanns en öppen 

kommunikation mellan alla professioner i arbetsgruppen i samband med vård av patienter 

som har EIPS belystes (Bowen, 2013).  Även studien av Rissanen et al (2012) belyste vikten 

av att ha en öppen kommunikation i arbetsgruppen vid vård av unga personer med ett 

självskadebeteende. Det belystes även att vårdpersonal ansåg att det var viktigt att 

ungdomarna fick hjälp att själva förstå deras självskadebeteende.  

 

Bekräftelse 

Patienter med EIPS uttryckte att kvalitet för en hållbar relation, där patienten kände sig 

bekräftad, underlättades av att vårdpersonalen var lugna, hade tålamod, var empatiska, 

kunniga samt flexibla i sitt förhållningssätt gentemot dem samt att vårdpersonalen visade sig 

intresserade för patienten som person (Fallon, 2003). Flera patienter med självskadebeteende 

beskrev att de kunde ha svårt att prata efter att de skadat sig själva. En patient upplevde att 

hon fick stöd genom att sjuksköterskan satt bredvid henne och hade förståelse för hennes 

svåra situation. Fysisk beröring belystes som något som kunde hjälpa förutsatt att patienten 

hade tillit till personen som skulle använda sig av fysisk beröring. Det kunde då handla om att 

hålla i en hand när patienten upplevde ett försämrat mående (Schoppmann et al, 2007). 

 

Delaktighet i sin vård 

Så väl vårdpersonal som patienter upplevde i ett flertal studier att det var betydelsefullt att 

patienten med EIPS var delaktig i sin vård och i beslutsfattandet kring den (Bowen, 2013; 

Fallon, 2003; Ma et al, 2009; Perseius et al, 2005; Rogers och Dunne, 2013). Patienter med 

EIPS uttryckte att de önskade bli mer involverade i sin vård. Patienterna upplevde att de hade 

bäst kunskap gällande sitt mående och vad som behövde förändras. Trots detta användes inte 

deras kunskaper som en resurs i den utsträckning de önskade (Rogers och Dunne, 2013). I 

studier av Rogers och Dunne (2013) och Rogers och Acton (2012) uttryckte patienter även att 

de önskat få mer information av personalen, en del patienter upplevde ofta att de själva fick ta 

reda på information rörande sin vård. Att ha ett strukturerat arbetssätt som underlättade 

beslutsfattande mellan patienter och personal var av betydelse (Bowen, 2013). Patienter med 
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EIPS som varit delaktiga i sin vård upplevde sig inkluderade och att kommunikationen med 

vårdpersonal förbättrades (Fallon, 2003). 

 

Behov av kunskap i vårdandet 

Brist på förståelse 

Flera patienter med EIPS upplevde brist på förståelse från personalen och att detta till stor del 

berodde på att personalen hade bristande kunskap om deras problematik (Rogers och Dunne, 

2013). Flera patienter med EIPS beskrev att de innan påbörjad DBT- behandling upplevt den 

psykiatriska vården som att vårdpersonal haft bristande kunskap, förståelse och verktyg för att 

behandla och vårda dem (Perseius et al, 2003). I en studie av Rogers och Acton (2011) 

beskrev patienter med EIPS att vårdpersonal hade dålig kunskap om EIPS och att detta bidrog 

till att patienterna upplevde att de bemöttes med negativa attityder och brist på förståelse från 

vårdpersonalen. 

 

Brist på kunskap 

Sjuksköterskor uttryckte att brist på kunskap och utbildning gällande självskadebeteende var 

faktorer som hindrade vårdandet av ungdomar med suicidalt beteende (Rissanen et al, 2012). 

För lite utbildning om den psykiska hälsan hos ungdomar resulterade i avsaknad av kunskap 

och erfarenhet för att kunna vårda ungdomar med suicidalt beteende. För att få kunskap om 

att bemöta och vårda ungdomar med suicidalt beteende krävdes även att erfarenhet 

utvecklades över tid gällande att vårda denna patientgrupp (Anderson et al, 2003). 

Vårdpersonal kunde känna en osäkerhet över sin kunskap att bedöma suicidrisk hos en patient 

med EIPS och önskade validera dessa bedömningar med sina kollegor (Nehls, 2000).   

Patienter med EIPS upplevde att de fick bättre hjälp av specialistutbildad personal (Rogers 

och Acton, 2012). Sjuksköterskorna beskrev att den ultimata vården för patienter med 

självskadebeteende skulle vara att de vårdades på mindre, avskilda avdelningar där personalen 

har tillräckligt med tid och en omfattande kunskap om självskadebeteende (Wilstrand et al, 

2007). 
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Vårdlidande 

Ensamhet 

Ett flertal studier beskrev patientens upplevelse av ensamhet som ett stort lidande i samband 

med vården (Fallon, 2003; Holm et al, 2009; Holm och Severinsson, 2010; Schoppmann et al, 

2007). Patienter med EIPS kunde ha en daglig rädsla att bli lämnad ensam och en känsla av 

att få kämpa ensam med sina förflutna trauman (Holm et al, 2009). Om personalen på 

avdelningen var svårtillgängliga kunde en känsla av isolering infinna hos patienter med EIPS 

sig trots att avdelningen de befann sig på var välbemannad (Fallon, 2003). Både Holm et al 

(2010) och Schoppmann et al (2007) beskrev att deltagarna lindrade den emotionella smärtan 

genom självskadehandlingar, så som att skära sig, när de kände sig ensamma och lämnade. En 

patient beskrev att hon på avdelningen skar sig när sjuksköterskan lämnade rummet med 

rädsla för att bli ensam och lämnad (Holm et al, 2010). 

 

Övermedicinering 

I ett flertal studier framkom det att patienter upplevde att de ofta får mediciner trots att de har 

andra behov (Roger och Acton, 2012; Rogers och Dunne, 2013; Perseius et l, 2005; Perseius 

et al, 2003). En patient med EIPS beskrev upplevelsen av att hon fick ett flertal mediciner för 

att det skulle bli en lugn miljö på avdelningen istället för att personalen, genom samtal kunde 

lugna henne (Perseius, 2005; Perseius et al, 2003). Patienter med EIPS upplevde att det som 

förändrades i deras vård främst var medicinjusteringar och medicinbyten. Patienter uttryckte 

även att det fanns en brist på kunskap gällande medicinering för diagnosen EIPS. En patient 

uttryckte att hon kände sig som en "försökskanin" som fick testa alla antidepressiva och 

antipsykotiska läkemedel som fanns att tillgå (Rogers och Dunne, 2013).  Flera patienter med 

EIPS beskrev att vården överanvände mediciner till patienter med EIPS istället för att de 

erbjöd andra behandlingsmetoder trots brist på evidens gällande effekt för preparaten i 

kombination med EIPS. Patienterna upplevde även att de fick bristande information om 

verkningsmekanismer gällande nya läkemedel, vilket resulterade i att patienterna själva fick 

söka information om läkemedlen, till exempel via internet. När patienten fick mer makt över 

beslut kring sin egen medicinering upplevde patienten sig mer delaktig i sin vård och 

behandling (Rogers och Acton, 2012). 
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DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att sammanställa forskning som belyser vårdpersonalens 

bemötande och vård av personer med EIPS och liknande ohälsa. Resultatet består av 21 

inkluderade studier. Data genererade fyra teman vilka var vårdpersonalens attityder, 

vårdrelationens betydelse, behov av kunskap i vårdandet och vårdlidande. Ett flertal studier 

belyste att sjukvårdspersonal kan känna frustration i vårdandet av personer med EIPS och 

liknande ohälsa. Personer med EIPS och liknande ohälsa kunde uppleva att de fick ett icke 

respektfullt bemötande och en negativ attityd från personalen. Vad som även kunde påverka 

vårdandet var ifall vårdpersonalen hade bristande kunskap, förståelse och verktyg för att 

behandla och vårda denna patientgrupp. Personer med EIPS och liknande ohälsa ansåg att 

viktiga aspekter för att lindra lidande kunde vara respekt, stöd, tillit, förståelse och omsorg. 

Att känna sig hörd av vårdpersonalen och delaktig i såväl sin behandling som beslutsfattande 

kring medicinering ansågs vara av stor betydelse. Med denna bakgrund presenteras 

resultatdiskussionen med två rubriker; Vårdlidande och vårdpersonalens attityder samt 

vårdrelationens betydelse och behov av kunskap.  

 

Resultatdiskussion 

Vårdlidande och vårdpersonalens attityder 

I resultatet framkom det att patienter med EIPS hade en känsla av ensamhet och en rädsla för 

att bli lämnade ensamma i samband med den vård de fick. Flera patienter beskrev även att de 

upplevde att de blev övermedicinerade och att de inte fick samtala med sjuksköterskor i den 

utsträckning de önskade. Patienterna upplevde även att vårdpersonal hade bristande kunskap 

om deras diagnos EIPS. En negativ attityd gentemot patienter med EIPS och 

självskadebeteende bekräftades av patienter och vårdpersonal och kunde påverka vården 

negativt. Detta beskrivs även som ett problem i bakgrunden där McCann et al (2007) 

beskriver att sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap och utbildning i hur 

självskadebeteende skall bemötas i vården. McAllister et al (2002) studie påvisar även att 

sjuksköterskor generellt sett har en negativ attityd till patienter med självskadebeteende. 

Enligt Woollaston et al (2008) upplever sjuksköterskor att det är svårt att vårda personer med 

EIPS vilket resulterade i negativa attityder gentemot patientgruppen. Dessa resultat kan 

sammankopplas med Erikssons (2001) teori om att vårdlidande innebär att det finns brister i 

den vård som ges. Vårdlidande kan även innebära att patienten känner sig kränkt av 

vårdpersonalen. Att bli bemött med en negativ attityd i samband med försämrat psykiskt 
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mående i en vårdsituation, kan således resultera i att patienten upplever sig kränkt och det kan 

generera ett ökat lidande. I resultatet belyses det att vårdpersonal kunde bli frustrerade i 

samband med vården av patienter med EIPS eller liknande ohälsa. Detta tog sig i uttryck 

genom att vårdpersonalen hade ett icke respektfullt bemötande där det även kunde förekomma 

att personalen skrek på patienten. Detta förhållningssätt är något som inte på något sätt kan 

relateras till Caritasmotivet som Eriksson (2002) beskriver. 

   Resultat av examensarbetet kan tyda på att personal som arbetar med patienter med EIPS 

eller liknande ohälsa behöver såväl stöd som kunskap för att kunna ge en god vård. 

 

Vårdrelationens betydelse och behov av kunskap 

Resultatet visar att personer med EIPS tenderade att ha svårigheter att känna tillit till vårdaren 

och denna tillit tog tid att bygga. Detta resultat kan kopplas samman med Carvalho Fernando 

et al (2014) studie som beskriver att personer med EIPS ofta utsatts för känslomässiga 

övergrepp och svek i barndomen. Känslomässiga övergrepp och svek i barndomen kunde 

associeras med att personen hade svårare att reglera sina känslor. Upprepade sexuella och 

fysiska övergrepp var även relaterat till självskadebeteende. Resultatet påvisar vikten av att 

visa patienten respekt och vara förstående för att kunna lindra patientens lidande. Detta 

relateras till Erikssons (2002) teori gällande Caritasmotivet som innebär att vårdaren har 

respekt och omtanke gentemot patienten.  

   Resultatet visar att patienter med EIPS önskar få vara mer delaktiga i sin vård och 

beslutsfattande kring den. Eriksson (2002) beskriver att Caritasmotivet involverar att bjuda in 

medmänniskan. Genom att applicera Caritasmotivet i sitt yrkesutövande bjuds patienten in till 

att bli delaktig i sin vård.  

   Ett flertal studier i resultatet belyste vikten av att patienten fick information av 

vårdpersonalen och att detta var en mycket viktig del i vården av personer med EIPS. Detta 

relateras till Erikssons (1997) teori om att lärande är en viktig del av vårdandet. Eriksson 

(1997) beskriver att lärandet är en förändring hos patienten och en interaktion med andra 

människor. Vårdpersonalen skall vara delaktig i att underlätta lärandet för patienten. Om 

vårdpersonalen inte underlättar lärandet kan de orsaka ett vårdlidande hos patienten då de 

upplever brister i den vård de får.  

   Eriksson (1997) beskriver att begreppet ansa innebär att vårdaren bekräftar patienten vilket 

kan ge patienten en känsla av att vara respekterad och accepterad. Även beröring är ett sätt att 

bekräfta patienten och är en del av det som Eriksson kallar för ansa. Resultatet visar att fysisk 
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beröring, så som att hålla en hand, kunde hjälpa patienten med självskadebeteende vid 

tillfälligt försämrat mående, förutsatt att patienten kände tillit till vårdaren. Att använda sig av 

fysisk beröring kan tolkas som ett sätt att lindra och bekräfta patientens lidande. I resultatet 

framkommer även betydelsen av att patienter med EIPS och liknande ohälsa kände sig hörda 

av personalen. Genom att lyssna på patienten blir Erikssons teori om ansande tydlig i 

vårdandet då patienten kan känna sig accepterad och respekterad.  

   I bakgrunden beskrivs det att DBT kan bidra till minskat självskadebeteende och till färre 

avbrott i behandlingen hos personer med EIPS. Det finns även studier som påvisar att DBT 

minskar droganvändning samt att personer med EIPS får minskat behov av sjukhusvård efter 

behandling med DBT (SBU, 2005). Detta kan relateras till litteraturstudiens resultat där 

patienter med EIPS uttrycker att de innan påbörjad DBT behandling upplevt att vårdpersonal 

inta haft tillräcklig kunskap, förståelse eller verktyg för att behandla och vårda dem. 

 

 

 

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var till en början att beskriva vård och bemötande av 

patienter med EIPS från ett personalperspektiv. Syftet ändrades dock under artikelsökningen 

då upptäckten gjordes att det fanns ett flertal studier som även belyste bemötandet av personer 

med självskadebeteende vilket bedömdes vara av intresse för studien. Även studier som 

berörde suicidnära beteenden hos patienter inkluderades i studien då personer med EIPS löper 

en ökad suicidsrisk (Herlofson och Ekselius, 2009). Att belysa både patientens- och 

personalens perspektiv och syn på vård och bemötande sågs som en styrka för studien och 

dessa båda perspektiv inkluderades därför i litteraturstudien. Från början söktes artiklar 

utifrån sjuksköterskans perspektiv, tidigt i sökningen inkluderades dock fler yrkeskategorier 

för att få ett ökat sökresultat då fler yrkeskategorier än sjuksköterskor tillämpar vård och 

bemötande av personer med EIPS och liknande ohälsa. Samlingsnamnet för alla 

yrkeskategorier kom att kallas vårdpersonal. Vårdpersonalen arbetade inom flera olika 

instanser såsom exempelvis på mottagningar, i kommunen och inom psykiatrisk 

heldygnsvård.  
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   Artiklarna som valts för denna litteraturstudie inkluderar både kvinnor och män i 

patientperspektivet. Även om de flesta av de artiklarna har ett kvinnligt urval har denna studie 

skrivits utifrån ett könsneutralt perspektiv för att betona att denna problematik inte är 

könsbunden.   

  De inkluderade artiklarna har en stor geografisk spridning. De valda artiklarna var utförda i 

USA, England, Sverige, Norge, Finland, Sydafrika, Tyskland, Taiwan, Nederländerna och 

Irland. Det kan påvisa att problemet är världsomfattande. Det kan emellertid ses som en 

styrka att flera av studierna är utförda i Skandinavien vilket kan tyda på att resultaten kan vara 

överförbara till svensk sjukvård. De inkluderade artiklarna var både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan de kvalitativa studierna ge en 

större insikt gällande de fenomen som studeras medan de kvantitativa studierna ser samband, 

klassificerar, beskriver, förutsäger och förklarar olika fenomen. I de kvantitativa studierna 

studeras verkligheten på ett mer objektivt sätt.  En brist kan dock vara att de inkluderade 

artiklarna främst är artiklar med en kvalitativ metod och att det därför inte går att generalisera 

resultaten från de kvalitativa studierna, däremot kan dessa resultat möjligtvis överföras till 

liknande vårdsituationer. Enligt Lincoln och Guba (1985) skall det i kvalitativa studier finnas 

ett resonemang om hur studiens resultat kan överföras, men i slutändan är det läsaren som 

bedömer dess överförbarhet i praktiken.  

   De artiklar som förekommer i litteraturstudien är artiklar som har kvalitetsgranskats med en 

mall från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kriterier för kvalitetsvärdering 

av kvalitativa och kvantitativa studier (SBU, 2012). En egen kvalitetsgradering utformades 

med tre gradsteg gällande kvalitet av studierna: låg, medelhög samt hög kvalitet. Vilken 

kvalitet artiklarna höll definierades genom egna beräkningar vilket skulle kunna ses som en 

svaghet. De artiklarna som inte beskrev något etiskt resonemang bedömdes vara av medelhög 

kvalitet trots att de procentuellt uppnådde hög kvalitet. En styrka kan dock vara att artiklarna 

först har granskats enskilt av båda författarna och sedan tillsammans. 

   Det är forskarens egna etiska ansvar som är grundläggande för all forskningsetik. Det är 

forskaren som har ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och även är moraliskt 

accepterad. Etikprövningslagen skiljer sig internationellt, men utgår oftast från 

Helsingforsdeklarationen. Den svenska etikprövningslagen innebär att forskning på 

studentnivå inte kan prövas av etikprövningsnämnd. Etiska överväganden genomförs på 

institutionsnivå av studenter och lärare med utgångspunkt från etiska dokument (Codex, 

2014). De utvalda artiklarna bedömdes vara av god kvalitet och var relevanta för studiens 
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syfte. Ett par av de inkluderade artiklarna hade inget etiskt resonemang beskrivet, dessa 

artiklar har noggrant granskats för att bedömas om de har utförts på ett sätt som inte bidragit 

till att någon av de deltagande personerna farit illa. De berörda studierna bedömdes vara 

utförda på ett sätt som bevarade deltagarens integritet och där deltagaren rimligtvis ej borde 

farit illa.  

 

Praktisk betydelse 

Föreliggande litteraturstudie har bidragit med en bild över bemötande och vårdande av 

personer med EIPS och liknande ohälsa utifrån vårdpersonalens och patientens perspektiv och 

kan användas som underlag för diskussion. Att belysa dessa aspekter kan vara ett sätt att 

medvetandegöra såväl brister som styrkor i vårdandet av denna patientgrupp. Detta kan i sin 

tur öka kunskapen hos personalgruppen och möjliggör ett steg i rätt riktning för 

evidensbaserad vård.  

 

Slutsats 

Vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, kunde uppleva såväl frustration som bristande 

kunskap i bemötande och vårdande av personer med EIPS och liknande ohälsa. Negativa 

attityder hos vårdpersonal i vårdandet bekräftades av både vårdpersonal och patienter. Dessa 

aspekter kunde leda till stort vårdlidande hos patienten. Att minska lidandet hos patienten 

kunde göras genom att få patienten att känna sig delaktig i sin vård, känna sig hörd samt att ha 

ett respektfullt sätt gentemot patienten. 
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