
Abstrakt 
Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (BPS) är en störning som 
karakteriseras av en uttalad tendens att agera impulsivt och utan att beräkna 
eventuella konsekvenser. Vid omvårdnad med patienter med BPS är det viktigt att 
stärka jagkänslan hos patienten och för att kunna uppnå ett sådant mål är det viktigt 
att samarbetet mellan vårdgivare och patient fungerar.  Syfte: Syftet var att belysa 
upplevelser, attityder och omvårdnad av patient med diagnosen borderline 
personlighetsstörning från vårdgivarens perspektiv och från patientens perspektiv. 
Metod: Utifrån syftet genomfördes en litteratursökning i databaserna Pubmed, 
Cinahl, Wiley Inter science och Psyk info för att få fram vetenskapliga artiklar om 
omvårdnad vid borderline personlighetsstörning. Resultatet av litteratursökningen  
blev tolv vetenskapliga artiklar som granskades för att få en djupare förståelse för 
omvårdnad vid borderlineproblematik. En innehållsanalys gjordes som gav fyra 
kategorier som presenterades i resultatet. Resultat: Resultatet i denna studie visade 
att det fanns negativa attityder hos vårdpersonal som arbetade med patienter med 
diagnosen BPS. Vanligtvis byggde dessa negativa attityder på okunskap och enligt 
vårdpersonalen själv fanns ett stort behov av utbildning inom området. Diskussion: 
För att en relation mellan vårdgivare och patient skulle fungera var det viktigt att 
förtroende och trygghet fanns. Det var också viktigt att vårdgivaren kunde leva sig 
in i patientens livsvärld. Att utbilda vårdgivare i BPS resulterade till att vårdgivarna 
fick en bättre attityd till patienter med BPS. Slutsats: Ett stort behov av utbildning 
fanns för att omvårdnaden och behandling av borderline personlighetsstörning 
skulle kunna ges på ett tillfredsställdställande sätt . 
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Bakgrund 
Att må psykiskt dåligt kan påverka människan på många sätt. En symptom på ett 

dåligt mående  kan vara att samspelet med andra människor inte fungerar. Att ej 

kunna samspela med andra kan bero på olika orsaker men en viktig orsak kan vara 

att människans inre referenssystem inte fått möjlighet att utvecklas på rätt sätt. Att 

inte ha tillgång till ett bra inre referenssystem gör det heller inte möjligt att kunna 

möta omgivningens krav och förväntningar. Att förstå en människas reaktioner 

mot omvärlden kan bli förståeligt om vi är medvetna om att vi redan från födseln 

utvecklar ett inre referenssystem. Med detta system ska vi kunna avgöra vad som 

är gott och vad som är ont och vad vi bör göra för att må bra. Ett inre 

referenssystem är avgörande hur en människa ska utvecklas för att senare i livet 

kunna klara sig själv utan sina föräldrars omsorg. I det inre referenssystemet får vi 

också kunskap om hur världen är samt hur man själv och andra fungerar. Om 

grundläggande trygghet präglar barndomen kommer också det inre 

referenssystemet att göra detsamma. Är barndomen istället fyllt av otrygghet 

kommer detta system att fyllas av negativa förväntningar samt oro och instabilitet. 

Har det inre referenssystemet inte utvecklats på ett positivt sätt visar det sig ofta i 

människors uppträdande. Det kan handla om hur människor samspelar med 

varandra. En person som utvecklat det inre referenssystemet dåligt uppvisar ofta 

en slags osäkerhet och rädsla.  Det inre referenssystemet kan också tappar sin 

styrka och förlora uppgiften att vara vägledande om människan utsatts för 

kränkning eller förlust. Att leva med ett dåligt inre referenssystem leder ofta till 

nervärdering av den egna personen som i sin tur leder till dålig självbild och 

mycket självförakt. Borderline personlighetsstörning är en psykisk diagnos som 

kan utvecklas när det finns svagheter i detta system. På grund av brist i den 

grundläggande tryggheten utvecklas då personligheter som är otrygga och har 

tvära sinnesstämningar. Det utvecklas också relationsproblem samt missbruk av 

olika droger och självskadeaktiviteter (Cullberg  2003, s. 21-25). 

 

Redan på sjuttonhundratalet fanns det en engelsk läkare vid namn Thomas Sydenham 

som kallade borderline patienterna för ”Hystericks” Han menade att dessa personer 

”älskar gränslöst de människor som de mycket snart kommer att hata lika måttlöst” 

(Näslund 1998, s.19). Bland experter kan det råda delade meningar om 

borderlinebegreppet men vanligtvis betecknas det som en person med 
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personlighetsdrag som kan ge många problem i samspel med andra människor. De 

som haft en uppväxt som utvecklat denna störning kan vara väldigt svåra att hjälpa 

och är ofta mycket krävande att umgås med. Ofta ses de som patienter som är mindre 

sjuka än de med psykoser men mer sjuka än de som har neuroser (Lökensgard 1997, s. 

198-199). 

 

Diagnosen för borderline kan betecknas på två olika sätt. Det ena är borderline 

personlighetsstörning (BPS) och det andra är emotionellt instabil personlighet (EIP). 

Dessa två begrepp anses i många fall betyda samma sak men grundar sig på två olika 

modeller. Begreppet BPS grundar sig på att fem kriterier av nio i DSM IV ska vara 

uppfyllda (se bilaga 1). Det andra begreppet är EIP och grundar sig på International 

Classification of Diseases (ICD-10). Den svenska översättningen av ICD -10 

diagnostiken ger följande utlåtande:  

 

”En personlighetsstörning som karakteriseras av en uttalad tendens 
att agera impulsivt och utan att beräkna eventuella konsekvenser. 
Humöret är oberäkneligt och föränderligt. Det är vanligt med 
affektutbrott och en oförmåga att kontrollera de våldsamma 
reaktionerna. Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande 
beteende, speciellt då impulsiva handlingar bromsas eller hindras. Två 
typer av personlighetsstörning kan utskiljas; den impulsiva typen som 
främst karaktäriseras av emotionell instabilitet och brist på 
impulskontroll och borderlinetypen som karaktäriseras av osäkerhet 
vad beträffar självuppfattning, livsmål och inre val, en kronisk känsla 
av inre tomhet, intensiva och instabila interpersonella relationer samt 
en tendens till självdestruktivt beteende inklusive suicidhandlingar och 
suicidförsök” (Näslund, 1998, s. 23).  

 

Vid omvårdnad av patienter med borderline personlighetsstörning är det viktigt att 

stärka jagkänslan hos patienten och för att kunna uppnå ett sådant mål är det bra om 

samarbetet fungerar och att man först och främst bygger upp en kontaktrelation 

mellan patient och vårdgivare. Det är mycket viktigt att förtroende finns och att 

relationen kan tåla vissa påfrestningar så att den blir varaktig (Lökensgard 1997, s. 

198-199).  Eftersom patientens största störning ligger i att inte kunna skapa en sund 

och långvarig relation kommer terapeutens funktion att få en mycket betydande roll. 

Det är viktigt med längre relationer så att terapi och behandlingar blir bra för patienten 

(Cullberg 1999, s. 222). 
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I en fallstudie av Schimmel (1999) visade resultatet att det var mycket viktigt för 

patienten att få förtroende för terapeuten.  I studien visades att förtroende skapas när 

patienten känner tillit till terapeuten och när terapeuten ger stöd med att stärka 

patientens jagkänsla. När förtroende har skapats kan patienten återigen börja känna 

smärtsamma minnen av exempelvis förlust och sorg från barndomen. I studien 

framkom också att det är viktigt att patienten får den ”perfekta” lyssnaren och att 

patienten känner sig trygg så att jobbiga känslor kan komma fram.  

 

I Crowes (2004) studie visades att skam var en integrerad känsla som fanns hos 

kvinnor med BPS. I studien tolkades det som om att kvinnorna alltid lidit av kronisk 

skam och att de aldrig hade känt sig nöjda. Det framkom också att dessa patienter 

tyckte att närhet var skrämmande eftersom det då kunde uppdagas att de aldrig varit 

bra nog. Skamkänsla kunde också uppkomma om missbruksproblem funnits samt om 

patienterna blivit utsatta för övergrepp som barn. Att känna skam kunde också 

uttrycka sig genom att patienterna skadade sig själva.  En annan aspekt av ordet skam 

var att det fanns en känsla hos patienterna att andra såg ned på dem. Även känslor som 

ensamhet och mindervärdighetskänslor framkom som också gjorde det svårt att skapa 

sunda relationer med andra. Resultatet i studien visade också att om vårdpersonal 

tidigt kunde identifiera denna skamkänsla skulle omvårdnaden bli bättre. 

Vårdpersonalen skulle då snabbare kunna hjälpa patienterna att uppfylla de behov de 

har för att få ett bättre mående.  

 

I en studie som gjorts av Perseius, Andersson, Åsberg & Samuelsson (2006) där syftet 

var att mäta livskvalité hos kvinnor med BPS och jämföra med en kvinnogrupp utan 

BPS diagnos visade det sig att de sociala och psykologiska faktorerna som till 

exempel funktion med familj, partner, sömn, sex och tillfredställelse var lägre hos 

kvinnor med BPS än hos gruppen utan BPS diagnos. Det visades också att den 

undersökta patientgruppen hade en fysisk hälsa som var lägre även om patientgruppen 

hade en relativt ung ålder. Enligt Näslund (1998) kan en förklaring vara att många 

patienter som lider av diagnosen BPS har en fysisk ohälsa på grund av den psykiska 

ohälsan. Det är viktigt att patienterna tränas både fysiskt och psykiskt så att de kan ta  

hand om sig själva eftersom detta är en patientgrupp som ofta slarvar med sömn, 

medicinering och dygnsrytm. (Näslund 1998, s 190-191). 
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Vid omvårdnad av patienter med BPS är det viktigt att vårdgivaren är flexibel samt 

har en viss fasthet så att målet med omvårdnaden inte förloras. Det är också viktigt att 

vårdgivaren är en god lyssnare, öppen för känslor och attityder samt att tid och empati 

finns så att patienten får känna bekräftelses, stöd och respekt vid omvårdnaden. Den 

som sköter omvårdnaden om patienten får inte bli för uppslukad av patientens känslor 

eftersom det då kan bli väldigt svårt att hjälpa patienten på ett professionellt och 

ändamålsenligt sätt. (Lökensgard 2006, s. 39-40). 

 

Syfte: 

Att belysa upplevelser, attityder och omvårdnad av patient med diagnosen borderline 

personlighetsstörning från vårdgivarens perspektiv och från patientens perspektiv  
 

Metod:  
En systematisk litteraturstudie har används som metod för att besvara studiens syfte. 

Kritisk och systematisk sökning och granskning av litteraturen inom ett visst område 

har gjorts för att sedan göra en sammanställning. Denna litteraturstudie är baserad på 

tidigare genomförda studier med vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Sökningen har utförsts via databaserna Cinahl, Pubmed, och Psyk info och 

Wiley Inter science. Manuell sökning har också gjorts. I sökprofilen har 

huvudsökordet ”Borderline personality disorder eller BPS” alltid ingått i kombination 

med sökorden ”nurs*”, ”attitude” och ”treatment +nurs*”  

 För att göra det möjligt att genomföra studien inom avsatt tid och med befintliga 

resurser begränsades att artiklarna i databassökningen skulle vara publicerade de sista 

10 åren samt vara skrivna på det engelska språket. Med dessa avgränsningar valdes 

sedan artiklar ut i databaserna som överensstämde med syftet.  Två stycken i Pubmed, 

sex stycken i Cinahl, två stycken i Psyk Info och en i Whiley Inter science 

inkluderades i studien (se bilaga 2). I den manuella artikelsökningen inkluderades en 

artikel. (jmf. Forsberg och Wengström 2008, s. 34-35). 

 

Inklusionskriterier: 

För att begränsa antalet artiklar så inkluderades de artiklar som var vetenskapliga och 

stämde med syftet samt hade skrivna abstrakt. Kraven på artiklarna var att de skulle 

handla om patienter med diagnosen borderline personlighetsstörning och att de hade 
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en ålder på 15 år och uppåt. I kliniska studier räckte det att den ena gruppen i studien 

hade diagnosen borderline personlighetsstörning. Sökning i databaserna begränsades 

till artiklar på engelska och att studierna var publicerade mellan 1998 – 2008.  

 
Exklusionskriterier 

Artiklar som inte besvarade syftet och ej var vetenskapliga samt saknade abstrakt 

exkluderas. Artiklar som var publicerade tidigare än 1 januari år 1998  samt artiklar 

där studier handlade om barn under 15 år. Artiklar som ej handlade om patienter med 

borderline personlighetsstörning, fallstudier med en person samt review artiklar. 

Dubletter och pilotstudier exkluderades och artiklar i databaserna som ej var skrivna 

på det engelska språket. 

 

Klassificering och värdering 

Klassificering av studierna har genomförts med att dela in studierna i 3 grupper efter 

typ av studie (se bilaga 4a). De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har sedan 

bedömts utifrån en tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III) (jmf. SBU 

1999:4) (se bilaga 4b). 

 

Bearbetning  

Bearbetning av de vetenskapliga artiklarna har genomförts i tre faser (jmf. SBU 

1999:4). 

 

Fas 1 

Bearbetning påbörjades med 484 artiklar där författaren läste titlar och abstrakt. Ett 

kriterium för fortsatt bearbetning var att abstrakten handlade om diagnostiserad 

borderline personlighetsstörning. 181 artiklar gick till fortsatt bearbetning där 

författaren sedan exkluderade bort de artiklar som ej var vetenskapliga, hade dubletter, 

var review artiklar samt de som inte motsvarade syftet i uppsatsen. Även artiklar med 

fallstudier där endast en person var med exkluderades. Författaren gjorde också en 

manuell sökning som resulterade i att ytterligare en artikel tillkom. Kvar blev 31 

artiklar för fortsatt bearbetning. 
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Fas 2 

I fas 2 lästes de återstående 31 artiklarna i sin helhet. Därefter bedömdes artiklarna 

mer noggrant med hjälp av en omarbetad granskningsmall för SBU (jmf. SBU 1999:4) 

(se bilaga 3). Med hjälp av granskningsmallen indelades studierna in i olika områden 

som till exempel land, årtal, typ av studie, metod, huvudfynd . Med 

granskningsmallen avgjordes också om artikeln gick vidare till fortsatt bearbetning. 

Av de 31 återstående artiklarna inkluderades 17 stycken artiklar. 

 

Fas 3  

Klassificering av studierna har genomförts och indelats i 3 grupper (jmf. SBU 

1999:4) (Se bilaga 4a). De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har 

bedömts utifrån en tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III) (SBU 

1999:4) (se bilaga 4b). De studier som kvalificerades som låg kvalité 

exkluderades. De artiklar som uppnådde hög eller medel kvalité och svarade på 

denna studies syfte sammanställdes i en översiktstabell (se bilaga 5). Av de 17  

artiklarna inkluderades 12 artiklar som klassificerades som medel eller hög 

kvalité.  Efter bedömning sammanvägdes resultaten. De fem artiklar som 

exkluderades kvalificerades som låg kvalité och redovisas i en översiktstabell (se 

bilaga 6).  

 

Analys 

Artiklarnas textenheter har bearbetats och granskats utifrån denna studies syfte för att 

finna aspekter som belyser syftet. Artiklarna har översatts från engelska till svenska. 

Författaren har läst artiklarna i sin helhet för att kunna ta fram synliga områden som 

belyser syftet i studien och sedan sorterat artiklarna efter de olika områden. De 

subkategorier som framträtt har delats in i kategorier för att göra det överskådligt. De 

aspekter som framkommit har sedan gjorts till en ny helhet så att ett resultat vuxit 

fram (jmf. Forsberg och Wengström 2008 s. 149-151).  

 

Etiska överväganden för litteraturstudien 

Artiklar som valts ut till resultatet ska helst ha fått tillstånd av etisk kommitté eller att 

det visat en ståndpunkt i ett noggrant etiskt resonemang. Alla artiklar som kommer att 

ingå i studien redovisas oavsett om resultatet strider mot egna uppfattningar och 

eventuella önskade resultatmål (jmf. Forsberg och Wengström, 2008 s. 144). 
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Resultat 
Resultatet i studien baseras på tolv vetenskapliga artiklar och av dessa var 7 utförda 

med kvantitativ metod och 5 var utförda med kvalitativ metod. Studierna är utförda i 

Sverige, Danmark, England, Nya Zeeland, Australien, Tyskland, Sydafrika, Irland och 

USA. Artiklarnas design och kvalitet beskrivs i bilaga 4. Efter granskning och analys 

kom författaren fram till 4 olika kategorier samt 10 subkategorier underställt de 4 

kategorierna. De 4 kategorierna är: 

 

1. Vårdpersonalens attityder och upplevelser i vårdmötet med patienter med BPS.  

2. Patienter med BPS attityder och upplevelser i vårdmötet med vårdpersonal  

3. Utbildning för att stärka vårdpersonalen i sitt arbete med patienter med BPS. 

4. Omvårdnadsåtgärder för att stärka patienter med BPS. 

 

1 Vårdpersonalens attityder och upplevelser i vårdmötet med patienter med          

BPS.  Under denna kategori presenteras följande subkategorier: Olika vårdformer, 

Arbetssituationen, Motivation 

 

Olika vårdformer: 

I en studie av Webb och Mc Murran (2007) var syftet att se attityder hos 

sjuksköterskor som arbetade i specialiserad öppenvård med patienter som hade BPS 

och jämföra med sjuksköterskor som arbetade med samma patientgrupp i fängelse. I 

studien framkom att de som arbetade i specialiserad öppenvård kände större glädje 

med att arbeta med dessa patienter men betydligt lägre känsla av trygghet och säkerhet 

jämfört med de som arbetade i fängelse.  

 

I en studie av Commons, Treloar och Lewis (2008) jämfördes attityden hos 

vårdpersonalen som arbetade med patienter med BPS på psykiatrisk klinik med 

personalen som arbetade med patienter med BPS på en akutmottagning. På den 

psykiatriska kliniken hade man en mer positiv inställning till dessa patienter än vad 

vårdpersonalen på akutmottagningen hade. I studien visade det sig också att kvinnliga 

vårdgivare från båda grupperna hade en mer positiv inställning till patienter med BPS 

än vad de manliga vårdgivarna hade. Vårdpersonal som deltagit i specialutbildning i 

BPS hade också en mer positiv syn på arbetet med dessa patienter.  
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Arbetssituationen:

I James och Cowman (2007) studie samt i Cleary, Siegfried och Walters (2002) studie 

framkom att vårdpersonalen tyckte det var mer krävande att arbeta med patienter som 

hade diagnosen BPS än med patienter som hade andra diagnoser. Vårdpersonalen 

tyckte också att det var svårare att hantera dessa patienter än andra vårdgrupper.  

 

I en studie av Markham och Trower (2003) undersöktes hur ”etiketten” på den 

psykiska sjukdomen BPS påverkade personalens uppfattning om dessa patienters 

beteende och jämföra uppfattningen med andra patientgruppers beteende. De patienter 

som hade diagnosen BPS lockande fram mer negativa attityder än de andra 

patientgrupperna. Personalen hade mindre sympati och var mindre optimistiska mot 

BPS patienter. Personalen ansåg att patienter med BPS hade mer kontroll över sin 

sjukdom och det gav i sin tur mindre sympati till dessa patienter.  

 

I en studie av Bergman och Eckerdal (2000) visade det sig att många av 

vårdpersonalen tvivlade på sin yrkeskompetens vid vård av patienter med BPS. Det 

tog tid för personalen att lära sig skilja på patienternas känslor och sina egna eftersom 

patienterna många gånger överförde sina dåliga känslor på personalen. Personalen 

tyckte också att det ofta inte fanns något som hjälpte patienterna och vid brist på tid 

eller otillräcklighet kunde vårdpersonalen känna ilska och maktlöshet.  

 

I studien av Langley  och Klopper (2005) framkom att personalen tyckte det var 

viktigt att patienter med BPS förstod att också vårdpersonal är människor med 

sårbarhet och egna behov. Personalen var därför noga med att vara ärlig och sätta 

tydliga gränser för patienterna om vad som var acceptabelt i olika situationer. 

 

Motivation:

I Bergman och Eckerdahl (2000) studie framkom att patienter med BPS framkallade 

både frustration och attraktion hos vårdpersonalen. Detta utvecklade i sin tur en 

nyfikenhet, glädje och spänning hos personalen som fick dem att bli motiverad till att 

hjälpa patienter med BPS.  Även om de visste att patienterna ofta delade in personalen 

som ”goda” eller som ”onda” så kände sig många i personalgruppen speciellt utvalda 
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när de fick tillhöra den ”goda sidan” och detta motiverade också personalen till 

fortsatt engagemang. 

 

I studien av Langley och Klopper (2005) framkom att personalen tyckte det var viktigt 

att relationen mellan personal och patient med BPS var god så att förtroende kunde 

byggas upp. När patienten kände sig ”låg” upplevde personalen att det var viktigt att 

de höll hoppet uppe så det kunde stärka patienten. Personalen kände också att det var 

deras uppgift att skapa en slags krycka som kunde ge patienten stöd för att kunna gå 

vidare i livet.  

 

2 Patienter med BPS attityder och upplevelser i vårdmötet med vårdpersonal. 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier: Relationer, Känslor 

 

Relationer:    

I Fallons (2003) studie visade det sig att patienter med BPS värderade sjukvården högt  

trots att de hade mött personal med negativ attityd. Patienten upplevde ett negativt 

bemötande när de märkte att personalen inte såg vilka behov de hade. Relationen 

mellan personal och patient var avgörande hur vårdmötet skulle bli. För att få en 

varaktigt relation var det viktigt att patienten fick stöd och att personalen var lugn, 

tålmodig, kunnig, flexibel, empatisk och att de var intresserad av dem som människor. 

Patienterna tyckte också att det var viktigt att personalen var rak och satte gränser och 

att de kunde lita på dem. Studien visade att när patienten fick möjlighet till 

vårdkontakt med personalen dygnet runt så minskades deras oro i svåra situationer. 

 

I en studie gjord av Langley och Klopper (2005) visades att förtroende ”trust” var ett 

viktigt krav för att relationen i terapin skulle hålla. När förtroendet var uppbyggt 

kunde patienten öppna sig och lita på vårdgivaren. För att förtroende skulle utvecklas 

måste vårdpersonalen vara lättillgänglig samt att de ville lyssna, förstå och var ärlig 

mot patienten. Att utveckla förtroende tog tid. Att vårdgivaren såg patienten som en 

”vuxen person” kändes också viktigt. För patienten var det också viktigt att läkaren 

ansågs professionell, flexibel och var empatisk. Trovärdigheten hos läkaren gav hopp 

hos patienten.  
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I studien av Nehls (1999) framkom att patienten upplevde att vårdpersonalen tyckte 

att självmordsförsök och självskadeaktiviteter var ett sätt för patienten att få 

uppmärksamhet. Till en viss del kunde patienten hålla med om detta men det 

viktigaste för patienten var att personalen uppmärksammade att de mådde psykiskt 

dåligt. Patienterna upplevde att de sällan fick någon uppmärksamhet och hjälp. 

Patienten tyckte också att det inte kändes rätt att vårdpersonalen såg 

självskadehandlingarna som ett sätt att manipulera. Enligt patienterna var 

självtillfogad smärta ett sätt att kontrollera känslomässig smärta. Patienten upplevde 

också att personalen såg självskadehandlingarna som ett discipliniskt besvär istället 

för ett psykologiskt besvär. 

 

Känslor:

I Fallons (2003) studie samt i Nehls studie (1999) visades att det var plågsamt för 

patienten att leva med diagnosen BPS. Patienterna kände förtvivlan hopplöshet och 

depression.  När de fått ”etiketten” diagnosen BPS trodde de att de skulle få bättre 

hjälp och planerad vård men istället så upplevde patienterna att diagnosen stjälpte mer 

än hjälpte. Patienten kände sig som ett hopplöst fall som ej var berättigad vård. Det 

enda som var positivt med att de fått diagnosen var att de bättre förstod sina egna 

känslor och beteenden.   

 

I Langleys och Klopper (2005) studie framkom att patienterna tyckte det var viktigt att 

vårdgivaren fanns tillhands och kunde vara lugnande när det stormade känslomässigt 

kring dem. Alla patienter i studien var eniga om att omtanke var viktigt. Det var också 

viktigt att någon brydde sig och ville förstå deras verklighet samt vara tillgängliga, 

kunna lyssna och acceptera dom som de var.  

 

3. Utbildning för att stärka vårdpersonalen i sitt arbete med BPS patienter. 

Under denna kategori presenteras följande subkategori: Vidareutbildning, 

Utbildningsbehov 

 

Vidareutbildning: 

I Cleary, Siegfried och Walters (2002) studie ville man skaffa fram riktlinjer för  

utbildningar inom BPS vård och se personalens vilja att delta. Resultatet visade att 

många av de anställda tyckte att de var kunniga i sitt yrke men majoriteten uttryckte 
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sin vilja att få ytterligare utbildning inom området. Ett sätt att öka kompetensen var att 

använda sig av studiecirklar samt återkommande vidareutbildningar.   

 

En studie av Krawitz (2004) visade att en tvådagarsutbildning där syftet var att 

förändra vårdpersonalens attityder mot patienter med BPS hade en positiv effekt. 

Personalens attityd i arbete med patienterna förändrades till de bättre. Deltagarna 

tyckte utbildningen förbättrade kunskaperna om BPS samt att de kliniska 

färdigheterna förbättrades. Studien visade även att en positiv attityd till BPS gjorde att 

behandlingen av patienten också blev bättre. När en positiv attityd visades från 

personalen sida så reducerades självskadeaktiviteter och självmordstankar hos 

patienterna. 

 

Utbildningsbehov:

I Bergman och Eckerdal (2000) studie samt i James och Cowman  (2007) studie 

framkom att personalen hade ett stort behov av utbildning och en gemensam 

inriktning när det gällde behandling av patienter med BPS. Det fanns en önskan om 

bättre ledarskap och en gemensam grundinställning till vården av dessa patienter. Det 

fanns också en stor ambivalens om val av metod när man skulle behandla dessa 

patienter. Önskan om en gemensam filosofi fanns . Det fanns också en stark vilja att få 

höja kompetensen så att personalen kunde fokusera bättre på de behov patienterna 

hade. I studien framkom också att vårdpersonalen själva ville ha terapi för att öka sin  

medvetenhet i yrket. 

 

4. Omvårdnadsåtgärder för att stärka patienter med BPS. 

Under denna kategori presenteras följande subkategori: Metoder, Stöd, Behov. 

 

Metoder: 

I Langleys och Kloppers  (2005) studie kunde man se att terapi var ett viktigt redskap 

för att ge bra omvårdnad vid BPS. När patienten fick kännedom om denna hjälp 

infann sig en positiv inställning hos patienten som utgjorde en förutsättning för att det 

terapeutiska målet skulle lyckas. Andra metoder för att stärka patienten med BPS var 

att stifta avtal och gränser så patienten kunde veta när vårdpersonalen var tillgänglig. 

Avtal lugnade patienterna vid kris så att de inte agerade impulsivt. Vid avtal lärde sig 

också patienten att strukturera tid samt att förhandla. Att lära sig förhandla var ofta 
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viktigare för patientens tillfrisknande än vad själva villkoren i förhandlingen innehöll. 

De erfarenheter patienterna med BPS tidigare haft var att villkoren i avtal hade stiftats 

efter hur de hade skött sig. Kontrakt var också viktiga för att stärka ömsesidighet 

mellan vårdgivare och patient. Det var viktigt att fokusera på patientens styrkor och 

vilka resurser som fanns när avtalen skulle skrivas.  

 

I en studie av Fehm och Mrose (2008) ville man visa effekten när patienter med BPS 

fick hemläxor i beteendeförändringar (kognitiv beteendeterapi). De patienter som var 

med i studien samtyckte till hemläxa och uppgiften som skulle utföras var lite olika 

beroende på vilken patient det var. Hemläxan kunde till exempel bestå i att föra 

dagbok eller att reflektera om fördelar och nackdelar i olika beslut. Det kunde också 

handla om att delta i positiva aktivitetsövningar.  Studien visade att majoriteten av 

deltagarna fullföljde sina uppgifter. Majoriteten såg också sambandet mellan 

uppgiften och till de problem som skulle lösas.  

 

I en studie av Christensen, Toft, Petersen och Lien (2007) ville man se resultatet av 

psykoterapeutisk dagbehandling för patienter med svår personlighetsstörning. 

Dagbehandlingen som användes i studien bestod i psykodynamisk psykoterapi, 

kognitiv terapi samt kropp- och musikterapi. Efter en dagbehandling kunde man se 

stora symtomreduktioner i BPS problematiken. Behandlingen gjorde funktionalitet 

bättre hos patienten och den gav också en grad av tillfredställelse. Syftet med 

dagbehandlingen var att förbättra patienternas psykosociala funktion och bland annat 

öka engagemang i den långvariga psykoterapin. Efter de första två åren gjordes en 

utvärdering där man kunde se att de första 5 månadernas intensiva dagbehandling 

resulterade i att majoriteten av deltagarna hade färre sjukvårdsbesök och färre 

sjukhusvistelser i självskadning.  

 

I studien gjord av Cleary, Siegfried och Walters (2002) ville man se vad personalen 

tyckte var positivt för patienter med BPS. Majoriteten av personalen tyckte att 

patienter med BPS skulle vara på speciella vårdinrättningar och inte vårdas på 

sjukhus. De tyckte också att kortsiktiga psykoterapier kunde vara användbara vid 

kriser. Personalen tyckte att antidepressiva mediciner i vissa fall kunde vara till stor 

nytta .   
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Stöd: 

I Langley och Kloppers (2005) studie visade det sig att det var viktigt med erkännande 

och stöd till patienterna när det gällde deras verklighetsuppfattning. Det var också 

viktigt att ge stöd till patienterna om hur de tidigare hade skött hantering av sin 

verklighet när de mått dåligt (vid självskadning). Detta fick patienten att våga lita på 

vårdgivaren.  

 

I James och Cowmans (2007) studie framkom att personal som arbetar med patienter 

med BPS tyckte att det skulle finnas en specialiserad vård för dem där de blev 

omhändertagna av personal som var intresserade av BPS och hade kompetens.  Det 

skulle också finnas en 24 timmars uppsökande verksamhet för dessa patienter istället 

för den akutsjukvård som erbjuds på sjukhusen idag.  

 

Behov: 

I Nehls(1999) studie visade det sig att vården erbjuder bara viss hjälp och omsorg till 

patienter med BPS. Av studien framkom att patienter med BPS var medvetna om att 

deras tillstånd var svårbehandlat men de hade önskemål om att erhålla likvärdig 

behandling som vid somatiska tillstånd. Det visade sig att den genomsnittliga 

sjukhusperioden för patienten var cirka två dagar i månaden. Studien visade att 

patienten ofta kände en stor hopplöshet och maktlöshet efter dessa vårddagar eftersom 

de inte upplevde att de fått vad de behövde.  

 

I Bergman och Eckerdals (2000) studie framkom att personalen tyckte det var viktigt 

att patienter med BPS hade tillgång till en kontaktperson eftersom det behövdes 

mycket stöd och uppmuntran vid behandling. De tyckte också att det var mycket 

viktigt med en sådan resurs när patienten var självmordsbenägen. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Denna uppsats har genomförts som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

använts för att inhämta information om ämnet.  Många vetenskapliga artiklar återkom 

i de olika sökorden på de skilda databaserna så flertalet artikelträffar var dubbletter. 

Vid databassökning var artiklarna begränsade till det engelska språket samt att de inte 

fick vara äldre än 10 år. Tidsbegränsningarna i artikelsökningen kan ha varit en 
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svaghet i studien då eventuellt äldre artiklar med hög kvalité exkluderades. Flertalet 

av de inkluderade artiklarna handlade inte om direkt omvårdnad men de hade 

betydelse för omvårdnadsarbetet hos patienter med BPS. Anledningen till att 

kvalitativa studier inkluderades och fallstudier exkluderades var att få en något 

bredare eller vidare skildring av personers upplevelser av BPS. En styrka med studien 

var att de 12 artiklar som var med i resultatet hade medel till hög kvalité och svarade 

bra mot syftet i studien 

 
Resultatdiskussion 

I James och Cowman (2007) studie, Cleary, Siegfried och Walters (2002) studie samt 

i Markham och Trower (2003) studie framkom att patienter med BPS lockade fram en 

negativ attityd hos vårdpersonalen och i Bergman och Eckerdal (2000) studie 

framkom att många i personalgruppen tvivlade på sin yrkeskompetens i arbetet med 

dessa patienter. Jag anser utifrån bakgrunden och resultatet att det borde finnas krav i 

kompetensen hos personalen som ska arbeta med patienter med BPS. I Cleary, 

Siegfried och Walters (2002) studie, Bergman och Eckerdal (2000) studie samt i 

James och Cowman  (2007) studie framkom att det fanns ett stort behov och önskan 

om utbildning inom BPS och jag tycker att det är väldigt viktigt att personalen får den 

utbildning de önskar och behöver. I Krawitz (2004) studie kunde man se att 

vårdpersonal som hade gått utbildning inom BPS utvecklade en positivare attityd vid 

arbete med dessa patienter . Det visades också att den bästa vården gavs av den 

personal som hade kompetens och av den personal som hade ett intresse av att arbeta 

med dessa patienter. 

 

I Bergman och Eckerdahl (2000) studie framkom att glädje och nyfikenhet motiverade 

personalen till ett fortsatt arbete med patienter med BPS. Att personalen som ska 

arbeta med denna patientgrupp känner en positiv drivkraft och har ett genuint intresse 

tror jag är två viktiga faktorer som måste finnas för att resultatet i omvårdnaden ska 

bli så bra som möjligt . Jag tror också att om det i framtiden blir krav på utbildning för 

att få arbeta med dessa patienter kommer också de sökande till utbildningen att på ett 

naturligt sätt att vara de som är intresserade av denna patientgrupp. Det visades också 

i  Fallons (2003) studie, Langley och Klopper (2005) studie samt i Nehls (1999) studie 

att om lugn, tålmodighet, kunnighet och empati fanns och att personalen var 
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intresserad av patienterna  så kunde relationen mellan vårdgivare och patient  

utvecklas positivt.  

 

I Langleys och Klopper och (1999) studie framkom att när patienten fick stifta avtal 

utvecklades samspelet med andra människor. I en dansk studie av Målfrid Madland 

och Målfrid ( 2004) användes också avtal som en metod för att skapa förtroende i 

relationer med BPS patienter. I studien engagerade sig vårdgivaren flera timmar om 

dagen med patienten så det öppnades en möjlighet för vårdgivaren att skapa ett 

förtroende med patienten men också en möjlighet för att se vilka problem som fanns. 

Genom detta arbete från vårdgivaren kände sig patienten säker och ett förtroende 

infann sig. Det var då möjligt att fullfölja avtalet samt lösa de problem som funnits.  

 

I Langley och Klopper (2005) studie visade det sig att det var viktigt med erkännande 

och stöd till patienterna när det gällde deras verklighetsuppfattning. 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 59) bör också 

omvårdnaden i psykiatrin utgå från ett livsperspektiv. Om vårdgivaren arbetar utifrån 

ett livsperspektiv kan patientens tillvaro lättare förstås. Detta gäller också förståelse 

över patientens upplevelser av relationer samt tankar och funderingar. Enligt Dahlberg 

et al. (2003) är det viktigt att personalen i vårdmöten ska fråga patienten vilken hjälp 

som behövs och inte komma med förslag som är svåra för patienten att avisa. Genom 

att fråga visar vårdgivaren respekt för patientens integritet och en vilja att möta 

patientens livsvärld. Att ge öppna frågor utan givna svar leder att man då får bättre 

tillgång till patientens uppfattning. 

  

I  Fehm och Mrose (2008) studie samt  i Christensen, Toft, Petersen och Lien (2007) 

studie presenterades  två  terapiformer vid behandling av patienter med BPS. Den ena 

var en  kognitiv terapi i form av hemläxor och den andra var en dagbehandling med 

olika former av terapi som dans och musik. Båda hade en stor positiv inverkan på 

patienterna och för att kunna nå en människa som mår dåligt tror jag att det är bra att 

fokusera på andra områden hos patienten än bara sjukdomen . Att hitta intressen och 

aktivera dessa hos patienten tror jag kan skapa bra tillfällen så att patienten kan 

slappna av och släppa det dåliga måendet för en stund.  Jag tror att det då kan skapas 

en möjlighet för patienten att utveckla förtroende, gemenskap och tillit som är bra för 

tillfrisknande vid denna sjukdom.  
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I en rapport av SBU (2005) redovisades en avancerad form av kognitiv beteendeterapi 

(DBT). Behandling var utformad så att patienten alltid kunde ha kontakt med 

behandlingsteamet i form av gruppterapi, individualterapi eller telefonstöd . Även om 

SBU bedömde att behandlingen hade begränsat vetenskapligt stöd tyckte de att det 

verkade vara en lovande form av framtid behandling för patienter med BPS eftersom 

självskadebeteendet minskade hos patienterna (URL 2). I James och Cowman (2007) 

studie och i  Bergman och Eckerdals (2000) studie framkom att det var viktigt att 

patienter med BPS hade en kontaktperson eller jourverksamhet som var öppen dygnet 

runt som de kunde höra av sig till. Jag tror också att det är väldigt viktigt att det finns 

tillgång till vårdpersonal dygnet runt så att patienten har någon att vända sig till när 

det blir känslomässigt svårt.  

 

I Langleys och Kloppers (2005) studie framkom att förtroende var viktigt för att en 

god relation skulle finnas mellan patient och vårdgivare.  I Näslund (1998, s. 36) kan 

man läsa att eftersom patienter med BPS ofta har blivit svikna som barn är de också 

mycket känslomässigt handikappade som vuxna i vanliga situationer. Jag tror att detta 

känslomässiga handikapp gör att patienten har svårt att känna förtroende men om 

relationen mellan patient och vårdgivare förblir konstant kan trygghet och förtroende 

växa fram. Jag tror också att patienten då har möjlighet att utveckla sitt inre 

referenssystem så att ett bättre känslomässigt beteende kan utvecklas hos patienten.  

 

Slutsats 
Efter denna litteraturstudie anser jag att det finns två viktiga egenskaper som bildar 

grundpelare för att vårdmötet ska fungera mellan patienten med BPS och vårdgivare 

och dessa två är förtroende och trygghet. Finns dessa så finns det en bra plattform att 

stå på i vårdmötet. I vårdgivarens perspektiv är plattformen grunden för att kunna ge 

en god omvårdnad och kunna hjälpa patienten att utveckla ett mer moget känsloliv. I 

patientens perspektiv blir plattformen viktig då den kan hjälpa patienten att våga lita 

på andra och ta emot hjälp som erbjuds.  Jag tror också att denna plattform kan bli 

grunden för att hjälpa patienten med BPS att utveckla nära och varaktiga relationer 

med andra människor. För att denna plattform ska bli verklig är det viktigt att 

utbildningsbehoven hos personalen blir tillgodosedda samt att det ställs 

kompetenskrav hos de som ska arbeta med patienter som har borderline 

personlighetsstörning.   
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Förslag till fortsatt forskning 

För att patienten ska få en trygg och säker vård krävs att personalen har ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Denna studie visar att det finns ett behov av fortsatt 

forskning inom området BPS. Det finns behov av att utveckla omvårdnad och de 

gemensamma riktlinjerna för behandling och hantering av patienterna med BPS. I 

resultatet visas att det finns en positiv inställning hos personalen för att vidareutbilda 

sig inom området. Forskning borde genomföras för att få fram vilken kompetens och 

utbildning som krävs och behövs för att arbetet med dessa patienter skall kunna göras 

på ett tillfredställande sätt. I dag kan man diagnostisera borderline 

personlighetsstörning men det finns tyvärr ingen gemensam behandlingsplan eller 

generella riktlinjer i omvårdnaden som skulle kunna vara en stor tillgång för att stärka 

personalen i omvårdnadsarbetet.  
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Bilaga 1 

 

 
En borderline personlighetsstörning enligt DSM IV karakteriseras av ett genomgående 
mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt 
markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder. Detta visar sig på olika sätt, 
varav minst fem av följande:  
 
 
 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer. 
Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under 
kriterium 5 räknas inte in här.  

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra 
människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem 
nedvärdering.  

3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och 
identitetskänsla.  

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga 
konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, 
drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Observera: Självmords- eller 
självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.  

5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande 
handlingar  

6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med 
förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, 
irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka 
fall längre än några dagar).  

7. Kronisk tomhetskänsla.  
8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex 

ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).  
9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga 

dissociativa symptom.  
 
(http://web4health.info/sv/answers/border-diagn-dsm.htm) 
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Tabell 1: Databassökning 2008-09-29 kl 14.29 

Tabell redovisar kombination av sökord samt antal träffar i de aktuella 

databaserna 

Sökord Pubmed Cinahl Psyk 
info 

Wiley 
Inter 
science 

Totalt Artiklar 
Valda 

Borderline 
personality 
disorder or BPD 
+ nurs* 

50 (1) 76 (4) 35 (1) 12 (1) 173 7 

BPD + attitude 
 
 

70(1) 37(2) 
 

22 19 148 3 

BTD + treatment 
+nurs* 
 

44 22 90 (1) 7 163 1 
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Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och 
kvantitativ metod  
(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU 199:4) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….. 

Titel:……………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………..………………………

………………… 

Årtal:………..

 Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □

   



 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:……………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:……………………………………………………………………………

……….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

   



……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej   

 

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

……………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □

   



 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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Klassificering  
Klassificering av studierna har genomförts och indelats i 3 grupper  

(SBU 1999:4) 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT)  
är en studie där man jämför en experimentgrupp med en kontrollgrupp 

eller med en tidigare kontroll grupp (historisk kontroll).  

 

• Deskriptiv studie (DS)  
beskriver förekomst, samband eller händelseförlopphos en definierad 

grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

• Kvalitativ studie (K)  
är en studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, berättelser eller 

observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärden 

såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 
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De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 

tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III),  

 

Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
med kvantitativ metod. 
 I= Hög kvalitet II=Medel III= Låg kvalitet 

CCT Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder. 

                       -  Litet antal patienter, 
tveksamma 
statistiska metoder 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial 
som är väl beskrivet och 
analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex 
multi- variantanalys, 
fall–kontrollmetodik, 
etc). Lång uppföljning. 

                  - Begränsat 
patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning 
eller inadekvata 
stastistiska metoder. 

 

(Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU 1999:4)  

 

Tabell 1b.  
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
med kvalitativ metod. 
 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
K Väldefinierad 

frågeställning Relevant 
och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt 
och begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet 
och replikerbarhet. 

         _  Vagt definierad 
frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval 
Otillräcklig beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
(Kvalitetskriterier för K enligt SBU 1999:4)  
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Tabell över inkluderade kvalitativa och kvantitativa artiklar 
 

Artikelnr: 
Författare 
Land 
Årtal 

Stydiens syfte Design 
Instrument/Analys 

Deltag- 
are  
(bortfall) 

Resultat 
 

Kvalitet 
Typ av 
studie 

Nr 1 
Langley 
Klopper 
Sydafrika 
2005 

Att utveckla en 
modell som  
underlättar för 
psykiatrisjukskötersk
or att främja den 
psykiska hälsan hos 
BPD -patienter  

Kvalitativ Intervjuer 
med diagnostiserade 
BPS patienter med 
temat ”trust” samt 
fokusgrupper och 
vårdpersonal. 
Öppen fråga. 
Intervjuerna varade 
1-2 timmar 

n=12 
(n=0) 
 

Förtroende beskrivs som 
en viktig faktor. För att 
förtroende ska kunna 
utvecklas finns det vissa 
villkor som måste 
uppfyllas. Ex 
tillgänglighet, ärlighet, 
empati, förståelse och 
erkännande 

I  
K 

Nr 2 
Webb 
Mc Murran 
England 
2007 

Att bedöma ssk 
(inom CMHT) 
attityder till patienter 
med BPD och 
jämföra  med ssk 
och  personal som 
arbetar med BPD 
patienter i fängelse. 

Kvantitativ   
.För studien användes 
APDQ - 37 punkts 
frågeformulär-  med 
en icke- parametrisk  
test (Kruskal-Wallis) 

n=117 
(n=0)  

CMHT sjuksköterskor 
rapporterade lägre känslor 
av trygghet  men 
samtidigt högre nivå av 
glädje med att arbeta med 
patienter med BDP än vad 
personal från fängelse 
som också arbetade med 
dessa patienter gjorde. 
 
Behov  av utbildning 
fanns för att känna sig 
säkrare och mer 
målmedveten vid arbetet 
med dessa patienter. 

II  
CCT 

Nr 3 
Bergman 
Eckerdahl 
Sverige 
2000 

Att undersöka  
vårdpersonalens 
erfarenheter och 
upplevelse av att 
arbeta med BDP 
patienter vid en 
psykiatrisk klinik 

Kvalitativ  
Grounded theory  
Djupintervju. 
Kvalitativ 
innehållsanalys   

n=29  
(n=0) 

4 grundläggande teorier 
framkom Empati för BPD 
patienter, Intresse att 
behandla sjukdom, 
Känslor av professionell 
frustration och Behov av 
gemensam inriktning  
 
 Behov av  bättre struktur  
i arbetet, av  
känslomässigt stöd samt  
gemensam filosofi och 
etik för att sköta BPD 
patienter var de 4 
beskrivande kategorierna.  

I  
K 

   



Nr 4 
Krawitz 
Australien 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utvärdera 
effekten efter en två 
dagars utbildning om 
patienter med BPS. 
Se om attityden 
förändrades hos 
vårdpersonalen 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
2 dagar utbildning av 
vårdpersonal under 
en period på 18 
månader. 
En enkät gjordes före 
och efter seminariet 
ANOVA användes 
för analys för att 
jämföra värderingar i 
attityd och 
uppfattning 
  

n=669 
(n=251) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utbildningsseminariumet 
visade en positiv effekt 
när det gällde att uppnå en 
positiv attitydförändring 
hos vårdgivare som 
arbetar med BPD 
patienter. 
 

II 
DS 
 

Nr 5 
Nehls 
USA 
1999 

Att öka kunskap om 
erfarenhet av att leva 
med diagnosen BPD 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie. Intervjuade 
patienter med 
diagnosen BPD. 
Intervjueerna varade 
ca 6o min.. 
Start med öppen 
fråga. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

n=30 
(n=0) 

3 teman - återkommande 
upplevelser framkom från 
deltagarnas berättelser. 
1 Att leva med en etikett  
2 Att leva med 
självdestruktiva 
beteenden  
3 Leva med begränsad 
tillgång till vård.  
Att f å diagnosen BPD 
betyder inte att man får 
hjälp. Många fördomar 
finns runt om diagnosen.  
Studien visar att 
utbildnng, rutiner och 
forskning skulle kunna 
reformeras 
 

I 
K-D 

Nr 6     
Cleary 
Siegfried 
Walter 
Australien 
2002               
 
 
 
      

Skaffa fram 
riktlinjer till planerad 
utbildning och  se 
personalens vilja att 
delta. 

Kvantitativ deskriptiv 
23 punkts 
frågeformulär. 
Statisktisk analys – 
SPSS 
Deskriptiv statistik 

n=516 
(n=287) 

Majoriteten av personalen 
(95%) uttryckte vilja att få 
ytterligare utbildning i 
arbete med BPD patienter. 

II 
DS 

Nr 7  
Fallon 
England  
2002 
 
 
 
 
 
 
 

Hur BPD –patienter 
upplever deras 
kontakt med 
psykiatrin 

Kvalitativ 
Ostrukturerede 
intervjuer  
Intervjun ca 1 timme  
En grounded theory 
metod antogs för  
datainsammling och 
analys.  
 

n=7 
(n=0) 

BPD – patienter 
värderade kontakten med 
psykiatrin högt trots 
negativa upplevelser och 
möten med  personal med 
negativ attityd. 
 
Relationer med andra 
människoror var också 
mycket viktig även om de 
hade svårt att lita på andra 
 
 
 

II 
K 

   



Nr 8 
Christensen   
Toft 
Petersen 
Lien 
Danmark 
2007 
 
 
 

Se behandlings-
resultat av BPD 
patienter efter de två 
första åren på en 
psykoterapeutisk 
dagbehandling 

Kvalitativ 
Strukturerade 
kliniska intervjuer 
Utformningen 
naturalistiska 

n= 53 
(n=13) 

Dagbehandlingen 
resulterade till en 
betydande reduktion av 
symptom av BPD samt en 
ökning av funktionsnivå. 
En reduktion av 
självskadebeteende och 
minskning av 
inläggningar av 
patienterna kunde man se. 

II 
DS 

Nr 9 
Commons 
Treloar 
Lewis 
Australian 
New 
Zealand 
2008 
 

Bedöma den 
psykiatriska 
vårdpersonalens och 
akutvårdpersonalens  
attityder till BPD 
patienter 

Kvantitativ  
frågeformulär samt 
instrument att mäta  
attityd  
Statistisk analys med 
hjälp av SPPS 9.0 

n=140 
(n=0) 

Statistiska och kliniska 
signifikanta skillnader 
mellan vårdgrupperna i 
attityder till att arbeta med 
BPD patienter 
 
 
 
 

II 
CCT 

Nr 10 
James 
Cowman 
Ireland 
2007 

Undersöka 
psykiatriska 
sjuksköterskors  
kunskap,erfarenhet 
och inställning till 
BPS patienter 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
frågeformulär  
SPSS  11.0 

n=157 
(n=92) 

Ssk som arbetar inom 
slutenvård har större 
kontakt med BPD 
patienter än ssk i den 
öppna verksamheten. 
Behov av bättre 
utbildning i omvårdnad är 
viktigt  

II 
DS 

Nr 11 
Fehm 
Mrose 
Tyskland 
2008 

Patienens allmänna 
inställning till terapi 
läxor i kognitiv 
beteendeterapi 

Kvantitativ 
frågeformulär 

N=113 
(n=33) 

BPD patienter hade i 
allmänhet en positiv 
inställning till läxor. 
Majoriteten såg ett 
samband mellan uppgiften 
och de övergripande 
målen. 

II 
DS 

Nr 12 
Markham 
Trower 
England 
2003 
 
 

Undersöka hur  den 
psykiatriska 
”etiketten”  BPD 
påverkade 
personalens 
uppfattning om denne 
patientens beteende i  
jämförelse med 
depression och 
schizofrenipatienter 
 

Kvantitativ  
Frågeformulär  
 

n=50 
(n=2) 

Ssk kände minst empati 
och störst rädsla för BPD 
patienter och minst 
optimism för 
tillfrisknande med 
Borderline patienter.De 
hade också mer negativ 
erfarenhet att arbeta med 
BPD patienter än med 
schizofreni- och 
depressions diagn. 
patienter 

II 
DS 
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Exkluderade artiklar  
 
Författare år Titel Orsak till exkludering 
Gilbert 
Procter 
2006 
England 

Compassionate Mind Training 
for People with High Shame and 
Self-Critism 

Pilot studie 
Låg kvalitet 

Bowers 
Carr- Walker 
Paton 
Nijman 
Callaghan 
Allan  
Alexander 
2005 
England 

Changes in attitudes to 
personality disorder on a DSPD 
unit 

Motsvarade inte syftet  
Låg kvalitet 

Stewart 
Harmon 
2004 
Australia 

Mental health services 
responding to men and their 
anger 

Motsvarade inte syftet 
Låg kvalitet 
 

Perseius 
Samuelsson 
Andersson 
Berndtsson Götmark 
Henriksson 
Kåver 
Nilsonne 
Åsberg 
2004 
Sverige 

Does Dialectical Behavioural 
Therapy reduce treatment costs 
for patients with BPS 

Pilot studie 
Låg kvalitet 

Krawitz 
Batcheler 
2006 

Borderline personality disorder: 
a pilot survey about clinican 
views on defensive practice 

Pilot studie  
Låg kvalitet 

 

   


