
 

Syftet med denna studie var att belysa vilka omvårdnadsåtgärder 

vårdpersonal på en slutenpsykiatrisk avdelning angav vara av betydelse för 

patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP). Metod För 

att svara på syftet i denna studie valdes metoden kvalitativ innehållsanalys 

av halvstrukturerade intervjuer med 6 vårdare som arbetade på 

slutenpsykiatriskavdelning med speciell inriktning mot vård av personer 

med EIP. Resultat Genom innehållsanalys av intervjuerna framkom tre 

teman med tillhörande subteman. Tema 1: Att hantera utåtagerande 

symptom, subteman: Att hantera splitting, Att hantera ångest, utspel och 

självskada. Tema 2: Att arbeta tillsammans för att nå omvårdnadsmål, 

subteman: Enhetligt förhållningssätt, Struktur i omvårdnaden. Tema 3: Att 

bygga upp en individ, subteman: Att skapa en tillitsfull relation, Att rusta 

patienten för utskrivning, Tid som en faktor i omvårdnaden, Att vara 

tillgänglig för patienterna, Självförtroendets del i ökad hälsa, En inre 

trygghet är en grund för positiv utveckling, Omvårdnaden utförs i ett 

medmänskligt samspel. Slutsats Som svar på denna studies syfte att belysa 

vilka omvårdnadsåtgärder vårdpersonalen på en slutenpsykiatrisk avdelning 

angav vara av betydelse för patienter med emotionellt instabil 

personlighetsstörning, är svaret de subteman som framkom genom 

analysen. 

Nyckelord svenska: Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, Intervju 

Studie, Kvalitativ Innehållsanalys, Psykiatrisk Omvårdnad, Slutenpsykiatri 
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The Ame of this study was to investigate what the caregivers of an in-

patient ward would say was important for the care of patients diagnosed 

with borderline personality disorder (BPD). The Method that was used was 

qualitative content analysis of face-to-face semi structured interviews with 

six caregivers of an in-patient ward that was specialized in caring for BPD 

patients. The Result of the content analysis emerged into three themes with 

subthemes. Theme number one was: To handle symptoms, the subthemes 

were To handle splitting, To handle acting out behaviors, anguish and self 

mutilations. Theme number two was: Working together to reach care-

giving goals, the subthemes where: Unanimous attitudes, Structured care-

giving. Theme number three was: To strengthen a person, the subthemes 

where: To create trust in the care-relationship , To prepare the patient for 

the transcription, Recovery takes time, To be available, Incising self-

confidence for grater health, An inner confidence as a ground for personal 

grout. The care is set in an interpersonal relationship. The Conclusion was 

that the subthemes reflected what was important in the care of patients 

diagnosed with BPD.          

Nyckelord engelska: Borderline Personality Disorder, Inward Patient, 

Mental Health Nursing, Qualitative Interview Study 
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          BAKGRUND 

ETIOLOGI  

Ofta kan man spåra avvikelser hos emotionellt instabilt personlighetsstörda 

(EIP) patienter i de första levnadsårens utveckling av grundtrygghet, 

individuation och socialisation vilket är viktig för den vuxna harmoniska 

personligheten. Om grundtrygghet saknas och om objektkonstans inte 

utvecklas disponeras risken för instabila personlighetsstörningar (Bradley & 

Westen, 2005). EIP- patienter har en hög självmordsfrekvens på ca 10 %. 

Karaktäristiska EIP- patienter har ofta starka affekter av varierande slag 

med demonstrativa suicidförsök. Under dessa utbrott och 

humörsvängningar kan vissa patienter skada sig själva, till exempel genom 

att skära sig. Centralt för EIP är ångest som uppträder i form av emotionell 

instabilitet, impulsivitet och känslomässig sårbarhet med "svartvitt" 

tänkande. De har ofta negativa tankar om sig själv, det som varit och 

framtiden. (Perseius, Ekdahl, Åsberg, & Samuelsson 2005, Bradley & 

Westen 2005).  

För att ställa diagnosen EIP använder sig psykiatrikern av ICD-10, 

(International Classification of Diseases). ICD-10 används tillsammans 

med DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

(Sperry, 2003). Under 2007 vårdades i Sverige 438 kvinnor och 80 män 

med huvuddiagnosen EIP inom slutenvården (Socialstyrelsen 

Patientregistret, Epidemiologiskt Centrum). Om en EIP- patient kommer in 

i slutenvården är det ofta till följd av självmordsförsök eller självskada. Då 

är säkerheten den första och viktigaste åtgärden för patienten så denna inte 

skadar sig själv eller begår självmord (Lökensgard, 1997, s. 198). Ibland 

behöver EIP- patienten vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). Bedömning kan göras utifrån att patienten har ett oundgängligt 

behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att 

patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad 

dygnetruntvård (Ottosson, s.611, 2004). 
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OMVÅRDNAD   

När det gäller omvårdnad av EIP- patienter är rätt utbildning av stor vikt för 

att förstå patienterna och använda rätt redskap i bemötandet. Det är även 

viktigt med stöd i personalgruppen då dessa patienter framstår som en 

synnerligen krävande och svår patientgrupp. Om den psykiatriska 

omvårdnadspersonalen inte har kunskap om patientgruppen är det mycket 

svårt att hantera splitting, utåtagerande beteende och den negativa inverkan 

patienterna ofta har på andra patienter och personal.  Patienterna känner 

ofta ett beroende till vårdaren med ett klängande beteende och idealisering 

som följd. Synen på vårdaren kan, om patienten inte upplever denna som 

tillräckligt stödjande eller förstående, bytas ut mot nedvärdering, 

vredesutbrott och ibland även våldsamma attacker. EIP- patienter kan ofta 

misshandla vårdaren verbalt, särskilt nya vårdare som ett resultat av att 

patienten är osäker och rädd för att bli övergiven. Patienten ser vårdaren 

som antingen ond eller god på grund av primitiva försvarsmekanismer. 

Många vårdare som arbetar inom psykiatrin saknar den kunskap som krävs 

för att bemöta EIP- patienter på ett kognitivt sätt. För detta behövs stöd och 

utbildning. Attityden till EIP- patienter bör också ändras då de ofta blir 

beskrivna som en hopplös patientgrupp. Författarna menar istället att de bör 

beskrivas som patienter med många möjligheter. Att EIP- patienter beskrivs 

negativt ger upphov till ett negativt förhållningssätt från vårdpersonalen 

gentemot patientgruppen (Bland, Tudor & McNeil-Whitehouse 2007).  

EIP- patienter värdesätter sin vårdkontakt trots att de ibland upplever att 

viss personal uppvisar en negativ attityd mot dem. Patienterna menar också 

att relationerna till andra är livsviktiga trots deras svårighet att känna tillit. 

För att de skall känna tillit behövs en långvarig relation. EIP- patienterna 

upplever att vårdarna ofta har en förutfattad åsikt att de spelar teater och 

använder detta affekterade register för att manipulera vårdpersonalen. EIP- 

patienterna menar även att vårdarna ofta bara tar rollen att dela medicin och 

lägga om sår. I studien framkommer också att vårdarna ber patienten söka 

upp psykologen eller terapeut för att prata om sina känslomässiga problem. 

EIP- patienterna menar istället att de endast behöver någon att ventilera sina 
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känslor med och som lyssnar. EIP- patienterna upplever det som positivt 

när vårdpersonalen är rak och sätter klara, tydliga gränser utan att agera 

fördömande och de upplever oftast en känsla av tillit gentemot dessa 

människor. Många möten med olika vårdare och läkare upplevs däremot 

som negativt och patienternas tillit till vården försämras genom att de inte 

får tid att utveckla goda relationer (Fallon 2003). 

EIP- patienterna beskriver att det är mycket viktigt för dem att kunna känna 

tillit för att möjliggöra utvecklingen av en god vårdrelation. Deras tilltro till 

behandlaren står i direkt relation till en känsla av tillförsikt. Detta utgör 

grunden för det terapeutiska förhållandet. Först när de känner förtroende 

vågar patienterna öppna sig. Även vårdarna uppger att vikten av 

förtroendeskapande åtgärder har stort fokus. Den varaktiga och tillitsfulla 

relationen byggs upp genom att vårdpersonalen har en konsekvent hållning 

mot patienten genom gränssättande och gemenskap. För att tillit skall kunna 

byggas upp är det vissa kriterier som är viktiga i relationen, t.ex. att 

vårdaren är tillgänglig, att hon försöker förstå genom att lyssna, att vårdaren 

bryr sig, vilket i sin tur leder till att patienterna känner sig emotionellt och 

fysiskt trygga. Även andra professionella attribut som ärlighet, insikten av 

tystnadsplikt, ett vuxet, lugnt agerande är viktigt för bildandet av tillit. Det 

tar tid att utveckla en terapeutisk relation och relationen skall tåla att testas 

(Langley & Klopper 2005).    

Vårdpersonal som arbetar med EIP- patienter inom slutenvården upplever 

frustration och hopplöshet gentemot att vårda patientgruppen. Detta kan 

leda till att de ger patienterna mindre vård och känner mindre utvecklad 

empati för dessa, trots att ett förringande av EIP- patienterna är det 

bemötandet som visat sig ge en högre grad av utåtagerande beteende. Det 

har visat sig mer framgångsrikt att ge patienten verktyg för att kunna 

behärska sina känslor eller träning i att handskas med sociala relationer för 

att förebygga självskada, än att begränsa patienten från att kunna skada sig 

själv genom t.ex. övervakning (O’Brien 1998).   
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa vad vårdpersonal ansåg vara av 

betydelse i omvårdnaden av patienter med emotionellt instabil 

personlighetsstörning på en slutenpsykiatrisk avdelning. 

METOD 

För att komma fram till syftet i denna studie var metoden av kvalitativ art 

och byggde på innehållsanalys av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

skedde efter stratifierat, med 6 personer som arbetar på en sluten 

psykiatrisk avdelning med speciell inriktning mot vård av personer med 

EIP. Personerna som inkluderas i studien skulle vara utbildade 

skötare/sjuksköterskor samt arbetade på en utvald slutenpsykiatrisk 

avdelning där personer med instabil personlighetsstörning vårdas och med 

minst 1års erfarenhet av att arbeta med patientgruppen. Personer som 

exkluderades ur studien var personal utan vårdutbildning som hade mindre 

erfarenhet än 1års arbete med EIP-patienter.  

Intervjuerna utfördes under loppet av en vecka, de var 30-45 minuter långa, 

samtliga intervjuer bandades och alla intervjuer började med samma fråga: 

Vad anser du är viktiga omvårdnadsåtgärder för att patienter med 

emotionellt instabil personlighetsstörning ska uppnå ett bättre mående? 

Därefter ställdes följdfrågor utifrån vad de intervjuade svarade. Exempel på 

följdfrågor kunde vara ”kan du berätta mer?”, ”hur menar du?”, ”vad är 

det?”, ”hur gör du då?”.   

              ANALYS 

Innehållsanalys av intervjuerna skedde genom att kondensera texten och 

göra den stora mängden data överskådlig, minska informationsmängden 

och hitta mönster. Detta började med att texten från de bandade 

intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes i sin helhet för att författaren 

skulle kunna skapa sig en bild av helheten. Därefter gjordes en andra 

läsning där författaren försökte se olika nyckelområden som i den här 

uppsatsen benämns teman. Meningarna inom dessa nyckelområden/teman 

kondenserades till formuleringar som sammanfattar meningarnas 
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kärnbudskap. Analysen visas i tabellform i resultatet där citat från 

intervjuerna, som sammanfattade temats kärnbudskap, kondenserades till 

meningar som även de omfattade kärnbudskapet. Dessa abstraherades 

ytterligare till subteman som även de slutligen abstraherades till teman. 

Efter detta gjordes en slutlig genomläsning av texten att för att se om 

samma budskap uppfattades (Forsberg & Wengström s. 149-154, 2003 Polit 

& Beck s. 57, 2008). 

ETIK 

I forskning är det viktigt att man har ett etiskt förhållningssätt, där 

människors värdighet och integritet respekteras. Klinikens ledningsgrupp 

gav sitt skriftliga informerade medgivande till att studien skulle få utföras 

(se Bilaga 1.). Alla intervjuer kodades därför så att deltagarnas anonymitet 

skulle försäkras och alla intervjuade deltog frivilligt. Deltagarna i studien 

fick ge sitt informerade samtycke genom informationsbrev (se Bilaga 2.) till 

att delta och blev informerade om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan (Trost, 2008, sid 92).  

Författaren stävade efter att resultatet i denna studie skulle redovisas 

oavsett om det som framkom genom analysen skulle strida mot egna 

föreställningar eller eventuella önskade resultat (Forsberg & Wengström, 

2003 s.64). Författarens förförståelse är som sjuksköterska arbetande på 

avdelningen där studien utfördes.  
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RESULTAT 

Genom innehållsanalys av intervjuerna framkom tre teman med tillhörande 

subteman som visas i tabellerna 1-3. Tema 1: Att hantera utåtagerande 

symptom, subteman: Att hantera splitting, Att hantera ångest, utspel och 

självskada. Tema 2: Att arbeta tillsammans för att nå omvårdnadsmål, 

subteman: Enhetligt förhållningssätt, Struktur i omvårdnaden. Tema 3: Att 

bygga upp en individ, subteman: Att skapa en tillitsfull relation, Att rusta 

patienten för utskrivning, Tid som en faktor i omvårdnaden, Att vara 

tillgänglig för patienterna, Självförtroendets del i ökad hälsa, En inre 

trygghet är en grund för positiv utveckling, Omvårdnaden utförs i ett 

medmänskligt samspel. 

 

Tabell 1, tema- Att hantera utåtagerande symptom 

Originalmening Kondenserad mening Subtema Tema 

… ingen är god eller ond 

utan att man med all personal 

och med kontaktpersonerna 

kan ha samma tänk det ska 

vara klart och tydligt. 

Personalen hanterar att 

bli svarta eller vita i 

patientens ögon. 

Att hantera splitting.  

 

Att hantera 

utåtagerande 

symptom. 

 

När man talar om beteendet 

med patienterna har de ofta 

inget annat sätt att hantera 

sin ångest på vi pratar då om 

alternativa sätt att hantera 

ångesten på… 

Personalens sätt att 

hantera patientens 

ångest, självskador och 

utspel. 

Att hantera ångest, 

utspel och självskador. 

 

Tabell 2, tema- Att arbeta tillsammans för att nå omvårdnadsmål 

Originalmening Kondenserad mening Subtema Tema 

… prata ihop sig i 

kontaktmannagruppen för att 

komma överens om vilka 

riktlinjer som ska gälla för 

omvårdnaden av patienten 

för att alla ska arbeta mot 

samma mål… 

 

Personalgruppen 

använder ett 

gemensamt 

förhållningssätt i 

omvårdnaden. 

Enhetligt 

förhållningssätt 

 

 

Att arbeta 

tillsammans för 

att nå 

omvårdnadsmål.  

 
Fasta ramar och struktur i 

vardagen är något som är 

viktigt att det finns runt de 

här patienterna, det är a och 

o för att de ska må bra. 

 

Struktur i vardagen är 

av vikt för 

omvårdnaden av EIP-

patienter. 

Struktur i 

omvårdnaden. 
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Tabell 3, tema- Att bygga upp en individ 

Originalmening Kondenserad mening Subtema Tema 

Att finnas där, bygga upp ett 

förtroende, lyssna och stå 

kvar i alla väder, vad som än 

händer, vad de än känner. 

 

Personalen arbetar för 

att patienten ska kunna 

känna tillit till 

personalen. 

Att skapa en tillitsfull 

relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bygga upp en 

individ.  

 

Viktigt att träna sociala 

färdigheter när man mår 

bättre, det kanske bara är att 

lämna tillbaka en vara eller 

prata med någon myndighet 

 

Personalen tränar 

patienten för att 

upprätthålla sociala 

färdigheter. 

Att rusta patienten 

inför utskrivning 

… de har trauman som de 

behöver bearbeta här och de 

behöver tid för att bearbeta 

det. . Tiden är en viktig 

omvårdnadsåtgärd för att de 

ska få ett nytt fokus och 

kunna ta nya tag. 

 

Det krävs tid för att 

bearbeta trauman och 

orka ta nya tag. 

Tid som en faktor i 

omvårdnaden 

Vi har ju fördelen att kunna 

vårda patienterna dygnet runt 

och kunna fånga upp dem 

vilken tid det än är på dygnet 

.   

Personal anser att det 

är viktigt att alltid 

finnas tillhands för 

patienterna. 

Att vara tillgänglig 

för patienterna 

Att bygga ett självförtroende 

är något som är viktigt för att 

kunna växa som människa 

och förhoppningsvis hjälper 

vi patienterna att se att de är 

inte så värdelösa som de 

själva tror. 

 

Personalen betonar 

självförtroendets roll 

för att nå ett bättre 

mående. 

Självförtroendets del i 

ökad hälsa 

Annars kan man inte gå 

vidare, man kan inte 

utvecklas om man inte är 

trygg, man kan inte växa om 

man inte är trygg och går och 

oroar sig för en massa saker. 

 

Vikten av att känna sig 

trygg för att kunna 

utvecklas och gå 

vidare. 

En inre trygghet är en 

grund för positiv 

utveckling. 

Man bör försöka att inte 

”vara ett huvud högre” än 

patienten utan försöka vara 

på samma nivå, i den 

psykiatriska omvårdnaden 

måste det ju finnas ett 

givande och tagande. 

 

Personalen beskriver 

ett medmänskligt 

bemötande där målet är 

att patient och vårdare 

ska samspela. 

Omvårdnaden utförs i 

ett medmänskligt 

samspel 
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ATT HANTERA UTÅTAGERANDE SYMPTOM 

Att hantera splitting 

Patienternas sjukdomssymptom måste personalen kunna hantera. 

Personalen uttrycker att dessa patienter har en förmåga att splittra 

personalgruppen om patienterna inte hanteras på ett adekvat sett. Om 

patienten får ett nej till svar på en önskan kan den EIP- patienten ofta gå 

från personal till personal för att försöka få ett positivt svar på sin önskan. 

Om en person då säger ja och går ifrån gruppens linje kan detta skapa 

osämja i personalgruppen och det kan ta väldigt lång tid att reparera.  

Den här patientgruppen har en väldig förmåga att få mig som 

personal att känna mig jätteviktig och då kan jag tro att det här säger 

hon bara till mig, då kan det bli så att man blir för nära i sin relation 

till patienten och det gör att man viker av från personalgruppens linje 

och då blir det surt på avdelningen.   

Patienter med EIP har en förmåga att se världen och även personer i svart 

eller vitt vilket innebär att individer i personalen nedvärderas eller 

idealiseras av patienterna.  

Från att känna sig som den här utvalda personen och bli den här 

personen som de nästan hatar det kan vara väldigt jobbigt men med 

all den erfarenhet som jag fått så vet jag att det fungerar såhär.  

Personalen har lite olika sätt att hantera att bli ”svart”. En del berättar för 

patienten att de är medvetna om problemet, medan andra visar att de inte 

uppskattar patientens beteende men låter patienten ta första steget tillbaka 

till en god relation och på det sättet invänta patientens nyfikenhet. Det 

avvaktande sättet kommer av att om en personal som är ”svart” aktivt 

försöker påverka patienten att ändra sig kan den bli ”svart” för evigt. Vikten 

av att finnas kvar för patienten efter att denne varit arg betonas och efteråt 

kan man fråga patienten varför man var ”svart”. Det visar sig då att det ofta 

rörde sig om bagateller. Andra intervjuade brukade av den anledningen inte 
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fråga patienten efteråt varför den blev ”svart” utan bara finnas där vilket 

resulterade i att denne med tiden mer sällan blev betraktad som ”svart”.   

Ofta känner jag att man spelar den goda eller onda och därför är det 

viktigt att man är flera kontaktpersoner så man inte får det här 

bollandet, ingen är god eller ond utan att man med all personal och 

med kontaktpersonerna kan ha samma tänk det ska vara klart och 

tydligt. 

Ur vårdsynpunkt är det problematiskt när en personal, särskilt en 

kontaktperson, blir ”svart” för patienten. Det leder till att patienten aldrig 

vänder sig till den personalen om den behöver hjälp med något och 

vårdrelationen blir obefintlig.  

Att hantera ångest, utspel och självskador  

Personalens sätt att hjälpa patienten om den har ångest, vilket EIP- patienter 

ofta har, kan vara att personalen sitter ner och pratar, lyssnar och finns till 

hands. Man behöver inte prata om just ångesten utan det kan vara om 

alldagliga saker för att flytta fokuset från ångesten. Om patienten skulle 

skada sig själv försöker personalen att ge detta så lite uppmärksamhet som 

möjligt för att inte förstärka beteendet. Konsekvensen blir att 

självskadebeteendet avtar med tiden. Personalen menar att EIP- patienter 

kräver enormt mycket uppmärksamhet och många gånger kan ett 

självskadebeteende vara ett sätt att söka uppmärksamhet.  

När man talar om beteendet med patienterna har de ofta inget annat 

sätt att hantera sin ångest på. Vi pratar då om alternativa sätt att 

hantera ångesten på och försöker få patienten att övergå till ett annat 

sätt att hantera sin ångest på nästa gång.  

Genom att prata mycket och avdramatisera beteendet gör man det inte lika 

skrämmande för patienterna. Dessa samtal bör man inte ta alltför nära inpå 

att patienten gjort en självskada utan vänta några dagar.  Många av 

patienterna har haft ett extremt självskadebeteende, ofta med inslag av en 

aggressiv hållning, som gett sig uttryck i hot och våld mot personal samt 
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anstiftan till mordbrand. Det har lett till att dessa patienter inte kunnat 

vårdas i allmänpsykiatrin utan skickats till andra instanser.  

 Det är ju deras sjukdomsbild, borderline, att de inte tycker att de är 

värd vård, att de inte är värd att kunna leva som vanliga människor. 

För att kunna ge utlopp för den ångesten så straffar de ut sig själva. 

De tycker inte att de är värda att få må bra. 

Dessa patienter kan ofta ha väldigt dramatiska utspel, då är det viktigt 

att kunna behålla lugnet och dra sig tillbaka en stund för att rådgöra 

med de andra i personalen och sedan agera utifrån vad man 

gemensamt kommit överens om. Det är viktigt att lugna ner 

situationen, de här tjejerna behöver lugn och ro.  

Personalen betonar att gränssättning är viktigt för att bryta ett utåtagerande 

beteende och att därefter diskutera med patienterna vad som hände och vad 

som kan vara bakomliggande orsaker. Man menar att det tar olika lång tid 

för patienterna att bryta ett invant beteende men att det oftast avtar 

allteftersom. En del personal hävdar att ju mer det utåtagerande beteendet 

minskar, desto mer mottagliga blir patienterna för vård.  

När de börjar slå huvudet mot väggen och det inte funkar det här 

dåliga beteendet så blir de mer mottagliga för vården. De känner att 

vi bryr oss. Det ligger ju i deras problematik och någonstans vill de ju 

att vi ska bry oss om dem men att de inte får ta emot den ömheten och 

då börjar de kanske självskada sig eller ta till ett aggressivt beteende.  
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ATT ARBETA TILLSAMMANS FÖR ATT NÅ 

OMVÅRDNADSMÅL 

Enhetligt förhållningssätt 

Personalen måste ha ett nära samarbete för att patienterna inte ska splittra 

personalgruppen. Det måste finnas en god kommunikation mellan 

personalen och ingen bör ”köra sitt eget race”.  

 Man måste som personal förankra det som man tycker och tänker 

med resten av personalgruppen och prata ihop sig i 

kontaktmannagruppen för att komma överens om vilka riktlinjer som 

ska gälla för omvårdnaden av patienten för att alla ska arbeta mot 

samma mål för att hjälpa patienten.  

Många av de intervjuade upplever att det är något unikt med 

personalgruppen. De upplever att de står varandra mycket nära. 

Kommunikationen är en viktig del i samarbetet och varje morgon sitter 

dagens personalstyrka ner och rapport avges över de senaste händelserna 

och man pratar ihop sig om hur dagens arbete ska läggas upp. Det finns ett 

öppet klimat och en tydlighet som skapar en trygghet i personalgruppen och 

det resulterar i att personalen kan ge ett gott bemötande och ta hand om 

patienterna. Patienterna påverkas på ett positivt sätt när det känner att det 

finns ett lugn i personalgruppen.  

 Det som är unikt just för den här avdelningen är att så många 

kommer hit och undrar hur ni kan lyckas så bra med patienterna och 

90 % av patienterna kommer tillbaka till öppenvården och är inte som 

de var när de åkte med sina skador, och det tror jag beror mycket på 

sammanhållningen i personalen.  

Struktur i omvårdnaden  

Personalen upplever att patienterna mår bra av fasta ramar och ett 

konsekvent bemötande, att man inte velar fram och tillbaka utan håller på 

de regler som finns. Som en följd av det blir patienterna mindre 

utåtagerande men personalen är ändå noga med att påpeka att 

gränssättandet ska vara människovärdigt. De menar att tydlighet är viktigt 
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för EIP- patienter för att de ska kunna hålla isär begrepp och för att det inte 

ska bli för rörigt för dem. Då vet EIP- patienten vad som är rätt och fel. 

Många av dessa patienter har enligt de tillfrågade inte något ansvars- eller 

konsekvenstänkande. Gör patienten en sak som är fel så får det 

konsekvenser och man kan se att patienterna tycker bättre om den personal 

som från början varit rak och tydlig.  

Fasta ramar och struktur i vardagen är något som är viktigt att det 

finns runt de här patienterna, det är a och o för att de ska må bra. 

Det upplevs som viktigt att man använder sig av veckoscheman och det ska 

väldigt mycket till för att man ska bryta det som står i dessa. I 

veckoschemat ser man vilka som kommer att jobba och vilka dagar och 

tider man har aktiviteter inplanerade såsom hobby, psykolog, musik, 

motion, teater och skola. Man ska försöka få en dag att bli så tydlig som 

möjligt. Många gånger så har EIP- patienterna inga rutiner sen tidigare och 

det är viktigt att man fyller upp dagen med sådana saker så att det blir 

tryggt, t.ex. att kliva upp på morgonen, gå ut och röra på sig, äta bra mat 

och sova på nätterna. Rutiner anses vara viktiga för att det ger trygghet. I 

framtiden kommer patienten att känna att hon själv kan planera sin dag och 

skapa sin egen trygghet. Det är mycket viktigt för att kunna få ett tryggt liv 

och kunna forma sitt nya liv när man lämnar slutenvården.  

              ATT BYGGA UPP EN INDIVID 

Att skapa en tillitsfull relation 

Personalen tyckte det var viktigt att hålla det man lovar patienterna och för 

att lättare kunna göra det försökte man hålla löftena på en rimlig nivå. 

Personalen menar att man bör försöka vara så ärlig som möjligt, även med 

negativa besked, för att bygga en tillitsfull relation som varar i längden.  

Mycket det här handlar om är att de här patienterna har blivit svikna i 

relationer med nära och kära och sen har de ju väldigt svårt att lita 

på folk därför är det viktigt att man skapar en allians så att de känner 

tillit till personalen.  
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Det framkom i intervjuerna att personalen såg att patienterna ofta ser sig 

själva som att ingen vill ha dem, varken som vänner eller i 

kärleksrelationer. Därför menar personalen att det är viktigt att finnas kvar 

även om de har uppvisat ett aggressivt beteende. Patienterna blir ofta 

förvånade när de upptäcker att personalen ifråga fortfarande bryr sig trots 

verbala eller fysiska attacker. Att finnas kvar som stöd är ett bra sätt att 

bygga upp en tillitsfull relation.  

Att finnas där, bygga upp ett förtroende, lyssna och stå kvar i alla 

väder, vad som än händer, vad de än känner.  

Personal insåg att det var viktigt att få reda på förändringar som skulle 

påverka EIP- patienterna i god tid innan de inträffade . På så sätt kunde de 

förberedas inför denna förändring. Det kunde t ex handla om att patientens 

kontaktperson skulle komma att få ansvar för ytterligare en patient. Att en 

personal inte är dedikerad för en specifik patient kan för EIP- patienter vara 

svårt att acceptera. Konsekvensen av en förändring kan leda till att tilliten 

rubbas och personalen blir ”svart” i patientens ögon vilket kan rasera 

relationen och försvåra det fortsatta patientarbetet för en lång tid framöver.  

Att rusta patienten inför utskrivning 

Personalen måste förbereda patienterna för livet utanför slutenvården. De 

menar att patienterna då möts av många prövningar som att upprätthålla 

varaktiga relationer, något som brukar vara svårt för patientgruppen att 

hantera. Rädslan att bli svikna och övergivna resulterar i att de stöter bort 

och lämnar relationer. När patienterna skrivs ut ska de kunna tillämpa de 

verktyg som det fått genom personalen och det är ofta lättare sagt än gjort. 

Personalen menar att patienterna får allting serverat när de är inlagda. För 

att inte bli institutionsskadade är det därför nödvändigt att man som 

personal i största utsträckning lägger över ansvaret på patienterna för att se 

vad de behöver för träning i olika färdigheter.   

Vi har ju låsta kök på vår avdelning och att de inte har tillgång till att 

göra alla de saker som de kanske vill. Att vara inlåst och tappa den 

sociala biten kanske både kontakt med myndigheter och kontakt med 
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andra personer ute i samhället. De faller in i en lunk och bara är. 

Viktigt att träna sociala färdigheter när man mår bättre, det kanske 

bara är att lämna tillbaka en vara eller prata med någon myndighet. 

Funktionsbedömningen görs löpande på avdelningen för att kartlägga 

patientens förmåga att klara vardagliga situationer som kosthållning, hygien 

och ekonomi. I funktionsbedömningen kan personalen utläsa vissa delar där 

patienterna behöver träning. Men det är viktigt att patienten känner sig 

positiv inför träningen och personalen kan även få fram vad patienten 

behöver få träning i under veckosamtalen. Personalen upplever att det är 

viktigt att försöka vara lyhörd inför vad patienten behöver. Vissa patienter 

har inte så lätt att tala för sig och då får man läsa mellan raderna och vara 

lyhörd för det osagda. Det gäller att få patienten att känna sig entusiastisk 

över vården. Vissa i personalen menar att om de inte tränas i färdigheter 

kan de vilja tillbaka till tryggheten på avdelningen.  

Tid som en faktor i omvårdnaden 

Personalen har sett att tiden är en viktig faktor i omvårdnadsarbetet. Det 

kan ta mycket lång tid innan en EIP- patient slutar se omvärlden som 

”svart”. Att de blivit svikna i sin barndom behöver inte betyda att de för all 

framtid kommer att bli svikna. Det är nödvändigt att patienten känner tillit 

till personalen för att kunna ändra sitt negativa tankemönster. Flera av de 

tillfrågade tror emellertid inte att detta görs på ett eller ett par år utan att det 

tar lång tid att förändra ett beteende. Det är då en viktig del att personalen 

håller vad de lovar. När de kommer till avdelningen så bör patienterna vara 

medvetna om att vården här kommer att ta tid.  

Stuktur, tid och tålamod i symbios, det tror jag är det viktigaste och 

blanda det med lite humor, det tycker jag är en viktig del i vården. Att 

kunna skratta mitt uppi all den tragik som de är inne i. Tålamod 

behövs för det tar tid för dem att kunna bearbeta det som de har varit 

med om så det kan komma många och långa utspel på väg mot 

förbättring. Det kommer genom personlig mognad och bättre 

självförtroende.  
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Patienterna har ofta gått igenom mycket innan de kommer till avdelningen. 

De kommer från ett ganska uppskruvat liv och har trauman som de behöver 

bearbeta här och de behöver tid för denna process. Tiden är en viktig 

omvårdnadsåtgärd för att de ska få nytt fokus och kunna ta nya tag.  

Att vara tillgänglig för patienterna  

Det är en viktig ingrediens i omvårdnadsarbetet att visa sig tillgänglig och 

tillsammans med patienterna varje dag sitta ned och reflektera över 

vardagliga händelser som skett. EIP- patienter har ett stort behov att få prata 

då de är osäkra och har tappat mycket. Detta kan t.ex. ske vid kvällsfikat 

och är en rutin som man bör ta tillvara på i omvårdnadsarbetet.  

Vi har ju fördelen att kunna vårda patienterna dygnet runt och kunna 

fånga upp dem vilken tid det än är på dygnet.   

Självförtroendets del i ökad hälsa 

Personalen använder bekräftande samtal för att höja patientens 

självförtroende. Att lyssna och bekräfta patienten är viktigt, vad den än 

känner och vad som än händer. Om patienten känner sig orättvist 

behandlad, elak, arg eller ledsen så är det mycket viktigt för patienten att 

hon blir bekräftad, att hon har rätt att känna så. Många är djupt ledsna 

inombords, sårade, svikna eller elaka. Patienter kan ha mycket ilska inom 

sig beroende på olika situationer de har varit med om ute i samhället innan 

de kom till avdelningen. Det kan handla om folk som har svikit dem flera 

gånger om och det viktigt att patienten har rätt att känna dessa känslor.  

 

Att bygga ett självförtroende är något som är viktigt för att kunna 

växa som människa och förhoppningsvis hjälper vi patienterna att se 

att de är inte så värdelösa som de själva tror. 

Avdelningen har tillgång till psykologer, skola, pedagogisk verksamhet, 

skolkök och musik som kan ge dem nytt självförtroende. Vissa patienter är 

duktiga på vissa saker och andra lär sig nytt och det bygger upp deras 
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självförtroende. Genom att berömma patienterna när de gör något bra och 

öva på de områden de behöver bli bättre på, försöker personalen att stärka 

EIP- patienternas självförtroende. 

En inre trygghet är en grund för positiv utveckling 

Flera av de intervjuade menar att de patienter som litar på personalen 

upplever en trygghet vilket är grunden för en positiv utveckling.  

De vet att jag kan gå till de här personerna för att jag litar på dem 

och man bygger upp en trygghet i det här förtroendet. Att jag alltid 

kan vända mig dit att jag alltid kan ventilera det. Jag får alltid råd 

eller hjälp att bena ut problemet.  

De tillfrågade menar att även acceptans ger en trygghet. Patienten ska 

känna sig accepterad för den individ som den är. Om personalen kan stå 

kvar och acceptera och tycka om den här personen så ger det trygghet. I alla 

människors liv menar personalen måste man ha en grundtrygghet. Är man 

inte trygg så kan man inte tänka klart och otryggheten tar överhand. 

Annars kan man inte gå vidare, man kan inte utvecklas om man inte är 

trygg, man kan inte växa om man inte är trygg och går och oroar sig 

för en massa saker. Rätt fort lugnar de ner sig här, efter några 

månader och det är för att de känner sig trygg här, de behöver inte 

vara rädd här. Även om de skadar sig eller är dum så skickar vi inte 

iväg dem, vi skickar dem ingen annanstans, de kan inte straffa ut sig 

härifrån och det är en trygghet att veta att här tar de hand om mig. 

Där det kanske aldrig har funnits någon mamma eller pappa som har 

tagit hand om. Och när de lämnar oss så är de just det, trygg.  

Omvårdnaden utförs i ett medmänskligt samspel  

Vissa tillfrågade berättar att genom att bjuda på sig själva så får man 

mycket tillbaka. Då vågar patienten berätta om sig själv och patienten 

känner sig respekterad när hon blir behandlad som en medmänniska. Att 

prata med patienten som man gör i en kompisrelation med öppna frågor kan 

man använda som ett verktyg. Då tvingas patienten själv att reflektera och 
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svara. I regel är det patienten själv som sitter inne med svaren. Det är en 

balansgång att bjuda på sig själv och att vara professionell. Det framkom 

olika svar huruvida det var viktigt att tycka om sin patient. Vissa hävdade 

att det var viktigt och att man genom att lära känna en person använder sig 

av sin empati. Andra ansåg att om personkemin inte stämmer så blir 

vårdarbetet svårare att utföra.  

Man bör försöka att inte ”vara ett huvud högre” än patienten utan 

försöka vara på samma nivå och i den psykiatriska omvårdnaden 

måste det finnas ett givande och tagande.  

Att vara tydlig i sitt bemötande är något som vårdare anger som positivt för 

EIP- patienter. 

 Jag tror att det skapar ett förtroende, de vet var de har mig. Jag 

hymlar inte och pratar massa strunt utan det jag säger det upplever 

jag. Man måste ju vara aktiv själv så att de ser att man bryr sig, att 

man är med dem och sätter sig spontant och pratar med dem inte bara 

när vi har planerat de här samtalen en gång i veckan.  

Ett vänligt och respektfullt bemötande ansågs som viktigt. 

 … vi är väl skötare och sköterskor inom psykiatrin av en anledning 

och det har ju att göra med människokärlek. Tycka om personen tror 

jag inte men att kunna respektera människor det tror jag är viktigt. 

Personalen ansåg att det var viktigt att presentera sig när det kom en ny 

patient till avdelningen. De tyckte även att det var viktigt att behandla 

patienten som en människa och inte vara dömande pga. patientens tidigare 

sjukdomshistoria. Att inte agera expert utan att vara en medmänniska ansåg 

personalen var mer framgångsrikt. Empatin från vårdaren krävdes för ett 

tillfrisknande. Det var önskvärt att patienten borde inse att personalen var 

där för patientens skull men detta kunde ofta dröja till ett senare skede i 

vårdperioden. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att belysa vilka omvårdnadsåtgärder 

vårdpersonalen på en slutenpsykiatriskavdelning angav vara av betydelse 

för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. 

Genom innehållsanalys av intervjuerna framkom tre teman med tillhörande 

subteman. Tema 1: Att hantera utåtagerande symptom, subteman: Att 

hantera splitting, Att hantera ångest, utspel och självskada. Tema 2: Att 

arbeta tillsammans för att nå omvårdnadsmål, subteman: Enhetligt 

förhållningssätt, Struktur i omvårdnaden. Tema 3: Att bygga upp en 

individ, subteman: Att skapa en tillitsfull relation, Att rusta patienten för 

utskrivning, Tid som en faktor i omvårdnaden, Att vara tillgänglig för 

patienterna, Självförtroendets del i ökad hälsa, En inre trygghet är en grund 

för positiv utveckling, Omvårdnaden utförs i ett medmänskligt samspel. 

O’Brien fann att det ofta skedde en polarisering i personalgrupperna som 

var mycket slitsam när EIP- patienter vårdades. Denna polarisering eller 

splitting visade sig genom att personalen blev uppdelad i två läger. Det ena 

lägret ansåg att patienten var manipulerande och behövde mer struktur och 

gränssättning, och det andra lägret ansåg att patienten behöver mer 

förståelse och uppmärksamhet för att förhindra utåtagerande symptom. 

O’Brien menar också att det krävs en personalgrupp som är nära varandra 

och löser problem tillsammans för att förhindra splitting (O’Brien 1998). I 

denna studie framförs att en viktig del i omvårdnaden av EIP- patienter är 

en nära sammanhållning i personalgruppen där alla strävar mot samma mål 

och ingen ”kör sitt eget race”. I personalgruppen är man medveten om de 

problemen som splitting kan orsaka och använder därför kommunikation 

och gemensamma riktlinjer för att motverka de effekter som splitting kan 

orsaka personalgruppen och patientens vård. Andra studier visade också på 

att splitting kunde vara ett stort problem för personalgrupper som vårdar 

EIP- patienter och att det var viktigt att man stöttade varandra i 
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personalgruppen (Langley & Klopper, 2005, Fallon, 2003 Bland, Tudor & 

McNeil-Whitehouse, 2007).    

 O’Brien (1998) menar att alltför långa vistelser i slutenvården för EIP- 

patienter inte var gynnsamt. I jämförelse med resultatet av denna studie ses 

dock flera intervjuade vårdare hävda att det krävs lång tid i slutenvården för 

att nå ett förbättrat tillstånd och därefter kunna påbörja en utslussning. Det 

framkommer ändå vissa likheter mellan denna och O’Briens (1998) studie, 

t.ex. risken för hospitalisering för EIP- patienterna under längre vistelser i 

slutenvården. Det framkommer i denna studie att det är av stor vikt att vara 

uppmärksam på patientens behov av social träning inför utskrivningen för 

att minska risken för hospitalisering.  

Tillit mellan EIP- patienten och vårdpersonal sågs som en viktig 

omvårdnadsåtgärd. Tillit skapades genom att vårdaren fanns tillgänglig och 

lyssnade på patienten. Detta medförde i sin tur att EIP- patienten kände sig 

trygg. I denna studie lyfter de intervjuade fram just dessa faktorer som 

viktiga omvårdnadsåtgärder för att EIP- patienter ska uppnå ett förbättrar 

tillstånd. Hålla sig lugn och bemöta patienten som en medmänniska och 

inte en expert, ansågs av både EIP- patienter och personal, vara av stor 

betydelse. I likhet med denna studie visar andra studier Langley och 

Klopper, (2005), Fallon, (2003) Bland, Tudor och McNeil-Whitehouse, 

(2007) att tid var en viktig faktor som krävdes för att upprätta en god 

omvårdnadsrelation. Det var även angeläget att finnas kvar för patienten 

efter t ex ett utåtagerande. Ärlighet och en konsekvent hållning betonades 

också av studierna.  

Själva vårdrelationen mellan EIP- patient och personal i den psykiatriska 

omvårdnaden ses som nödvändig för att vård överhuvudtaget ska kunna 

utföras. Särskilt viktigt är det för patienter med EIP men vårdrelationen kan 

vara mycket krävande även för vårdaren. Vårdpersonal behöver ofta 

handledning och känslomässigt stöd för att klara dessa krävande 

vårdrelationer. Bland de intervjuade är inte detta en fråga som diskuteras i 

någon större utsträckning. Det skulle kunna bero på att frågorna inte syftade 
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till att i första hand beskriva vårdarnas upplevelse av att vårda EIP- 

patienter. Ändå beskrivs patienterna som krävande och sökande efter 

uppmärksamhet. Att de utåtagerande symtomen kan vara påfrestande för 

vårdrelationen är underförstått. Det diskuteras huruvida självskadebeteende 

och självmordsförsök kan vara prövande för vårdpersonal när det finns ett 

krav att den psykiatriska vården ska vara allt igenom säker för patienterna 

(Bland och Rossen 2005).  Det kan vara en ansträngande situation för 

vårdarna då det, enligt min egen mening, inte går att göra någon vårdmiljö 

fullständigt säker. Om en patient vill skada sig själv eller är fast besluten att 

begå självmord kan det vara en mycket svår uppgift att stoppa patienten 

från att begå denna handling.  

I denna studie tycker jag mig se en underton av optimism gällande arbetet 

med EIP- patienterna. Detta till skillnad från Markham (2003) som visat på 

att vårdpersonal upplevde en lägre optimism för EIP- patienter än för 

schizofrena och deprimerade patienter. Markham och Thrower (2003) fann 

ett liknande samband när de undersökte vårdpersonalens upplevelse av att 

arbeta med EIP- patienter. Där framgick det att vårdpersonalen hade en 

övervägande negativ upplevelse av att arbeta med patientgruppen. Detta att 

jämföra med schizofrena eller deprimerade patienter där upplevelsen var 

övervägande positiv. Att vårdrelationen mellan vårdare och EIP- patient 

kan vara allt annat än enkel bekräftas även av Wei-Fen, Fu-Jin, Szu-Mei & 

Shaw-Nin och Hayters (2008) studie där det gick så långt att vissa av 

vårdarna helt enkelt gav upp i strävan efter att försöka skapa en givande 

vårdrelation med patienten.     

METODISSKUSSION  

Syftet med studien var att belysa vilka omvårdnadsåtgärder vårdpersonalen 

på en slutenpsykiatrisk avdelning angav vara av betydelse för patienter med 

emotionellt instabil personlighetsstörning.  

Eftersom att jag ville belysa vårdpersonalen svar på den frågan valdes en 

kvalitativ metod med intervjuer. Intervjun kan beskrivas som ett samtal 

med struktur och syfte och utfördes med en deltagare i taget. Detta för att 

minimera risken att deltagaren skulle komma att påverkas av andra 
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medverkandes åsikter. Därtill förklarade intervjuaren att det inte fanns 

något rätt eller fel svar på frågorna. Det som eftersöktes var helt enkelt den 

intervjuades åsikt kring dessa frågor. Intervjuaren upplevde att intervjuerna 

gav uttömmande svar som därmed bildade ett gott underlag till 

innehållsanalysen. Intervjuaren var bekant med alla informanter sedan 

tidigare och detta kan ha bidragit till att de intervjuade kände sig bekväma 

att berätta om sina tankar och reflektioner kring ämnet (Kvale 1997 s.10-22, 

115-123). Relationen kan också ha bidragit till att deltagarna svarade i tron 

att intervjuaren önskade vissa svar. De kan även ha varit rädda att deras 

åsikter skulle uppfattas som avvikande. Då författaren arbetar på samma 

avdelning som informanterna var följdfrågorna färgade av den 

förförståelsen. Det kan vara av fördel då författaren har en större insikt i 

intervjusvarens olika delområden som kan vidareutvecklas. Det kan också 

vara till nackdel om författaren förbiser följdfrågor som kan vara relevanta 

men setts som självklara. Under analysen lästes originaltexten om vid 

upprepade tillfällen för att säkerställa att information inte feltolkats.  

Analysen har tolkats med hjälp av författarens förförståelse och därigenom 

ses resultatet. Författaren kan därmed ha förbisett tolkningssätt som ligger 

utanför författarens förförståelse. Genom att citat från intervjuerna finns 

representerade i den löpande texten kan läsaren lättare bedöma på vilket sätt 

författaren kommit fram till resultatet (Holloway, & Wheeler, s.271-280, 

2002). Författaren anser inte att fler deltagare hade förändrat resultatet i 

någon större utsträckning då de intervjuade i stort beskrev liknande 

omvårdnadsåtgärder som gällande (Polite & Beck s308, 2004). Man skulle 

kunna argumentera för att intervjuer kunde ha insamlats på fler avdelningar 

som behandlar EIP- patienter. Studien koncentrerades dock till denna 

avdelning då den anses ha gott renommé vid behandling av den specifika 

patientgruppen.  
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KONKLUSION 

Som svar på denna studies syfte att belysa vilka omvårdnadsåtgärder 

vårdpersonalen på en slutenpsykiatrisk avdelning angav vara av betydelse 

för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning, är svaret de 

subteman som framkom genom analysen: 

- Att personalen kunde hantera utåtagerande symptom som splitting, 

ångest, utspel och självskador. 

 

- Att personalen arbetade tillsammans för att nå omvårdnadsmål genom 

ett enhetligt förhållningssätt och stuktur i omvårdnaden. 

 

- Att personalen arbetade för att bygga upp en individ genom att skapa en 

tillitsfull relation. Att personalen fanns tillgänglig för patienten. Att 

personalen arbetade mot att skapa trygghet och öka patientens 

självförtroende samt rusta patienten för utskrivning. Att tiden var en 

nödvändig faktor i omvårdnaden och att omvårdnaden utfördes i ett 

medmänskligt samspel. 

FRAMTIDA FORSKNING  

Framtida forskning skulle kunna vara att undersöka vårdarnas syn på att 

vårda dessa patienter samt patienternas syn på vården de ges samt hur de 

patienter som vårdats på denna avdelning ser på den vård de fått och hur 

deras liv gestaltar sig efter utskrivning med tanke på mående, 

självskadebeteende och fortsatt behov av vård.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.0- Förfrågan om tillåtelse att genomföra studien 

              2009-02-13 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor i psykiatri på 

Mittuniversitetet. Vi kontaktar er angående en D-uppsats på 15hp som vi nu 

ska skriva. Vi arbetar båda inom kliniken och är intresserad av att göra en 

studie med syfte att belysa omvårdnadsåtgärder som vårdare inom 

slutenpsykiatrin anser vara av betydelse för att hjälpa personer med instabil 

emotionell personlighetsstörning. 

Vi vill göra en studie av kvalitativ art genom att intervjua 6-8 personer som 

arbetar på en av klinikens avdelningar som är speciellt inriktad mot vård av 

personer med instabil emotionell personlighetsstörning. Personalen vi vill 

intervjua ska ha arbetat minst ett år med patienter med denna typ av 

störning och ska vara utbildade skötare/sjuksköterskor.  

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik. 

Vilket innebär att alla insamlade uppgifter kommer att förvaras så att ingen 

avdelning och inga personer som deltar i undersökningen kan identifieras.  

 

Handledare: Lars Lilja, Lektor, och Lena Junehag, Universitetsadjunkt. 

 

Tack på förhand                        

Malin Montán & Anna Larsson 

Medgivande: 

 

……………………………………………………………… 
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Bilaga 1.1- Informationsbrev till deltagare i studien 

I utbildningen till psykiatrisjuksköterska på mittuniversitetet består den 

sista kursen i att studenterna ska skriva en D-uppsats i form av en 

undersökandestudie. Denna studie önskar jag utföra på er avdelning. 

Studiens syfte är att belysa vad ni som personal anser vara viktiga 

omvårdnadsåtgärder för att patienter med instabil emotionell 

personlighetsstörning ska uppnå ett bättre mående.  

Metoden som jag kommer att använda för att få svar på mitt syfte är genom 

att intervjua er som personal i ämnet. Intervjuerna kommer att analyseras 

genom innehållsanalys och därför spelas in. Intervjubanden kommer att 

kodas och det som framkommer i intervjuerna kommer inte att kunna 

kopplas samman med någon person eller avdelning. Man har alltså en 

anonym medverkan i studien.  

Enligt etiska riktlinjer bör medverkande vara skriftligt och muntligt 

informerade om studien samt ge sitt muntliga och skriftliga medgivande till 

att medverka i studien. Att delta i studien är frivilligt.   

Hoppas att ni har möjlighet och lust att medverka i studien! 

/Malin Montán 

Handledare: Lars Lilja, Lektor, och Lena Junehag, Universitetsadjunkt. 

 

 

 

 

Medgivande…………………………………………. 


