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Bakgrund: Cirka 1-2 % av befolkningen har Borderline personlighetsstörning. 
Patienter med borderlineproblematik upplevs ofta som en frustrerande patientgrupp. 
Det är därför viktigt att bygga upp en kontaktrelation mellan patienten och 
vårdpersonalen.  
Syfte: Syftet med studien är att belysa de faktorer som påverkar mötet mellan 
vårdpersonalen och patienten med Borderline personlighetsstörning. 
Metod: En metod enligt Graneheim & Lundmans kvalitativa innehållsanalys har 
använts. Resultatet har framkommit genom nio stycken kvalitativa artiklar som 
svarar mot syftet. Artiklar som har skrivits efter 1995 har använts.  
Resultat: I analysen framkom fyra stycken kategorier; Förståelse, Förtroende, 
Attityder och Gränser. Utifrån dessa kategorier bildades två teman; Att bemöta 
patienter med Borderline personlighetsstörning och Att som patient bli bemött inom 
vården. De fyra kategorier som framkom visade sig vara de faktorer som var viktiga 
i mötet mellan vårdpersonalen och patienten med Borderline personlighetsstörning.   
 
Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, faktorer, interaktion, patient, 
vårdpersonal, relation 
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INTRODUKTION  
 
Borderlinepatienter är en patientgrupp som ofta sätter vårdpersonalen på prov, detta 
med deras utåtagerande beteende och svårigheter med relationer. Bemötandet från 
sjukvårdspersonalen kan vara avgörande för hur deras fortsatta vård kommer att 
fortlöpa. Erfarenheter från verksamhetsförlagda studier inom både den psykiatriska 
och den somatiska vården visar att det finns en okunskap hos vårdpersonalen när 
det gäller att bemöta patienter med psykiska problem. Detta väckte ett intresse av 
att undersöka vilka faktorer som påverkar mötet med dessa patienter. Studien 
kommer att inrikta sig på patienter med diagnosen Borderline personlighetsstörning 
då de är frekventa patienter inom vården.  

 
 

BAKGRUND 
 
Borderline personlighetsstörning  
 
Borderline personlighetsstörning kallas även för emotionellt instabil 
personlighetstörning, och betecknar en psykisk störning som varken är neuros eller 
psykos. Detta kan innefatta symtom såsom fobier, aggressivitet samt paranoida och 
hypokondriska drag (Cullberg, 2005). 
 
Historia och förekomst 
 
År 1938 myntade psykoanalytikern Adolph Stern termen Borderline. Andra 
beteckningar har varit i bruk såsom preschizofreni, borderland och 
borderlineschizofreni. Borderline personlighetsstörning blev så småningom den 
mest använda termen. I den engelsktalande delen av världen använder de sig idag 
av Borderline Personality Disorder. Det har i Sverige översatts till Borderline 
personlighetsstörning (Näslund, 1998). 
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassifikationssystem; 
International Classification of Diseases (ICD) benämner sjukdomen som 
emotionellt instabil personlighetsstörning av typen Borderline. Inom svensk 
psykiatri används när en diagnos ska ställas Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM). Manualen togs fram 1952 av American Psychiatric 
Association (a.a). 
 
Cirka 1-2 % av befolkningen och 10 % av patienterna som vårdas på de 
psykiatriska vårdavdelningarna har diagnosticerats med Borderline 
personlighetsstörning. Det är vanligare att kvinnor får diagnosen Borderline 
personlighetsstörning (ca 70-80 %) och detta kan bero på att kvinnor är mer sårbara 
och känner en större press. Det kan också bero på att hos män överskuggas de 
typiska borderlinesymtomen av andra symtom som missbruk och antisocialt 
beteende (Näslund, 1998). De instabila personlighetsdragen avtar när patienten blir 
äldre, vilket sannolikt hänger samman med personlig mognad. Vid uppföljning efter 
10-25 år uppfyller inte hälften av patienterna längre kriterierna för 
personlighetsstörning (Ottosson, 2000).         
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Diagnoskriterier enligt DSM-IV 
 
Borderline personlighetsstörning definieras i DSM-IV av nio diagnoskriterier varav 
minst fem måste uppfyllas för att en diagnos ska ställas. Dessa nio är: 
(1) Stora ansträngningar för att undvika att bli övergiven.  
(2) Instabila relationer med andra personer som omväxlande blir föremål för 
intensiv beundran och extrem nedvärdering.  
(3) Identitetsstörning. Patienten har kraftigt störda, vridna eller instabila självbilder.  
(4) Impulsivitet på åtminstone två områden som är potentiellt självdestruktiva till 
exempel promiskuöst sex, missbruk, vårdslöshet i trafiken, hetsätning. 
(5) Återkommande självmordsförsök, hot om självmord eller självskadebeteende. 
(6) Känslomässig instabilitet: Patienten svänger hastigt i humöret och kan visa 
kraftig irritation, ångest eller depression som vanligen varar några timmar och 
sällan mer än några dagar. 
(7) Kroniska känslor av tomhet.  
(8) Intensiv, icke adekvat vrede: exempelvis täta utbrott av vrede, konstant vrede 
och ofta återkommande slagsmål.  
(9) Kortvariga, tillfälliga stressrelaterade, paranoida föreställningar eller svåra 
dissociationsfenomen (American Psychiatric Association, 1994. Fri översättning).   
 
Orsaker 
 
Utvecklingen av personligheten påverkas av psykologiska och sociala faktorer 
(Ottosson, 2000). Troligtvis finns en viss ärftlig benägenhet till att utveckla en 
borderlinestörning, då patientens föräldrar har psykotiska drag. Även psykosociala 
faktorer kan vara en orsak, till exempel en för tidig separation från föräldrarna, då 
detta kan hämma individuationsprocessen och följden kan då bli att jaget försvagas. 
Även fysiska och psykiska övergrepp samt missbruk är bidragande faktorer för att 
patienten utvecklar en borderlinestörning. De patienter som är självdestruktiva har 
utan undantag upplevt starka trauman i den tidiga barndomen. Den vanligaste av 
dessa trauman är incest (Cullberg, 2005). Den finns ett samband mellan att bli utsatt 
för sexuella övergrepp som barn och psykiska besvär. Det är en förhöjd risk för att 
behöva sluten psykiatrisk vård och en förhöjd risk för självmordsbeteende och 
ätstörningar (Ottosson, 2000).  
 
Problematiken med borderlinepatienter 
 
Patienter med en borderlineproblematik upplevs ofta som en frustrerande 
patientgrupp (Näslund, 1998). De provocerar och testar gränser hos vårdpersonalen 
när de är inlagda på sjukhuset. Patienterna har svårt för nära relationer med 
människor och deras impulsstyrda beteende leder till egoistiskt handlande. Deras 
motivation till behandling växlar som en följd av deras personlighetsinstabilitet 
(Ottosson, 2000). De uppfattar gärna andra människor på ett förvrängt sätt, så att 
även goda, starka och hjälpsamma människor ses som svaga, elaka och farliga. 
Förmågan att relatera till andra människor på ett smidigt sätt kan vara mindre 
utvecklad hos personer med borderlinestörningar. De har en tendens att bli mycket 
beroende av eller bli mycket arga på människor i sin omgivning, och det beteendet 
upprepas i deras förhållande till vårdpersonalen. Det är viktigt att personalen är 
medveten om detta beteende då det finns risker att behandlingen till exempel blir 
onödigt sträng. Som vårdpersonal måste man därför vara erfaren och ha god 
utbildning för att kunna bemöta borderlinepatienter på ett bra sätt och behålla en 
varm och icke-kritisk hållning trots provokationer. De är också svårbehandlade på 
grund av deras benägenhet att dissociera, det vill säga växla mellan distinkta, 
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kontrasterande personlighetstillstånd. Ofta förändras de snabbt i sin sinnestämning 
och i sitt beteende och det kan då påverka patientens förhållande till omgivningen 
och de kan upplevas som opålitliga och oberäkneliga (Näslund, 1998). 
På grund av att patienterna redan från barndomen har haft en dålig 
kontaktetablering blir även detta ett problem i vuxenlivet (Cullberg, 2005; Ottoson, 
2000).  
Patienterna har en benägenhet till självdestruktivt beteende som innebär att de slår 
sig själva, skär sig eller bränner sig (Näslund, 1998; Løkensgard, 1997). 
Självdestruktivt beteende definieras som ett beteende som utförs för att skada sig 
själv utan den självklara avsikten att ta sitt liv (Näslund, 1998). Motivet till det 
självdestruktiva beteendet kan vara en känsla av livlöshet hos patienten och smärta 
gör att de känner sig levande. Handlingarna kan också vara för att straffa sig själv, 
eller straffa eller skrämma andra i sin omgivning. Det kan också handla om att söka 
uppmärksamhet eller medlidande. Det kan upplevas som skrämmande att se när en 
människa skadar sig själv medvetet och som vårdpersonal kan det vara av betydelse 
att ta reda på motivet för handlingen eller vilka situationer där beteendet 
förekommer för att förhindra självdestruktiviteten (Løkensgard, 1997).  
 
Behandling av borderlinepatienter 
 
Kontakt och aktivering är de viktigaste sätten för att arbeta förebyggande. Vissa 
patienter kan själva tala om när de märker att de inte kan styra sina impulser för att 
skada sig själva. I andra fall kan det behövas att patienten övervakas av personal i 
de kritiska perioderna (Løkensgard, 1997).  
 
Enligt Ottosson (2000) är den form av terapi som verkar mest lovande i 
behandlingen av borderlinepatienter, dialektisk beteendeterapi (DBT). Den ges både 
individuellt och i grupp och syftar till att patienten ska ändra sitt destruktiva 
beteende. Av terapeuten får patienten lära sig att behärska störande moment, att 
kunna behärska sina utbrott, klara av att planera realistiska mål och att kunna se 
människor som något annat än antingen helt goda eller helt onda (a.a).    
 
Vad innebär det vårdande mötet 
 
Människan har tillgång till livet genom kroppen. Utan kropp – ingen värld. Kroppen 
är ”navet” i människans existens, omkring vilket allting kretsar. Detta gör att varje 
förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. 
Människans kropp är därför inget objekt utan ett subjekt, något levande. Den 
subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. 
I mötet mellan patient och vårdpersonal bör vårdpersonal se patienten som ett 
subjekt. Denna teori om den subjektiva kroppen ger en ny innebörd åt 
vårdrelationen. Genom kroppen har vi människor tillgång till andra människor i vår 
omgivning. Relationerna skapas i mellankroppslighet, de mellanmänskliga 
relationerna. Vårdrelationen mellan vårdpersonal och patienten bör kännetecknas av 
ett professionellt engagemang som innebär att vårdpersonal inte räknar med att få ut 
något för egen del (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). 
Kontakt, förståelse och samvaro är något som bör inkluderas i det vårdande mötet 
(Løkensgard, 1997). 
I O´Brien’s (2000) studie ansågs tillgänglighet för patienten vara den viktigaste 
faktorn i relationen. Vårdpersonalen såg sig som någon som stöttade och hjälpte 
patienten att hantera sin sjukdom. Det ansågs också vara viktigt att låta patienten 
identifiera sig med vårdpersonalen så att de kunde normalisera sina rädslor. Studien 
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påpekar också hur viktigt det är att respektera patientens sårbarhet och det 
involverar förståelse för hur viktig relationen är för patienten.  
För att mötet ska bli bra är det viktigt att vårdpersonalen inte dömer patienten utan 
försöker förstå hur patienten relaterar till sin värld och sin sjukdom. Detta genom att 
intressera sig för deras livserfarenheter. I relationen är det viktigt att vårdpersonalen 
har kunskap om patientens psykiska sjukdom, detta inger förtroende (O´Brien, 
2001).  
 
Interaktion 
 
Det som karakteriserar den mellanmänskliga relationen är enligt Travelbee (1974) 
att både vårdpersonal och den sjuka personen relaterar till varandra som unika 
människor och inte som ”vårdpersonal” och ”patient”. Den mellanmänskliga 
relationen bygger på vårdpersonalens kapacitet att hjälpa patienten att hantera 
upplevelsen av sjukdom och lidande och finna mening i dessa erfarenheter. Varje 
möte mellan vårdpersonalen och patienten leder ett steg närmre mot den 
mellanmänskliga relationen.   
Med kontakt menar Løkensgard (1997) social interaktion i betydelsen ”den process 
varigenom människor ömsesidigt påverkar varandra”. Travelbee (1974) tar i sin bok 
Interpersonal aspects of nursing, upp interaktionen mellan sjuksköterska och 
patient och definierar den som all kontakt mellan sjuksköterskan och personen som 
är sjuk. Interaktion uppstår när sjuksköterskan kommunicerar med den sjuka 
personen, ger medicin och utför omvårdnad. Vårdpersonalen behöver ha kunskap 
om hur varje sjuk person upplever sin sjukdom. Alla människor är olika och 
hanterar sin sjukdom på sitt eget sätt, och är inte vårdpersonalen medveten om detta 
är de inte kapabla att ge en god omvårdnad. Travelbee anser att det är 
vårdpersonalens ansvar att påbörja och upprätthålla en relation, men att det måste 
finnas en ömsesidighet. Hon menar att vissa steg måste avverkas för att nå fram till 
en mellanmänsklig relation; det första mötet, identitetsframväxt, empati, sympati 
och en ömsesidighet när det kommer till förståelse och kontakt (a.a). 
Vårdpersonalens förmåga att ta kontakt är av stor betydelse för alla patienter. I 
psykiatrisk vård är det viktigt att även kunna utveckla de olika kontaktförmågorna. I 
en interaktion mellan vårdpersonal och patient, är det viktigt att kontakt och 
förtroende etableras och att vårdpersonalen kan bedöma och utföra de åtgärder som 
patienten behöver (Løkensgard, 1997).  
 
Studien kommer att fokusera på patienter med Borderline personlighetsstörning. 
Dessa patienter har ofta en orealistisk uppfattning om sig själv och om andra och är 
instabila i sina relationer till andra människor. Det är därför viktigt att bygga upp en 
kontaktrelation mellan patienten och vårdpersonal. Denna relation ska fungera över 
tid och tåla påfrestningar (Løkensgard, 1997). En av de viktigaste förutsättningarna 
är en äkta vilja att möta patienten som en person i en livsvärld och vardag. Därför är 
det av stor betydelse att vårdaren kan acceptera även det som verkar avvikande 
(Dahlberg et al., 2003). 
Vårdpersonal kan ofta känna frustration och ilska när de måste hantera 
borderlinepatienternas destruktiva beteende och emotionella utbrott. Eftersom dessa 
patienter är extremt känsliga för hur omgivningen bemöter dem så kan ett negativt 
vårdande vara förödande för både patient och vårdpersonal (Bland, Tudor & 
McNeil Whitehouse, 2007).  
 
 

 



5 

SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa de faktorer som påverkar mötet mellan 
vårdpersonalen och patienten med Borderline personlighetsstörning.  
 
 
METOD 
 
Metoden som användes för denna studie var en litteraturstudie av kvalitativa 
artiklar. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) 
genomfördes för att analysera artiklarna. Metoden valdes för att få en djupare 
förståelse i vad som påverkar mötet mellan vårdpersonalen och borderlinepatienten. 
En litteraturstudie är enligt Forsberg & Wengström (2003) en studie där texterna 
inom ett valt problemområde systematiskt söks, kritiskt granskas och sammanställs.     
En kvalitativ innehållsanalys används inom omvårdnadsforskning för att granska 
och tolka texter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). En kvalitativ analys utmärks 
av att den inte använder sig av siffror eller tal. Resultatet blir verbala formuleringar, 
skrivna eller talade (Backman, 1998). Syftet med en kvalitativ metod är att komma 
nära det aktuella forskningsområdet och få en djupare uppfattning av det som ska 
studeras. Det måste ske en fördjupning för att förstå situationen och för att få till 
stånd en så autentisk återgivning som möjligt. Det krävs mycket tid och arbete för 
att bearbeta och organisera informationen och forskarens tolkning ställs hela tiden i 
relation till det man undersöker (Holme & Solvang Krohn, 1997). 
 
Datainsamling 
 
Insamlingen av artiklar gjordes utifrån de kriterier som Forsberg & Wengström 
(2003) anser uppfyller kraven för att en artikel ska vara vetenskaplig. Artikeln 
inleds ofta med en bakgrund där information om det aktuella ämnet tas upp. 
Därefter beskriver författarna sitt syfte med studien, vad som avses undersökas. 
Metoddelen beskriver hur studien har genomförts, och resultatdelen presenterar det 
som framkommit i analysen av materialet. Studien ska även innehålla en 
diskussionsdel, där författarna utvärderar sitt arbete i resultatdelen. I föreliggande 
studie har samtliga artiklar granskats enligt Forsberg & Wengströms (2003) 
kriterier.   
Artiklarna har sökts via databaserna Elin@Blekinge och PsychINFO. 
Elin@Blekinge är en fulltextdatabas med många artiklar inom omvårdnad och 
vårdvetenskap.  PsychINFO är en internationell databas med inriktning på 
psykologi.  Sökorden som har använts är; borderline patients, borderline, 
borderline personality disorder, borderline disorder, case manager, nursing och 
nursing staff. För att begränsa antalet träffar samt för att få de senaste studierna 
begränsades sökningarna mellan åren 1995-2009. Begränsning gjordes också till 
artiklar skrivna på svenska och engelska samt peer- review artiklar och artiklar 
tillgängliga i fulltext. Olika kombinationer av sökorden genomfördes (Bilaga 1). 
 
Urval 
 
Sjutton artiklar valdes ut. Först lästes artiklarnas abstrakt för att få en överblick av 
innehållet. Sedan lästes artiklarna igenom övergripligt med syftet som 
utgångspunkt. Artiklarna kontrollerades för att garantera att de var vetenskapligt 
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granskade. Av dessa sjutton artiklar visade sig fyra stycken vara skrivna med en 
kvantitativ ansats, tre stycken var inte vetenskapligt granskade och en var en review 
artikel, dessa valdes därför bort. Nio artiklar blev kvar som svarade mot syftet och 
var kvalitativa. Dessa användes i analysen (Bilaga 2). 
 
 
Beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier 
 
I studien inkluderades artiklar som grundar sig i omvårdnaden av patienten med 
psykiatriska problem. Artiklar med kvalitativ ansats, vetenskapligt granskade. 
Artiklar som belyser vårdpersonalens och patientens upplevelser av mötet.  
Exklusionskriterierna var artiklar publicerade före 1995, ej vetenskapligt granskade, 
artiklar med kvantitativ ansats och artiklar skrivna utifrån ett 
behandlingsperspektiv. Exkludering har även gjorts av reviewartiklar.  
 
Innehållsanalys 
 
Artiklarna analyserades enligt Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys. Studien grundade sig på det manifesta innehållet i artiklarna. Enligt 
Graneheim & Lundman (2004) är det manifesta innehållet det som uttrycks direkt i 
texten och ingen tolkning görs. Den manifesta ansatsen användes eftersom syftet 
med studien var att beskriva de faktorer som påverkade mötet.   
 
Artiklarna delades upp och lästes individuellt, detta för att få en fördjupning av 
innehållet. Meningar och stycken som svarade till syftet blev meningsenheter och 
markerades med en färgpenna. En meningsenhet utgör grunden för analysen. Dessa 
skrevs sedan ner och översattes till svenska för att bättre förstå innehållet i enheten. 
Artiklarna lästes sedan återigen igenom för att få ett bättre sammanhang av 
innehållet.  Därefter kondenserades meningsenheten för att göra den mer 
lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevarades. En kodning gjordes 
för att ytterligare minska meningsenhetens omfattning. Utifrån koderna som hade 
liknande innehåll bildades fyra kategorier. Dessa framkom efter en gemensam 
diskussion och blev; Att förstå varandra, Förtroende som grund i mötet, Attityders 
påverkan i mötet och Att sätta gränser i mötet.(Se bilaga 3). 

 
 
RESULTAT 
 
För att ge en bättre överblick valdes de fyra kategorierna som rubriker; Att förstå 
varandra, Förtroende som grund i mötet, Attityders påverkan i mötet och Att sätta 
gränser i mötet. . 
 
Att förstå varandra 
 
Vårdpersonalen kunde ibland uppleva det som en utmaning att möta och arbeta med 
patienten med en borderlinestörning och beskrev att det kunde vara till hjälp att ha 
en förståelse om deras unika situation. Dessa patienter kunde också väcka en ilska 
och frustration som ibland kunde vara svår att uttrycka (Wilstrand, Lindgren, Gilje 
& Olofsson, 2007). Ibland kunde vårdpersonalen vara så överväldigade av sina 
känslor att det kom i vägen för deras professionella ansvar att vårda patienten. Det 
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var lätt att tappa kontrollen över sina känslor och tog inte vårdpersonalen itu med 
dessa kunde de finna det svårt att vårda sina patienter (Wilstrand et al., 2007). 
 
Båda parterna uttryckte att förståelse, empati, tid att lyssna och att kunna uppfylla 
patientens behov var viktiga faktorer i mötet. Patienterna uttryckte även behovet av 
att vårdpersonalen kunde bemöta dem som mänskliga, med tillgångar och behov, 
inte bara som en person med svårigheter (Wilstrand et al., 2007; Lindgren, 
Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Patienterna underströk även behovet av 
vårdpersonalens interaktion med dem som personer, inte som patienter och att de 
hade förmågan att relatera till dem på en vuxens nivå. De kände behovet av att 
vårdpersonalen såg dem som människor, inte som problem.  

”I´m not just a problem or a parcel or a thing. I´ve got problems, ja, but I´m not 
just a problem!” 

(Langley & Klopper 2005, s 29). 
 

Patienterna uttryckte att vårdpersonalen försökte förstå deras känslor genom att 
verkligen lyssna och försöka förstå deras verklighet, genom att vara tillgänglig när 
patienterna verkligen behövde vårdpersonalen och genom att acceptera dem som de 
var (Langley & Klopper 2005). Patienterna beskrev att detta stärkte dem. Det 
skedde när personalen vågade se och tala om till exempel det självdestruktiva 
beteendet med patienten. Patienten förväntade sig att personalen besatt en kunskap 
om självdestruktivt beteende, att de visste vad de gjorde, såg behovet av hjälp och 
att de tog patienten på allvar. När vårdpersonalen försökte förstå anledningarna till 
det självdestruktiva beteendet, frågade hur patienten kände, talade öppet med dem 
om vad de gjort och varför de gjort det och föreslog hälsosamma sätt att göra det på 
då kände patienterna att de blev förstådda och trodda på. Bristen på förståelse 
beskrevs av patienterna som tveksamhet och undvikande från personalen när de inte 
ville prata om självdestruktivitet (Lindgren et al., 2004). 

”… if it is not talked about it, then it does not exist”   
(Lindgren et al., 2004, s 289). 

 
Personalen kan öka lidandet genom att inte förstå och genom att vara respektlös, å 
andra sidan kan personalen vara hjälpsam och minska lidande genom att visa 
respekt, förståelse och värdesättande (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 
2005). 
 
 
Förtroende som grund i mötet 
 
Vårdpersonalen i Wilstrand et al´s (2007) studie såg förtroende som ett ankare i 
relationen. De sa att förtroende tog tid att etablera. Ihop med förtroende var empati, 
förståelse och att bekräfta patientens upplevelser viktiga faktorer i mötet. För att 
inge förtroende var det viktigt att som vårdpersonal kunna lyssna på patienten. 
Detta behövde inte betyda att vårdpersonalen förstod exakt det som patienten 
berättade, utan mer fokuserade på patientens tonfall och innebörden i vad han eller 
hon berättade. Förmågan att kunna lyssna sattes ofta på prov av patienterna för att 
se om de kunde ha förtroende för personen som lyssnade.  
Vårdpersonalen uttryckte att förtroende var en viktig grund i mötet med patienten 
för att skapa och upprätthålla en relation. De underströk att det är av stor vikt att 
känna till patientens hela historia och att ha kunskap om patientens styrkor och hur 
de hanterade sin sjukdom. Det var också viktigt med ärlighet i mötet för att kunna 
skapa ett förtroende och för att kunna bevara det i relationen (Langley & Klopper 
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2005). Det var tydligt att även patienten identifierade förtroende som en 
fundamental grund i mötet med vårdpersonalen. Förtroende som bas i relationen 
fick patienten att tro på vårdarens förmåga att hjälpa. Patienten upplevde att 
förtroende byggdes upp genom vårdpersonalens förmåga att försöka förstå genom 
att lyssna och vårda så att patienten kände sig emotionellt och psykiskt trygg. 
Viktigt för skapandet av förtroende var också vårdpersonalens förmåga att vara 
ärlig i interaktionen och att bemöta patienten som en vuxen individ och att behålla 
lugnet i allvarliga situationer (Langley & Klopper, 2005).  
 
Patienterna sammanlänkade förtroende med hopp. Det visade sig att när ett 
förtroende var etablerat började patienterna att känna hopp. De hade då något att se 
fram emot och om de hade en dålig dag visste de att det skulle bli bättre (Langley & 
Klopper, 2005). 
 
Patienterna kände sig respekterade när de fick vara med och planera sin vård, fick ta 
ansvar för sina behov och handlingar och när personalen lät dem växa i sin egen 
takt. Patienterna lade stort värde i att få hjälp, av vårdpersonalen, med att se sina 
problem ur ett annat perspektiv. De behövde få lära sig och få stöd i svåra 
situationer, till exempel i det sociala livet (Nehls, 2001).  
Ett etablerat förtroende var nödvändigt för en bra relation mellan personalen och 
patienten. Detta förtroende ledde till att vårdpersonalen kunde ge en god vård och 
för att patienten skulle kunna ta emot den (Langley & Klopper, 2005). 
 
Attityders påverkan i mötet 
 
Wilstrand et al, (2007) visade i sin studie att patienter som hade ett destruktivt 
beteende väckte olika känslor hos vårdpersonalen. Samma studie visade vidare att 
vårdpersonalen var medvetna om sina känslor, och att dessa ibland kom i vägen för 
deras professionella ansvar för patientens omvårdnad. Ens (1999) studie visade att 
vårdpersonalen kunde bli konfronterade med negativa känslor för patienten.  
Ens (1999) talade i sin studie även om överföring av känslor som ett sätt att 
analysera och förstå interaktionen mellan vårdpersonalen och patienten. Om 
vårdpersonalen var medveten om situationer där negativa känslor överfördes till 
patienten kunde denne kontrollera sitt kroppsspråk och röstläge så att detta inte 
skedde. Efter en tid kunde vårdpersonalen se hur patienten hade påverkats av den 
negativa överföringen eftersom patienten då hade slutat att interagera genom att inte 
längre konversera verbalt med vårdpersonalen. 
 
Patienterna i Nehls studie (1999) uttryckte att vårdpersonalen såg 
personlighetsstörningar mer som en störning i uppförande och disciplin, inte som ett 
psykologiskt problem. Patienterna upplevde att personalen inom vården uppfattade 
deras självdestruktiva handlingar och självmordsförsök som manipulation. Detta 
beskrev patienterna som orättvist, då deras handlingar och försök var seriösa från 
deras sida. Genom att se manipulation som en del av borderlineproblematiken 
svarade vårdpersonalen med negativitet mot personen med borderlinediagnos och 
patienterna förväntande sig att interaktionen med personalen skulle försvåras på 
grund av bristen på förståelse. Fallon (2003) visade i sin studie att sex av de sju 
patienter hade upplevt att de har bemötts med attityder av negativ karaktär när de 
besökte vården. De berättade vidare att de hade fått känslan av att de inte var värda 
en sjukhusplats.  
Detta för att de ofta kom in med skador de åsamkat sig själva. Personalen såg enbart 
detta som ett sätt att söka uppmärksamhet på (Nehls, 1999). Detta bemötande från 
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vårdpersonalen upplevde patienterna som frustrerade; de skadade inte sig själva för 
att få uppmärksamhet, utan för att de upplevde livet som svårt (Perseius et al, 
2005).  Patienterna hade upplevt hur personalen till och med har skällt och skrikit 
på dem när de sökt hjälp efter att ha skadat sig själva (Lindgren et al 2004). 
 
Patienterna beskrev att de hade erfarenheter av att inte bli förstådda och att möta 
personal som inte visade respekt (Perseius et al, 2005). När personalen inte tog 
patientens åsikter på allvar, kände sig patienterna kränkta (Lindgren et al., 2004). 
Vårdpersonalen på akutmottagningarna uppfattades undvika situationer där de 
ställdes inför djupa, känslomässiga problem. Problemen hanterade de oftast genom 
att hänvisa patienten till sin psykolog. Patienterna ansåg dock inte att det var terapi 
de behövde just då, utan bara någon som lyssnade och gav dem känslomässigt stöd. 
Patienterna i studien menar att vårdpersonalen höll sig inom medicinska ramar och 
deras uppgifter var enbart medicinering och omläggning av sår. Detta för att kunna 
känna sig trygga (Fallon, 2003).  
 
Att sätta gränser i mötet 
 
Att sätta gränser, upplevde vårdpersonalen, som viktigt för att patienten skulle veta 
vilka villkor som gällde i relationen. Det var viktigt att patienten visste vad denne 
kunde förvänta sig av personalen och att inte gränsen mellan personal- patient och 
vänskap blev otydlig. Patientens behov av att veta mer om personalen och lära 
känna dem sågs som en del av borderlinesjukdomen och var ett symtom som måste 
kontrolleras (Nehls, 2000). Nehls påpekade dock i samma studie att gränser även 
kunde upplevas som ett hinder i relationen, då dialogen med patienten tenderade att 
koncentreras på de negativa konsekvenserna av patientens självdestruktiva 
beteende. Gränssättning i sig var inte dåligt, men det måste då ingå i ett större 
sammanhang där vårdpersonalen och patienten arbetade tillsammans för att komma 
fram till en förändring (Nehls, 2000).  
 
Patienterna i Lindgren et al., (2004) studie kände trygghet och säkerhet när 
personalen förstod deras behov av att ha gränser, när de själva var oförmögna att 
sätta sådana. Dock beskrev patienterna i Fallons (2003) studie gränssättning med 
viss negativitet. De ogillade restriktioner i friheten eller förbud mot att lämna 
sjukhuset. För att undvika att bli kvarhållna på sjukhuset undanhöll flera av 
patienterna information som troligtvis hade resulterat i detta.  
 
 
DISKUSSION  
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att belysa de faktorer som påverkar mötet mellan 
vårdpersonalen och patienten med Borderline personlighetsstörning och har 
genomförts som en litteraturstudie. De nio artiklar som utgjort grunden för studien 
är kvalitativa, vetenskapliga och har analyserats i enlighet med Graneheim & 
Lundmans innehållsanalys (2004). Fördelen med denna valda metod var att den 
upplevdes som tydligt formulerad och gjorde det lätt att följa de angivna stegen i 
analysprocessen.  
 
 Dahlberg (1997) menar att hälso- och sjukvården är en ”komplex interpersonell 
verksamhet” (s. 97) och är svår att mäta och kvantifiera. Genom intervjuer 
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framträder en helhetsbild. För att få en tydlig uppfattning om patienternas och 
vårdpersonalens upplevelser och åsikter valdes därför kvalitativa artiklar i studien 
eftersom de är baserade på intervjuer med vårdpersonal och patienter med 
Borderline personlighetsstörning. Detta val styrks av Willman & Stoltz (2002) som 
menar att kvalitativa studier ofta syftar till att framhäva individens upplevelser och 
eftersom perspektivet i omvårdnadsforskning är kunskapen om mänskliga 
upplevelser och den kvalitativa forskningsmetoden används för få en fördjupad 
förståelse för mänskliga uppfattningar och upplevelser.    
 
Artiklarna söktes i databaserna Elin@Blekinge och PsychINFO. Enligt Willman & 
Stoltz (2002) bör en begränsning göras i forskningsgruppen till de språk som de alla 
behärskar, vilket även gjorts i föregående studie. Sökningarna har begränsats till 
artiklar skrivna på engelska och en fri översättning har gjorts till svenska. En 
feltolkning kan då ha skett, men risken minimeras av att de engelska 
meningsenheterna lästes flera gånger för att försöka utesluta misstolkningar.  
 
För att få en större tillförlitlighet i studien tidsbegränsades sökningarna av artiklarna 
till att gälla från 1995 och framåt. Denna begränsning berodde på att 
forskningsresultat är en färskvara och åsikter förändras. Denna exklusion kan också 
ses som en nackdel då det fanns artiklar som svarade mot syftet, men var för gamla 
och valdes därför bort. Det faktum att artiklarna delas upp i meningsenheter, gör att 
det upplevs som svårt att få ett sammanhang och en helhetsbild av vad artiklarna 
handlar om, därför läses artiklarna ännu en gång efter att analysen är färdig för att 
få en djupare förståelse av det som framkommit under analysen. En svaghet i 
studien kan vara att flera av artiklarna är skrivna av samma författare. Artiklarna 
belyser dock både vårdpersonalens och patientens erfarenheter av mötet inom 
vården och ansågs därför som användbara i denna studie. En styrka i denna studie 
kan ha varit att artiklarna som använts i innehållsanalysen var skrivna av författare 
från flera olika länder. Detta visar på att problemet inte bara finns i Sverige utan 
förekommer även i andra länder och ger en möjlighet att se problemet ur flera 
synvinklar.  
 
Resultatdiskussion  
 
Förhoppningen med denna studie är att få en fördjupad kunskap om de faktorer som 
påverkar mötet mellan vårdpersonalen och patienten med Borderline 
Personlighetsstörning.  
 
Både patienterna och vårdpersonalen i resultatet nämner flera olika faktorer som 
bör ingå i etableringen i en förtroendefull relation. Vårdpersonalen nämner förutom 
förtroende även empati och en förståelse för patienten som viktiga delar i 
skapandet. En annan viktig del är att bekräfta patientens upplevelser och vara 
lyhörd för det som patienterna uttrycker. Detta är en faktor som även patienterna 
nämner som viktig, tillsammans med ärlighet. Resultatet visar att det är viktigt att 
vårdpersonalen förstår den unika situation som borderlinepatienten lever i och 
försöker förstå deras känslor genom att verkligen lyssna. Detta argument styrks av 
O’Brien (2001) som säger att förståelse innebär att förstå patientens erfarenheter 
och att utveckla en förmåga att vara trygga i sig själva och att kunna relatera till hur 
de ser på omvärlden. Även Travelbee (1974) anser att kunskap om patientens unika 
situation är viktigt i omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att veta att alla patienter är 
olika och hanterar sin sjukdom på olika sätt och att det är viktigt för patienterna att 
personalen ser och interagerar med dem som personer, inte enbart som ett problem 
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eller en diagnos. De vill bli bemötta som mänskliga, med tillgångar och behov. 
Travelbee (1974) menar i sin interaktionsteori att vårdpersonalen alltid ska vara 
medveten om hur stereotypa uppfattningar påverkar hur man ser på patienten. Detta 
genom att se det unika i varje individ och inte generalisera. Endast då kan effekten 
av dessa uppfattningar utvärderas. Ovan nämnda faktorer är alla viktiga när en 
relation skapas och alla bör ingå, inte enbart inom vården av borderlinepatienter 
utan bör även vara en naturlig del i allt vårdarbete oavsett vilken patientgrupp man 
vårdar. Förtroende är ett fenomen som vårdpersonalen inte har naturligt i sin 
yrkesroll utan ett förtroende måste förtjänas (Hem, Heggen & Ruyter, 2008).  
 
Förtroendet tar tid att etablera, men när patienten känner ett förtroende för 
vårdpersonalen litar de på vårdpersonalens förmåga att hjälpa dem. Patienterna 
börjar tro på sig själva och det bidrar till en känsla av hopp. Först när ett stabilt 
förtroende finns är relationen bra. Förtroendet är också sårbart och kan lätt ”tippa 
över” och bli en misstänksamhet gentemot den andra (Hem et al., 2008). Perseius 
(2006) påtalar att det starka självhat som finns hos borderlinepatienter gör att de 
gång på gång måste testa en relation för att verkligen kunna känna förtroende. 
Perseius(2006) menar att det kanske är så att borderlinepatienter är mer sårbara och 
i mer behov av förståelse och validering än andra patientgrupper inom den 
psykiatriska vården. Finns det tid för det långvariga arbete och kontinuitet som 
krävs i arbetet med borderlinepatienterna i dagens vårdsituation? Perseius (2006) 
visar i sin studie att patienterna ofta upplever en känsla av mer lidande när det inte 
finns en regelbundenhet i deras vård. De känner sig förrådda när vårdpersonalen 
lämnar dem av någon anledning.   
 
Resultatet visar att patienterna upplever att vårdpersonalen ser deras 
personlighetsstörning mer som en störning i uppförande och disciplin. När de söker 
vård efter att ha åsamkat sig själva skada ses det enbart som ett sätt att söka 
uppmärksamhet och som manipulation, trots att de handlingarna är ett bevis på hur 
dåligt de mår.  Upplevelsen av att bli bemött med negativa attityder och bli sedda 
som manipulativa påverkar patienternas förtroende för vårdpersonalen. Den verbala 
konversationen minskar, för att till slut utebli. Vårdpersonalen beskriver i resultatet 
att arbetet med borderlinepatienten är en utmaning och att de ofta känner frustration 
och ilska. Detta kunde komma i vägen för deras professionella ansvar för patienten. 
En av anledningarna till vårdpersonalens negativa attityder kan förklaras i Bergman 
& Eckerdals (2000) studie. Vårdpersonalen som intervjuas beskriver arbetet med 
borderlinepatienter som frustrerande och med en känsla av maktlöshet. 
Patientarbetet fodrar mycket tid och energi. Detta leder till att vårdpersonalen 
känner att de inte har kraft nog att orka med att upprätthålla och underhålla 
relationen med patienten. Personalens negativa attityder gentemot patienter med 
Borderline personlighetsstörning stärks ytterligare av resultatet i Cleary, Siegfried 
& Walter’s (2002) studie där vårdpersonalen upplever borderlinepatienten som svår 
att hantera och det generar negativa attityder gentemot dem.  Travelbee (1974) 
anser att det är vårdpersonalens ansvar att etablera och bevara en relation, men att 
det måste finnas en ömsesidighet. Denna ömsesidighet kan vara svår att nå i 
relationen med borderlinepatienten då ett av de symtom som de har är just en 
instabilitet i relationer med andra människor (American Psychiatric Association, 
1994). 
 
Det framkommer i resultatet att patienterna upplever att när de mår dåligt och 
behöver tala med någon klarar vårdpersonalen inte riktigt av det, utan håller sig 
inom de medicinska ramarna. Medicinering är inte alltid det som patienten vill ha, 
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och vårdpersonalen som intervjuats i Bergman & Eckerdals (2000) studie bekräftar 
att dessa patienter medicineras för att personalen ska ”slippa” ta itu med deras 
känslor. Vårdpersonalen som intervjuats menar att patienterna får för mycket 
mediciner när de är inlagda på sjukhuset. Varför är det så? Handlar det om en 
osäkerhet gentemot borderlinepatienter eller rör det sig om brister i kunskap och 
utbildning? Bergman & Eckerdal (2000) nämner att det kan vara ett sätt att lugna 
ner patienten i en kritisk period eller av hänsyn till andra patienter Deltagarna i 
studien nämner några alternativ som gör att vistelsen i vården blir mer stabil och 
trygg för borderlinepatienten; att personalen har en gemensam plattform, att det 
finns en tydlig vårdplan för patienten och att det är tydligt vem som är patientens 
kontaktperson.  Vad kan då göras för att minska de negativa attityderna gentemot 
patienter med Borderline Personlighetsstörning? Kan diagnoskriterierna som 
används i dag bli tydligare? Tydligare riktlinjer skulle eventuellt ge en djupare 
förståelse för vad diagnosen innebär och skulle kanske bidra till att minska 
vårdpersonalens förutfattade meningar om denna patientgrupp.  
 
 

SLUTSATS 
 
Denna studie har visat att patienter som har Borderline personlighetsstörning 
upplever att förståelse och förtroende är viktigt i mötet med vårdpersonalen och 
detta kan upplevas som svårt för vårdpersonalen. Förståelse för patientens unika 
situation är viktigt och ett förtroende behöver byggas upp för att mötet ska bli 
positivt. Förtroendet tar tid att etablera och behövs för att ge god omvårdnad.  Det 
är en utmaning att arbeta med dessa patienter och de kan ibland väcka både ilska 
och frustration. Förhoppningen med studien är att kunna bära med sig denna 
kunskap i mötet med borderlinepatienten och vara kapabel att undvika eller tackla 
situationer där ilska eller frustration uppstår. Det är viktigt att vid varje möte förstå 
patientens unika situation och behandla patienten med respekt. Som framkommit i 
resultatet upplever många patienter negativa attityder i sin kontakt med sjukvården. 
Det är viktigt att som vårdpersonal lägga personliga uppfattningar och åsikter åt 
sidan och utföra sitt arbete med en professionalitet.  
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BILAGA 1 
Sökvägar 
Datum Databas Sökord Limits Antal 

träffar 
Antal 
utvalda 

Använda i 
resultatet 
Författare & år 

080828 PsychINFO Borderline 
patients 
AND 
nursing 

Peer-rewied 
artiklar År 
1995-2009 

321 st. 5 st Fallon P. (2003) 
Nehls N. (2000)  
Langley G. C. & 
Klopper H. 
(2005) 
Ens I. C. (1999) 
Wilstrand C., 
Lindgren B.-M., 
Gilje F. & 
Olofsson B. 
(2007) 
 

080828 PsychINFO Borderline 
AND case 
manager 

Peer-rewied 
artiklar År 
1995-2009 

11 st 1 st. Nehls N. (2001) 

080828 Elin@ Borderline 
personality 
disorder 
AND 
nursing staff 

Tillgängliga 
i fulltext. 
År 1995-
2009 

4 st 1 st Perseius K.-I., 
Ekdahl S., 
Åsberg M. & 
Samuelsson M. 
(2005) 

080913 PsychINFO Borderline 
personality 
disorder 
AND 
AU=Nehls 

Peer-rewied 
artiklar. År 
1995-2009 

6 st 1 st Nehls N. (1999) 

080913 PsychINFO Psychiatric 
care AND 
self-harm 

Peer-rewied 
artiklar. År 
1995-2009 

119 st 1 st Lindgren B.-
M.,Wilstrand C., 
Gilje F. & 
Olofsson B. 
(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 
Artikelsammanfattning 

Författare, titel, 
tidskrift, årtal, land 

Syfte Metod, Datainsamling Resultat 

Ens 
 
The Lived Experience of 
Countertrancference in 
Psychatric/Mental 
Health Nurses. 
 
Archives of Psychiatric 
Nursing 
 
1999 
 
Kanada 

Syftet var att se hur det 
är att arbeta inom 
psykiatrin och 
vårdpersonals erfarenhet 
om motöverföring.  

Fem sjuksköterskor 
intervjuades angående 
deras erfarenheter om att 
vårda patienter där det 
har skett en 
motöverföring. En 
fenomenologisk data 
analys använder i 
studien.  

Det visade sig i studien 
att erfarenheten av 
motöverföring växte 
fram i vårdpersonalens 
självmedvetenhet. 
Erfarenheterna medförde 
en kamp att överge 
objektivitet & 
känslomässig neutralitet.  
Det var överlämnandet 
av dessa principer som 
sjuksköterskan börjande 
använda sina egna 
erfarna känslor i 
interaktionen med 
patienten. Det är den 
fortsatta förmågan att 
övergå till en normal 
mänsklig respons och att 
använda deras växande 
självmedvetenhet när de 
ger lämplig nivå av 
omvårdnad till patienten.  

Fallon 
 
Travelling through the 
system: the lived 
experience of people with 
borderline personality 
disorder in contact with 
psychiatric services. 
 
Journal of Psychatric and 
Mental Health Nursing. 
 
2003 
 
Storbritannien 

Att analysera 
patienternas upplevelser 
av psykiatrivården. 
Att beskriva påverkan av 
sjukvården på den 
individuella vården. 
Att genom patienternas 
vårdperspektiv diskutera 
hur de uppfattar 
funktionen av den 
psykiatriska vården för 
patienter med Borderline 
personlighetsstörning. 
 

En kvalitativ studie där 
sju borderlinepatienter 
intervjuades och 
ljudinspelades. 
Intervjuerna granskades 
enligt en grounded theory 
med en konstant 
komparativ metod. 

Fyra teman upptäcktes:  
1. Att leva med 
diagnosen Borderline 
personlighetsstörning; 
Patienterna uttryckte att 
de kände förtvivlan, 
hopplöshet och 
depression. 
2. Responsen från 
vården; Attityderna från 
vården upplevs som 
negativa.  
3. Relationer; Relationer 
var det viktigaste stödet 
för patienterna. 
4. Att resa genom 
systemet; Patienterna 
beskriver kontakten med 
vården som en resa 
genom systemet. 

Langley & Klopper 
 
Trust as a foundation for 
the therapeutic 
intervention for patients 
with borderline 
personality disorder.  
 
Journal of Psychatric and 
Mental Health Nursing. 
 
2005 
 

Syftet med studien var 
att utveckla en 
tillämpningsmodell för 
att underlätta den 
praktiska omvårdnaden 
av patienter med 
borderline 
personlighetsstörning.  

Patienter som har 
diagnosen borderline 
personlighetsstörning 
enligt DSM IV & 
vårdpersonal som har 
erfarenhet med att arbeta 
med dessa patienter 
intervjuades enskilt och i 
fokusgrupper.  

Resultatet visar att 
förtroende var det som i 
båda grupperna var 
avgörande för 
etablerandet och 
underhållet av relationen. 



 

Sydafrika 
Lindgren, Wilstrand, 
Gilje & Olofsson 
 
Struggling for 
hopefulness: a 
qualitative study of 
Swedish women who self-
harm. 
 
 Journal of Psychatric 
and Mental Health 
Nursing 
 
2004 
 
Sverige 

Att beskriva hur 
personer som skadar sig 
själva upplever den vård 
som de får samt hur de 
vill att vården ska ser ut.  

En kvalitativ studie. Sju 
svenska kvinnor 
intervjuades baserad på 
en intervjuguide och 
ljudinspelades. 
Intervjuerna analyserades 
med en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Två teman upptäcktes: 
1. Förväntan av att bli 
bekräftad samtidigt som 
bekräftan skapar hopp; 
Patienterna vill bli sedda, 
hörda på en djupare nivå, 
av personalen. Även att 
personalen ser den 
känslomässiga stress 
bakom symtomen.  
2. Förväntan av att bli 
bekräftad medan att inte 
bli bekräftad bidrar till 
hopplöshet; Tvivel från 
personalen kom som en 
chock och var inte vad 
de hade väntat sig och 
kommunikationen med 
personalen förhindrades.   

Nehls  
 
Borderline Personality 
Disorder: The Voice of 
Patients.  
 
Research in Nursing & 
Health. 
 
1999 
 
USA 

Att skapa kunskap om 
upplevelsen av att leva 
med Borderline 
personlighetsstörning. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk 
inriktning. 30 patienter 
intervjuades individuellt 
och ljudinspelades. 
Intervjuerna analyserades 
enligt Benners 
analysmetod, bestående 
av sju steg.  

Tre teman upptäcktes:  
1. Att leva med en 
stämpel; Vården 
uppfattas av patienterna 
som negativ då 
vårdpersonalen har 
förutfattade meningar om 
dem.  
2. Att leva med 
självdestruktivt beteende; 
Vårdpersonalen uppfattar 
det självdestruktiva 
beteendet som 
manipulativt, medan 
patienterna försöker 
kontrollera negativa 
känslor.  
3. Att leva med 
begränsad tillgång till 
vård; Patienterna har en 
begränsad tillgång till 
vård och önskar mer till 
tillsammans med 
personer som bryr sig om 
dem. 

Nehls 
 
Being a Case Manager 
for Persons with 
Borderline Personality 
Disorder: Perspectives 
of community Mental 
Health Center 
Clinicians. 
 Archives of Psychiatric 
Nursing 
 
2000 
 
USA 

Att undersöka vardagliga 
erfarenheter av att vara 
”case manager” till 
personer med Borderline 
personlighetsstörning. 

En kvalitativ studie där 
17 case managers 
intervjuades individuellt 
och ljudinspelades. 
Intervjuerna analyserades 
i flera steg.  

Två teman upptäcktes: 
1. Kontrollera 
bekymmer; Att finna ett 
sätt att uttrycka sina 
bekymmer när det gäller 
patienternas 
självdestruktiva 
beteende. 
2. Kontrollera gränser; 
Tydliga gränser behövs i 
relationen med patienten.  

Nehls 
 
What Is a Case 

Att undersöka case 
management ur patienter 
med Borderline 

En kvalitativ studie där 
18 patienter som hade 
haft en case manager i 

Tre teman upptäcktes:  
1. ”Min case manager 
behandlar mig som en 



 

Manager? The 
Perspective of Persons 
With Borderline 
Personality Disorder.  
 
Journal of the American 
psychiatric Nurses 
Association. 
 
2001 
 
USA 

personlighetsstörnings 
perspektiv. 

minst 6 månader 
intervjuades och 
ljudinspelades. 
Intervjuerna tolkades 
fenomenologiskt i flera 
steg.  

person”; Att bli 
behandlad som en person 
och inte som ett objekt. 
2. ”Min case manager är 
mer än en case 
manager”; Case 
managern hjälper till 
med vardagliga 
aktiviteter och var en 
central del av deras liv. 
3. ”Min case manager 
har stått ut med mig i 
flera år”; En lång 
relation var viktig för att 
möta patientens behov 
och bidrog till 
möjligheten att diskutera 
och uppleva en konflikt 
på ett positivt sätt.  

Perseius, Ekdahl, Åsberg 
& Samuelsson 
 
To Tame a Volcano: 
Patients with Borderline 
personality Disorder and 
their Perceptions of 
Suffering. 
 
Archives of Psychiatric 
Nursing. 
 
2005 
 
Sverige 

Syftet med studien är att 
se på livssituationen, 
lidandet och att möta den 
psykiatriska vården 
bland tio patienter 
borderline 
personlighetsstörning. 

Intervjuer utfördes 
angående deras 
erfarenheter av mötet 
med vården & 
självbiografiskt material 
såsom dagböcker från 
fem till tio patienter 
användes. Intervjuerna 
utfördes på sjukhuset & 
varade mellan 50-90 min 
& spelades in med 
bandspelare. Intervjuerna 
analyserades enligt en 
kvalitativ innehålls 
analys.  

Ur resultatet växte tre 
teman fram:  
1. Att leva på gränsen,  
2. Kampen om hälsa & 
värdighet - en balansakt 
på en slak lina över en 
vulkan.  
3. Det goda och det onda 
med psykiatrisk vård mitt 
i lidandet.   

Wilstrand, Lindgren, 
Gilje & Olofsson 
 
Being burdened and 
balancing boundaries: a 
qualitative study of 
nurses`experiences carin 
for patients who self-
harm. 
 
Journal of Psychatric and 
Mental Health Nursing. 
 
2007 
 
Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter om att vårda 
psykiskt sjuka patienter 
med självskadebeteende. 

Sex sjuksköterskor 
intervjuades enskilt. 
Varje intervju varade ca 
40-50 min. Intervjuerna 
analyserades enligt 
Graneheim & Lundmans 
kvalitativa 
innehållsanalys.    

Ur analysen upptäcktes 
två teman:  
1. Vara en börda med 
känslor  
2. Balansera 
professionella gränser. 
Utifrån dessa teman 
växte sju subkategorier.  

 

 

 

 



 

BILAGA 3 
Innehållsanalys 

Menings-
enhet 

Över-
sättning 

Kondensering Kod Kategori 

The main 
findings were 
that personnel 
can be helpful 
and relive 
suffering by 
beeing 
respectful, 
understanding 
and validating. 

Det centrala i 
resultatet var att 
personal kan 
vara hjälpsam 
och minska 
lidande genom 
att vara 
respektfull, 
förstående och 
värdesättande. 

Personal kan hjälpa 
genom att vara 
respektfulla och 
förstående.  

Förstående  Att förstå 
varandra 

All patients 
conseded that 
there had to be 
limits and 
boundaries- both 
in the terapeutic 
relationship and 
with regard to 
their behaviour. 

Alla patienter 
medgav att det 
måste finnas 
gränser- både i 
den terapeutiska 
relationen och i 
förhållande till 
deras beteende.  

Gränser är ett måste i 
relationen.  

Gränser i 
relationen 

Att sätta 
gränser i 
mötet 

Negative 
attitudes from 
health workers 
were identified 
as one of the 
service responses 
by six of the 
seven 
participants; this 
often occurred in 
accident and 
emergency 
departments. 

Negativa 
attityder från 
vårdpersonal var 
identifierade som 
ett av vårdens 
gensvar av sex 
av de sju 
deltagarna; detta 
uppstod oftast på 
akutmottagninga
r. 

Negativa attityder 
uppstod oftast på 
akutmottagningar. 

Negativa 
attityder som 
gensvar 

Attityders 
påverkan i 
mötet 

It was evident 
that all 
participants 
identified trust as 
essential for the 
establishment 
and maintenance 
of a terapeutic 
alliance, 
stressing that 
without trust any 
intevention was 
unlikely to 
succeed. 

Det var tydligt 
att alla deltagare 
identifierade 
förtroende som 
en fundamental 
grund för att 
etablera och 
upprätthålla en 
terapeutisk 
allians, 
understryker att 
utan förtroende 
är något 
ingripande föga 
troligt att lyckas. 

Förtroende är en 
grund till att etablera 
och upprätthålla 
terapeutisk allians 
och viktigt vid 
ingripande.  

Förtroende 
som grund. 

Förtroende 
som grund i 
mötet  
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