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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att belysa brister i omvårdnaden av 

patienter med borderline personlighetsstörning (BPS) och vad bristerna beror på. Vid 

Högskolan Dalarnas fulltextdatabas Elin och PsycInfo söktes vetenskapliga fulltextartiklar 

som omfattade BPS och omvårdnad. Av 35 artiklar valdes 14 ut varav 9 kvalitativa och 5 

kvantitativa. Dessa artiklar kvalitetsprövades med 28 kriterier från granskningsmallar 

modifierade efter Forsberg och Wengström (2003), Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Av artiklarna framkom att den viktigaste aspekten i omvårdnaden utgjordes av personalens 

patientbemötande. Faktorer av betydelse var personalens bristfälliga bemötande, avsaknad av 

kunskap och empati samt uppfattningen att patienter med BPS är svåra att behandla. Denna 

studie siktade till att öka omvårdnadspersonalens förståelse för gott bemötande och bibringa 

en vidare syn på patienter med BPS så att de inte förbises och går förlorade på grund av 

brister i vården.  

 

Nyckelord: Borderline Personlighetsstörning, omvårdnad, omsorg 

Keywords: Borderline personality disorder, nursing, caring.  
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INLEDNING 
 
Begreppet borderline började användas under 1900-talet och myntades av psykoanalytikern 

Adolph Stern 1938. Han såg att det bland patienterna fanns en grupp som varken var 

neurotiska eller psykotiska utan på gränsen mellan de två tillstånden (kommer från det 

engelska uttrycket borderline - gränslinje) (Näslund, 1998). Borderline personlighetsstörning 

(BPS) karaktäriseras av svårigheter att reglera känsloutbrott, kontrollera impulser, behålla 

relationer och upprätthålla självbilden (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan & Bohus, 2004).  

 

Prevalensen har i Sverige beräknats till 5,4 procent på basen av ett urval av 

normalbefolkningen (Ekselius, Tillfors, Furmark & Fredriksson, 2001). Dock finns det i 

Sverige förutom de 2-4 procent som har diagnosen BPS, mellan 1-3 procent som lever med 

denna personlighetsstörning utan diagnos. Den ses av den psykodynamiska teorin som ett 

resultat av en störning i en utvecklingsfas (Kernberg, 1983). Diagnosen BPS är vanligast hos 

kvinnor och dessa diagnostiseras främst mellan tonår och tidig vuxenålder. Hos män med 

liknande beteende finns oftast diagnosen antisocial personlighet (Gunderson & Berkowitz, 

2003). Männens andel av BPS utgör 25-30% av antalet diagnostiserade och deras beteende 

skiljer sig från kvinnornas. Männen lever vårdslöst med hämningslöst drickande, ilska och 

inbundenhet, medan kvinnorna är självskadebenägna, promiskuösa och har dåligt 

självförtroende (Moskovitz, 2001). 

 

Personer med BPS kännetecknas av instabila relationer till både yttre och inre objekt, det vill 

säga de är labila både i kontakten med andra människor och vacklar i sitt mentala tillstånd. De 

har svårt med impulskontroll och blir lätt aggressiva och destruktiva samt pendlar mellan 

kontaktsökande mot en idealiserad person och avståndstagande från den som gör personen 

besviken. Bristande integritet hos den som lider av BPS leder till att de mänskliga relationerna 

påverkas både vad det gäller stabilitet och förmåga till hängivenhet, omsorg och värme. 

Bristen på förståelse för andras villkor och leverne är total (Sigrell, 2007). 

 

I omvårdnaden av personer med BPS märks både deras brist på respekt för andra samt deras 

självcentrering. Sjuksköterskans uppgift är att utveckla en relation med patienten som bygger 

på tillit och respekt. Tillit är grundläggande för att etablera och upprätthålla en  
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relation för att patienten ska känna hopp och trygghet (Bland & Rossen, 2005). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om att patienter med BPS behöver lång tid för att bygga 

upp tilliten och om den utvecklas vågar kanske patienten tro på sin egen kraft att våga öppna 

sig och ta emot hjälp (ibid.). 

 

Definition 

I det internationella klassifikationssystemet ICD-10 som grupperar mentala störningar  och 

beteendeavvikelser ingår beteckningen ”emotionellt - instabil personlighet av typen 

borderline”. (WHO, 1992). Borderline personlighetsstörning (BPS) karaktäriseras av 9 

kriterier, vars kombinationer i kategoriseringen uppgår till 512. Utav dessa 9 kriterier skall 5 

uppfyllas för att diagnosen BPS skall kunna ställas. Den svenska översättningen av ICD-10:s 

klassifikationssystem lyder: 

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

 

Behandling 

Den specifika behandlingen för patienter med BPS är psykoterapi av psykodynamisk karaktär 

eller dialektisk beteendeterapi (Linehan, 1993) Behandlingstiden är lång OCH KAN TA 

många år I ANSPRÅK; man bör forma behandlingen efter en mall så att 

behandlingsinnehållet blir tydligt (American Psychiatric Association, 2001). Dialektisk 

beteendeterapi erbjuds inom öppen vård i Sverige och standardmodellen är utformad av 

Marsha Linehan för självmordsbenägna patienter med BPS (www.borderline.se, 2008) och 

består av fyra moment: 
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1. Individualterapi 
2. Färdighetsträning 
3. Telefonkonsultation 
4. Konsultationsteam 

 

Oftast behandlas patienter med BPS med psykofarmaka som är inriktad mot till exempel 

symptomen svårigheter att reglera känslor, att kontrollera impulser samt att kontrollera den 

kognitiva förmågan (American Psychiatric Association, 2001). 

 

Förlopp 

BPS utvecklas oftast i sena tonår eller tidigt vuxenliv. Undersökningar av förloppet har visat 

att de fem första åren är krisfyllda. Ofta inleds många instabila relationer som slutar i ilska 

och ångest, vilka känslolägen kan leda till självdestruktiva handlingar. Även om kriserna 

pågår under flera år hamnar patienten med BPS likväl inte på sluten vård. Självmordsrisken 

kvarstår i flera år, men minskar med varje kris patienten tar sig igenom. Ett av de tidigaste 

tecknen på förbättring är en förändring i det självdestruktiva beteendet, vilket innebär att 

patienten med BPS endera fått en balans i sitt liv eller också gett upp hoppet om en stabil 

tillvaro (Gunderson & Berkowitz, 2003). 

 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

Joyce Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan ansvarar för att relationen mellan 

sjuksköterska och patient etableras och upprätthålls, men att hon inte kan göra detta ensam 

utan förhållandet måste vara ömsesidigt. Den mellanmänskliga relationen identifieras av 

Travelbee enligt följande: 

- Det första mötet 
- Framväxt av identiteter 
- Empati  
- Sympati  
- Ömsesidig förståelse och kontakt (ibid.) 
-  

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation enligt Travelbee och 

kommunikation är något som pågår hela tiden i en människa -till- människa relation, såväl 

verbalt som icke-verbalt. Syftet med kommunikationen är att möta patienten och tillgodose 

dennes behov av omvårdnad eftersom det är vanligt att patienter med BPS blir utsatta för 

lidande eller kränkning i mötet med vården (Näslund, 1998; Travelbee, 1971). Katie Eriksson 
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(1994) beskriver vårdlidandet som en följd av otillräcklig och felaktig vård. Hon 

sammanfattar vårdlidandet i fyra kategorier: 

- Kränkning av patientens värdighet 
- Fördömelse och straff 
- Maktutövning  
- Utebliven vård (Eriksson, 1994) 

 

Problemformulering 

Personer med BPS blir ofta avfärdade och missuppfattade när de söker vård. Familjen och de 

närstående har för länge sedan gett upp kontakten med den lidande, på grund av att de inte 

orkar med känslostormarna och ambivalensen som dessa individer uppvisar. Vårdpersonalen 

inom psykiatrin bemöter patienterna som antingen psykotiska eller ickepsykotiska och 

personer med BPS upplevs som ingetdera och negligeras därför ofta (Näslund, 1998). 

Vårdgivare inom mentalvården beskriver individer med BPS-diagnosen som de mest 

utmanande och svåra att behandla (Sable, 1997). Denna studies målsättning var att belysa 

varför patienterna känner sig missuppfattade och varför de av vårdgivare anses som svåra att 

behandla.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur omvårdnaden om personer med BPS 

fungerar både ur sjuksköterske- och patientperspektiv samt att belysa eventuella brister i 

omvårdnaden och orsaker till dessa.  

 

Frågeställning 

Hur brister omvårdnaden av patienter med BPS? 

METOD 

Design 

Föreliggande arbete genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  

Urval av litteratur 

Från högskolan Dalarnas bibliotek förvärvades vetenskapliga artiklar från fulltextdatabaserna 

ELIN och PsycINFO. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar medtogs. De artiklar som 
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utvaldes undergick kvalitetsbedömning enligt granskningsmodeller modifierade efter 

Forsberg och Wengström (2003) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) i syfte att 

inkludera artiklar med godkänd kvalitet i resultatdelen. En redogörelse för artikelsökningens 

databaser, sökord, antal träffar, antal lästa artiklar och antal använda artiklar i resultatet ges 

tillsammans med en presentation av kvalitetsbedömningen av de utvalda vetenskapliga 

artiklarna i figur 1 (BILAGA I). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna till litteraturstudien var kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga studier, som avhandlade ämnet ”Omvårdnad av Borderline 

personlighetsstörning”. Vidare skulle artiklarna finnas tillgängliga i fulltext och vara 

engelskspråkiga, eftersom svenskspråkiga artiklar inte fanns att tillgå. Övriga artiklar som 

inkluderades var sådana som uppfyllde 60 % eller mera av kriterierna i kvalitetsbedömningen. 

Betyget G gavs till artiklar som uppfyllde 60 – 80 % av kriterierna, VG gavs till artiklar som 

uppfyllde 80 – 90 % av kriterierna och MVG gavs till artiklar som uppfyllde 90 – 100 % av 

kriterierna. Litteraturstudier exkluderades liksom artiklar skrivna på annat språk än engelska 

samt artiklar som ej blev godkända, det vill säga ej uppfyllde 60 % av de 28 kriterier som 

ingick i endera granskningsmodellen (BILAGA II & III). 

 

Datainsamlingsmetod 

Figur 1 visar förloppet av artikelsökningen för insamling av data till föreliggande 

systematiska litteraturstudie.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett systematiskt tillvägagångssätt med sökorden ”borderline AND nursing”, som trunkerades 

till nurs* och ”borderline AND caring” företogs. Dessa sökord stämde överens med studiens 

syfte. Först lästes titlar och på basen av dessa lästes abstrakten. Därefter valdes ett antal 

artiklar ut för utskrift och skribenten erhöll även 7 artiklar från handledaren. Efter noggrann 

genomläsning valdes slutligen 14 artiklar ut för kvalitetsgranskning och bedömning (Figur 1).  
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Etiska överväganden 

I föreliggande systematiska litteraturstudie hade skribenten för avsikt att förhålla sig objektiv 

till vald litteratur och studiernas resultat. Valet av artiklar innebar ändå en viss subjektivitet på 

grund av att varje människa är olika och människor handlar olika, men resultaten redovisas så 

sanningsenligt som det låter sig göras.  
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Figur 1. Sökstrategi och kvalitetsbedömning för litteraturen använd i resultatdelen. G=godkänd, VG= väl 

godkänd och MVG= mycket väl godkänd 



RESULTAT 

Huvudresultat 

Tabell 1 visar anledningar till brister i omvårdnaden av patienter med BPS hos vårdpersonal 

inom psykiatrisk omsorg, där dåligt bemötande gentemot patienterna (♥) var vanligast vilket 

uppges i 13 artiklar. Personalen uppgav att brist på kunskap (♣) var ett stort problem i 

omvårdnaden och förekom i 8 artiklar. Alliansskapande med tillit och empati (Θ) som bas 

angavs som önskvärda omvårdnadsmål och bristen på desamma förekom i 5 av 14 artiklar. 

Personalen uppgav även att svårigheter att behandla (Ω) hörde till problem i omvårdnaden 

och dessa förekom i 4 artiklar. Brist på erfarenhet (☼) angavs i 2 av 14 artiklar samt brist på 

personal (♠) i 1 av artiklarna.  

 

 

Tabell 1. 
Anledningar till brister i omvårdnaden hos omvårdnadspersonal inom psykiatrin.  

Symbol Omvårdnadsproblem N/14 %

♥ Bemötande 13 92

♣ Brist på kunskap 8 57

Θ Brist på empati 5 35

Ω Svårt att behandla 4 28

☼ Brist på erfarenhet 2 14

♠ Personalbrist 1 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 



Tabell 2. Litteratursammanställning över kvalitativa och kvantitativa artiklar som rör omvårdnadsarbete vid Borderline personlighetsstörning 

Författare Årtal Land Del- 
tagare 

Design Urval Metod Kvali- 
tet 
 

Omvårdnadsbehov och problematik Symbol 

Berg, A., 
Hallberg, I R. 

2000 Sverige 22 Deskriptiv 
kvalitativ 
design 

Samtliga 
sjuksköterskor 
på klinik 

Halvstruktur-
erad intervju 
(Intervju med 
följdfrågor) 

MVG Studien kartlade sjuksköterskornas upplevda erfarenhet 
av arbetet på en psykiatrisk avdelning. 
Sjuksköterskorna anser att mera utbildning samt 
struktur i arbetet behövs för att kunna klara den dagliga 
omvårdnaden av patienter med BPS. De ville i sin 
omvårdnad se hela patienten men även inkludera det 
friska hos patienten i vården. Relationen sjuksköterska 
- patient blir lidande om inte kunskap finns att möta 
patienten.  

♥ 

♣ 

 

 
Bergman, B., 
Eckerdal, A. 

 
2000 

 
Sverige 

 
29 

 
Kvalitativ 

 
Vårdgivare 
inom öppen- 
och slutenvård 
i psykiatrin 

 
Halvstruktur-
erad intervju 

 
VG 

 
Artikeln speglar vårdgivares syn på patienter med BPS. 
Kluvenhet i professionen blir ett hinder i omvårdnaden 
av dessa patienter eftersom sjuksköterskorna vill göra 
ett gott arbete och visa empati och intresse. Intentionen 
krockar med dåliga kunskaper och frustrationen över 
arbetssituationen och tidsbristen. 

 

♥ 

♣ 

Θ 
 
Bland, A., 
Williams, C., 
Scharer, K., 
Manning, S. 

 
2004 

 
USA 

 
35 

 
Kvalitativ 

 
Rekrytering av 
patienter via 
organisationer  

 
Intervju 

 
VG 

 
Forskarna frågade sig om kvinnor med BPS hade 
svårare att känna igen människors känslor via 
ansiktsuttryck, och om de kände känslor intensivare än 
kontrollgruppen samt om känslorna ökade i intensitet 
om de kände igen förnimmelsernas ansiktsuttryck. 
Uppställda teorier bekräftades i studien.  

 

 

♥ 

 

 
Cleary, M., 
Siegfried, N., 
Walter, G. 

 
2002 

 
Australien 

 
516 

 
Kvantitativ 

 
Samtliga 
sjuksköterskor 
på klinik 

 
Frågeformulär 

 
VG 

 
I studien beskrivs vården av patienter med BPS som 
otillräcklig samt man poängterar att dessa patienter är 
mycket svåra att vårda trots regelbunden kontakt. 
Studien belyser också betydelsen av adekvat utbildning 
för personalen samt att personalbrist var en anledning 
till den otillräckliga omvårdnaden och att personalen 
var medveten om att kunskap saknades.  

 

 

Ω 

♣ 

☼ 

Symboler: ♥ Bemötande, ♣ Brist på kunskap, ☺ Brist på empati, Ω Svårt att behandla, ☼ Brist på erfarenhet, ♠ Personalbrist 
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 Tabell 2. Litteratursammanställning över kvalitativa och kvantitativa artiklar som rör omvårdnadsarbete vid Borderline personlighetsstörning 

Författare Årtal Land Del- 
tagare 
 

Design Urval Metod Kvalitet Omvårdnadsbehov och problematik Symbol 

Fallon, P. 2002 England 7 Kvalitativ Patienter 
rekryterade via 
psykiater  

Ostrukturerad 
intervju 

VG Studien påvisar BPS-diagnostiserade patienters 
upplevelser i kontakten med vården och vilken 
påverkan dessa hade på individen. Intervjuerna 
kategoriserades i fyra delar; att leva med BPS, 
vårdens ansvar, relationer och ”resan genom 
vårdapparaten”. Patienterna kände sig ofta som om de 
vore samma sak som sin diagnos och ett objekt. Trots 
personalens negativa attityd ansåg patienterna 
kontakten med vården som positiv. Kontakt med 
andra personer ansågs viktig av patienterna med BPS, 
trots att de hade svårt att lita på andra människor.  

 

 

♥ 

Ω 
 

 

Forsyth, 
A. 

2007 Storbritannien 120 Kvantitativ Samtlig 
vårdpersonal  

Vignett samt 
Likertskala 

VG Studiens mål var att undersöka om personalens 
bemötande av patienter berodde på stigmatisering, 
brist på förståelse och kunskap/erfarenhet. Studiens 
syfte var att identifiera om vårdpersonalens kognitiva 
beteende växlade vid bemötandet av patienter vid 
olika diagnoser som BPS och andra diagnoser och om 
dessa beteenden har effekt på hur personalen reagerar 
vid möten med patienterna.  
 
 

♥ 

♣ 

Θ  

☼ 
 

James, P.D 
Cowman, 
S. 

2007 Irland 157 Kvantitativ Grupp av 
sjuksköterskor 
på stiftelse 

Frågeformulär 
samt 
Likertskala 

VG Studien påvisade att den negativa attityden gentemot 
patienter med BPS, som fanns hos sjuksköterskor 
berodde på brist på kunskap om Borderline 
personlighetsstörning. Sjuksköterskorna kände sig 
obekväma i omvårdnaden kring dessa patienter. 
Vården blev därför otillräcklig.   

 

♥ 

♣ 

♠ 

Ω 
 

Symboler: ♥ Bemötande, ♣ Brist på kunskap, ☺ Brist på empati, Ω Svårt att behandla, ☼ Brist på erfarenhet, ♠ Personalbrist 
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 Tabell 2. Litteratursammanställning över kvalitativa och kvantitativa artiklar som rör omvårdnadsarbete vid Borderline personlighetsstörning 

Författare Årtal Land Del- 
tagare 

Design Urval Metod Kva-
litet 
 

Omvårdnadsbehov och problematik Symbol 

Langley, G 
C., Klopper, 
H. 

2005 Sydafrika 6 Kvalitativ Patientgrupp Intervju VG Studiens syfte visar behovet av att hitta en 
modell som hjälper sjuksköterskorna i 
omvårdnaden om patienter med BPS. Viktigt är 
att arbeta för en god psykisk hälsa hos dessa 
patienter och tillit var något som patienterna tog 
upp som betydelsefullt för att behålla en god 
relation.  

 

♥ 

Θ 
 

Lindgren, 
BM., 
Wilstrand, 
C., Gilje, F., 
Olofsson, B.  

2004 Sverige 9 Kvalitativ Patienter på 
vårdavdelning 

Halvstruktur-
erad intervju 

MVG Studien bygger på 9 intervjuer med kvinnor 
med diagnosen BPS. Resultatet delades upp i 
två delar; förväntningar om bekräftelse då 
bekräftelse inger hopp samt förväntningar om 
att bli bekräftad då brist på bekräftelse dödar 
känslan av hoppfullhet.  

♥ 

♣ 
 

Markham, 
D., Trower, 
P.  

2003 Storbritannien 50 Kvantitativ Utvalda 
sjuksköterskor 

Frågeformulär 
samt Likert-
skala 

MVG Studiens syfte var att belysa hur attityden och 
beteendet hos patienter med olika diagnoser 
påverkade sjuksköterskorna och deras 
omvårdnad. Enligt studien kände 
sjuksköterskorna minst empati för patienter med 
BPS och minst optimism beträffande 
tillfrisknande för patienter med BPS i 
jämförelse med patienter med diagnoserna 
schizofreni eller depression.  

      ♥ 

Θ  

Ω 
 

 
Nehls, N. 

 
1999 

 
USA 

 
30 

 
Fenomenologisk 
Kvalitativ 
design 

 
Patienter 
utvalda av 
psykiater 

 
Intervju 

 
VG 

 
Författaren beskrev hur teamledare infördes för 
patienter med BPS. Teamledare behövs, 
eftersom patienter med BPS behöver struktur 
och samma bemötande dagligen. Svårigheter att 
bemöta patienten på samma sätt inom teamet 
belystes samt svårigheter att vårda individerna 
med BPS beroende på ständiga kriser och hot 
om självmord.  

 

♥ 

Ω 
 

 

 

Symboler: ♥ Bemötande, ♣ Brist på kunskap, ☺ Brist på empati, Ω Svårt att behandla, ☼ Brist på erfarenhet, ♠ Personalbrist 

15 
 



16 
 

 
Författare Årtal Land Del- 

Tagare 
 

Design Urval Metod Kvalitet Omvårdnadsbehov och problematik Symbol 

Nehls, N. 2000 USA 17 Kvalitativ Teamledare i 
kommunal tjänst 

Intervju G Studien belyste vikten av att behålla fokus på 
personalens relation till patienter med BPS. En 
teamledare ska ha förmågan att på bästa sätt hjälpa 
personalen att visa en positiv attityd och ett vänligt 
samt professionellt bemötande av patienter och en 
förmåga att sätta sig över vrede och irritation och 
istället skapa ett bra möte med patienterna varje 
gång man möts.  

 
 

♥ 

♣ 
 

Perseius, K I., 
Ekdahl, S., 
Åsberg, M., 
Samuelsson, M.  

2005 Sverige 10 Kvalitativ Utvald 
patientgrupp 

Ostrukturerad 
Intervju 

MVG I studien intervjuas 10 patienter med diagnosen BPS 
i syfte att undersöka lidandet hos patienterna i 
kontakten med psykiatrisk vård. I intervjuernas 
transkribering framkom tre huvudteman; att leva på 
helspänn, kämpa för hälsa och värdighet samt det 
goda och onda inom omvårdnaden när det kommer 
till lidande.  

 

♥ 
 

 

 

 

 
Rask, M., 
Åberg, J.  

 
2002 

 
Sverige 

 
242 

 
Kvantitativ 

 
Randomiserad 
process med 
sjuksköterskor 

 
Frågeformulär 

 
G 

 
Studien påvisade att sjuksköterskornas roll i 
förhållandet till patienten bör baseras på tillit, 
empati, respekt och ansvar för patientens resurser 
och kunskaper kring sin diagnos. I studien beskrivs 
betydelsen av att sjuksköterskorna är insatta i och 
vill förändra omvårdnaden av patienter med BPS-
diagnos. 

 
 

 

♥ 

♣ 

Θ 

Tabell 2. Litteratursammanställning över kvalitativa och kvantitativa artiklar som rör omvårdnadsarbete vid Borderline personlighetsstörning 

Symboler: ♥ Bemötande, ♣ Brist på kunskap, ☺ Brist på empati, Ω Svårt att behandla, ☼ Brist på erfarenhet, ♠ Personalbrist 

 



DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att belysa brister i omvårdnaden av 

patienter med BPS och vad bristerna beror på. Huvudresultatet visade att den viktigaste 

aspekten i omvårdnaden utgjordes av personalens patientbemötande och bristfälligheten i 

bemötandet belystes i 13 av 14 artiklar. Det framkom vidare i mer än hälften av artiklarna att 

bristen på kunskap hos vårdpersonalen var omfattande (Berg & Hallberg, 2000; Bergman & 

Eckerdal, 1999; Cleary, Siegfried & Walter, 2002; Forsyth, 2006; James & Cowman, 2007; 

Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2003; Nehls, 2000; Rask & Åberg, 2002). I 5 av de 14 

artiklarna pekades på bristande empati som ett omvårdnadsproblem (Bergman & Eckerdal, 

1999; Forsyth, 2006; Langley & Klopper, 2005; Markham & Trower, 2003; Rask & Åberg, 

2002). Det framkom i 4 artiklar (Cleary, Siegfried & Walter, 2002; Fallon, 2002; James & 

Cowman, 2007; Markham & Trower, 2003) att patienter med BPS är svåra att behandla. 

Vidare lyfte 2 av de 14 artiklarna fram att personalen led av brist på erfarenhet inom 

Borderline-problematiken (Cleary, Siegfried & Walter, 2002; Forsyth, 2006).  

 

Resultatdiskussion 

Behovet av att bli bemött på ett adekvat sätt när man som patient lider av BPS var det 

vanligaste förekommande dilemmat i föreliggande arbete. Patienterna ansåg att relationen till 

vårdpersonalen och andra var det som betydde mest för dem. Fungerande relationer uppstod 

till personal som var empatiska och intresserade av patienterna, vilka upplevde att arbetsskift 

som inte kände eller var villiga att lära känna dem hade svårt att fylla dessa behov (Fallon, 

2003; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Studier (Lindgren et al, 2004; Langley & 

Klopper, 2005) visade att patienterna med BPS hade behov av att känna samhörighet med 

vårdpersonalen och beskrev behovet av respekt respektive bekräftelse. Behovet av bekräftelse 

och respekt hos dessa patienter är stort då grund av att deras självbild är dålig. 

Omvårdnadspersonalen skulle genom att få patienterna att känna sig sedda, även få dessa att 

se andra. Man har också kommit fram till att patienterna trodde sig kunna utveckla tillit till 

omvårdnadspersonal, som visade sig vara ärlig, omtänksam och som kunde visa empati 

(Langley & Klopper, 2005; Perseius, Ekdal, Åberg & Samuelsson, 2005). Vidare beskrev 

patienterna att viljan fanns att ta ansvar för de egna handlingarna (Lindgren et al, 2004), men 

att omvårdnadspersonalen måste låta det ta tid för de drabbade av BPS att visa sina goda 
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avsikter. Vidare skall personalen erbjuda patienterna resurser till detta. Bemötandet från 

omvårdnadspersonalens sida var ignorant och ifrågasättande och detta berodde på 

kunskapsbrist hos densamma (ibid). Skribenten gjorde egna observationer i klinisk praktik att 

det fanns kunskapsbrist eftersom diagnosen BPS är rymlig och ofta bedömdes patienterna 

som svåra att behandla.  

 

Omvårdnadspersonalen ansåg att kunskap om BPS var betydelsefull för att kunna 

tillhandahålla en god vård och att patienterna bör ha en namngiven kontaktperson, som 

ansvarar för behandlingen och att denna följdes (Bergman & Eckerdal, 2000). Personalen 

uppfattade personer med BPS som svåra att behandla och svåra att erbjuda adekvat vård. I 

föreliggande studie bedömdes det att ansvaret för omvårdnaden för patienter med BPS låg på 

vårdpersonalen och att den psykiatriska vårdkedjan borde tillhandahålla patienterna utbildad 

och erfaren personal. Enligt skribentens åsikt borde teamledare för individer med BPS inte 

vara namngivna personer utan ansvaret borde delas av ett team med ett antal personer utsedda 

att garantera vården för patienterna. Eftersom vården pågår dygnet runt bör teamet bestå av 

medlemmar ur varje skift, så att det finns en ansvarig för vården ständigt på plats. 

Vårdavdelningarna har i detta nu namngivna kontaktpersoner, vilket orsakar väntetid och 

frustration för patienterna med BPS, kontaktpersoner inte kan vara kontaktbara dygnet runt. 

 

Patienterna menade att omvårdnadspersonalen kunde lindra vårdlidandet genom att visa 

förståelse och respekt fastän de fruktade att bli avfärdade (Lindgren, Wilstrand, Gilje & 

Olofsson, 2004: Perseius, Ekdal, Åberg & Samuelsson, 2005). Om omvårdnadspersonalen tog 

sig tid och lyssnade på patienterna och fungerade som en behållare för patienternas tankar och 

funderingar, så gav det patienterna mod att fortsätta att öppna sig därför att personalen visade 

en vilja att förstå dem och inte bara avfärdade patienterna på grund av att de inte begrep 

(Lindgren et al, 2004; Langley & Klopper, 2005). Det förefaller, enligt skribenten, på basen 

av resultaten att inom psykiatrin borde skilda avdelningar avsättas för patienter med 

personlighetsstörningar, då dessa behöver mycket kontakt med personal och uppmärksamhet 

hela dygnet.  

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) poängterade att visandet av empati, som kan 

övergå i sympati, bör vara grundstenen i sjuksköterskans roll inom omvårdnad. Att känna 

sympati för en patient betyder inte att sjuksköterskan måste ge upp sin professionella attityd 

utan medkänsla eller sympati är ett centralt begrepp inom en holistisk människosyn (Rich, 
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2003).  Det bör finnas tid för reflektioner mellan vårdpersonalen om empati och för att alla 

skall vårda på samma sätt. Empati betecknas av Travelbee (1971) som en neutral känsla och 

som en intellektuell process som inte är beroende av vad man tycker och tänker om patienten. 

Känslan av empati uppstår inte ur tomma intet utan de mötande personerna har likartade 

erfarenheter och en önskan att förstå motparten (Travelbee, 1971). Travelbee anser att det är 

viktigt att man som sjuksköterska har god självkännedom och att man med hjälp av sin 

personlighet tillsammans med kunskap, reflektion och logik bemöter patienten (ibid.). På så 

sätt undviks den kränkning som omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) å sin sida anger 

vara den vanligast förekommande formen av vårdlidande. Att kränka värdigheten hos en 

patient, det vill säga att inte se patienten och att inte ge utrymme för densamme samt att 

bemöta och tilltala patienten nonchalant åstadkommer lidande för denna. Maktutövning och 

fördömelse är att inte ta patienten på allvar och på förhand döma och avgöra vad som är bäst 

för patienten. Sjuksköterskans roll är att se och uppskatta vårdbehovet hos patienten och kan 

hon inte göra detta, är det exempel på utebliven vård (ibid.). Skribenten anser att vårdbehovet 

hos patienter med BPS inte är större eller mindre än hos andra patienter med psykiatrisk 

diagnos; det är bara annorlunda. Samtalen bör vara längre och fokuserade på att hjälpa 

patienterna med BPS till bättre självkänsla och större tillit till personalen.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie. De 14 artiklar som utgjort 

basen för resultatet har erhållits från Högskolan Dalarnas fulltextdatabas Elin och PsycInfo 

samt ett antal från handledaren. Artiklarna omfattades av både kvantitativa och kvalitativa 

studier och granskades utifrån granskningsmallar modifierade efter Forsberg och Wengström 

(2003), Willman, Behtsevani och Stoltz (2006). Resultatet av granskningen kan ses i 

BILAGA 1 och poäng gavs för varje JA-svar enligt mallen. De givna poängen omvandlades 

till procenttal. I föreliggande studie har artikelsökningen varit begränsad till fulltextdatabaser 

och till engelskspråkliga texter. Ytterligare språkkunskaper hade kunnat bredda 

artikeltillgången för granskning ur eventuellt ett vidare perspektiv. Denna svaghet 

kompenseras av att artiklarna i föreliggande studie kommer från fyra kontinenter och är 

skrivna under 2000-talet.  
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Projektets kliniska betydelse 

Resultatet av föreliggande studie pekar på behovet av ett gott bemötande i omvårdnaden om 

patienter med BPS. Vid bristfälligt bemötande och otillräcklig empati sluter sig patienten och 

den dos av tillit och trygghet som behövs för en fungerande kommunikation, infinner sig inte.  

 

Förslag till vidare forskning 

Forskning kring bemötandet av patienter med BPS är ofrånkomlig. Mera kunskap och 

utbildning av sjuksköterskorna ger dem möjlighet att lättare förstå och behandla patienterna 

på ett adekvat sätt, som förhindrar oenighet i personalgruppen. Handledning och utbildning 

skapar beredskap hos sjuksköterskan att bli medveten om reaktionerna hos patienterna med 

BPS. Flera kvalitativa studier med patienter som fokusgrupp kunde göras för att belysa hur 

patienter med BPS önskar bli omhändertagna och bemötta.  

 

Konklusion 

Av artikelurvalet framkom att patienter med BPS i de olika studierna framför allt upplever 

brister i kunskap och empati hos omvårdnadspersonalen. Graden av upplevd empati 

samverkar med patientens känsla av vara trygg och behov av att bli sedd (Langley & Klopper, 

2005; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; Perseius, Ekdal, Åberg & Samuelsson, 

2005). Denna studie kan ligga till grund för omvårdnadspersonalens ökade förståelse för ett 

gott bemötande, för att undvika patientens vårdlidande (Eriksson, 1994). Detta kan leda till en 

vidsträcktare syn på patienter med BPS, så att inte de förbises och går förlorade i suicid på 

grund av att vården är otillräcklig. Sjuksköterskan som arbetar med patienter med BPS 

behöver ett stödjande och supporterande arbetslag, realistiska målsättningar med arbetet, god 

utbildning och adekvat handledning. Slutligen kan konstateras, i enlighet med Travelbees 

(2002) teori, att av sjuksköterskan krävs ett empatiskt förhållningssätt, som tillåts övergå i 

sympati för patienten utan att sympatin, för den skull, tar över för mycket, så att jobbet tas 

med hem på kvällen.  
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BILAGA I Kvalitetsbedömning av artiklar 
N=14 Bedömningskriterier 28p 

Kvantitativa artiklar Kvalitativa artiklar 
5 stycken (35 %) 9 stycken (65 %) 

Titel/abstrakt Titel, abstrakt  
Introduktion Introduktion n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) 

n = 5 (100 %) n = 9 (100 %) 

Syfte Syfte 
n = 5 (100 %) Frågeställning Frågeställ-

ning 
n = 8 (88 %) 

n = 5 (100 %) 
n = 9 (100 %) 

Metod Design Metod Design 
Inklusions-

kriterier 
Inklusions-

kriterier 
n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) 

n = 3 (100 %) n = 9 (100 %) 
Exklusions-

kriterier Exklusions-
kriterier Urval n = 6 (66 %) n = 4 (100 %) Urval n = 3 (60 %) 

n = 8 (88 %) 

Populationen Undersök-
ningsgruppen Var/när 

studie 
genomfördes 

Var/när 
studie 

genomfördes 

n = 5 (100 %) 
n = 8 (88 %) 

n = 7 (77 %) n = 2 (40 %) 
Datainsam-

ling Datainsamling 
n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) Systematiskt 

insamlad 
Mätmetoder 
n = 5 (100 %) 

n = 9 (100 %) Dataanalys Huvudresultat 
n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) 

 Resultatets 
trovärdighet 

Data 
bearbetning Besvaras 

studiens syfte 
n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) Frågeställ-

ning besvaras n = 9 (100 %)
n = 5 (100 %) Slutsatser av 

resultat 
Slutsatser av 

resultat 
Diskuteras 
studiens 

trovärdighet 

n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) 
Intern/Extern 

validitet Etiska 
aspekter 

Etiska 
aspekter 

n = 9 (100 %) n = 2 (40 %) 

n = 8 (88 %)n = 3 (60 %) 
Kliniskt värde Kliniskt värde 
n = 9 (100 %) n = 5 (100 %) 
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Figur 2. De 28 bedömningskriterierna för kvantitativa och kvalitativa artiklar redovisas i antal och procent. 
De kvantitativa artiklarna redovisade sämst var/när studien genomfördes samt intern/extern validitet. De 
kvalitativa artiklarnas svagaste punkt var redovisandet av exklusionskriterierna.  



BILAGA II 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är den kvantitativa metoden beskriven?   
8.  Är designen relevant utifrån syftet?   
9.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
10.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
11.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
12.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
13.  Är urvalsmetoden beskriven?   
14.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
15.  Finns populationen beskriven?   
16.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
17.  Anges var studien genomfördes?   
18.  Anges när studien genomfördes?   
19.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
20.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
21.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
22.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
23.  Besvaras studiens frågeställningar?   
24.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

25.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
26.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
27.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
28.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  28 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006), 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). 
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BILAGA III 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvalitativa studier 
 Fråga Ja Nej

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningen tydligt formulerad?   
7 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
8 Är designen relevant utifrån syftet?   
9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
10 Är inklusionskriterierna relevanta?   
11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
12 Är exklusionskriterierna relevanta?   
13 Är urvalsmetoden beskriven?   
14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
15 Är undersökningsgruppen beskriven?   
16 Är undersökningsgruppen relevant för studiens syfte?   
17 Anges var studien genomfördes?   
18 Anges när studien genomfördes?   
19 Anges vald datainsamlingsmetod?   
20 Är bakgrundsvariablerna för undersökningsgruppen beskrivna?   
21 Är data systematiskt insamlade?   
22 Presenteras hur data analyserats?   
23 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
24 Besvaras studiens syfte?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
27 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
28 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng:  28 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006), 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). 
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