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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter med emotionell instabil personlighetsstörning upplevs som en 

svårbehandlad patientgrupp inom heldygnsvården. Omvårdnadspersonalens kunskap kring 

bemötande och behandling av denna patientgrupp är varierande vilket gör att vården ser olika 

ut. Detta kan resultera i ett ökat lidande hos patienten och frustration i personalgruppen.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva faktorer som bidrar till stabilare mående hos patienter 

med emotionellt instabilt personlighetsstörning under heldygnsvård.  

Metod: Som metod har använts en kvalitativ design med induktiv ansats. Studien baserades 

på sex intervjuer där informanterna var patienter med diagnosen emotionellt instabil 

personlighetsstörning. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att bemötandet och engagemang hos personal var av stor vikt. 

Struktur och delaktighet var andra viktiga faktorer för att nå ett stabilare mående. Det 

framkom att heldygnsvården kunde bidra med ett avbrott i vardagen och att meningsfulla 

aktiviteter under vårdtiden var en annan viktig faktor.                                                                    

Slutsats: Patienterna upplevde att bli bemött som en individ av engagerad personal och att få 

vara delaktig i sin vård som två viktiga faktorer i processen mot ett stabilare mående. 

Heldygnsvårdens struktur och miljöombytet stod för återhämtning och en möjlighet att återfå 

rutiner. Det framkom även en önskan om fler meningsfulla aktiviteter såsom fysisk aktivitet 

och psykoedukation för att på bästa sätt ta tillvara på vårdtiden. 

 

Nyckelord: Emotionellt instabil personlighetsstörning, omvårdnad, upplevelser, 

heldygnsvård, faktorer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
Background: Patients with emotional unstable personality disorder is experienced as a 

difficult to treat patient population in inpatient care. Nursing staff knowledge surrounding the 

introduction and the treatment of this patient population is diverse, which means that the care 

is different. This can result in increased suffering of the patient and frustration in the staff 

group. 

Aim: The aim of the study was to describe factors that contribute to a more stable mood in 

patients with emotionally unstable personality disorder. 

Method: The method that has been used is a qualitative design with inductive approach. The 

study was based on six interviews with informants that who were patients diagnosed with 

emotionally unstable personality disorder. The interviews were analyzed using content 

analysis. 

Result: The results showed that the hospitality and commitment of the staff was of great 

importance. Structure and participation were other important factors for achieving a stable 

mood. It was revealed that inpatient care could contribute to an interruption of everyday life 

and meaningful activities were another important factor that emerged. 

Conclusion: Patients experienced to be treated as an individual by committed staff and to be 

involved in their care was part of the process towards a stable mood. Inpatient care structure 

and change of environment support for recovery and an opportunity to regain routines. There 

was a desire for more meaningful activities such as physical activity and psycho education to 

best take advantage of the period of care. 
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Bakgrund 

Inledning 

Personer med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) upplevs ofta som 

en svårbehandlad patientgrupp som väcker mycket känslor hos omvårdnadspersonal. Vår 

upplevelse är att omvårdnadspersonalens kunskap varierar vilket leder till att bemötandet och 

behandlingen av dessa personer ser olika ut. Detta bidrar inte bara till ett ökat lidande hos 

personer med EIPS utan skapar även splittring och frustration i personalgruppen. Det finns 

endast ett fåtal studier kring denna patientgrupps upplevelse av faktorer som bidrar till ett 

stabilare mående vilket vi ser som en brist.  

Historik 

Det engelska språket benämner diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning som: 

borderline personality disorder, BPD; borderline personality, unstable personality disorder. 

Ordet borderline betyder på svenska; gränslinje eller gränsområde och från början ansågs 

borderline vara en störning i gränsområdet mellan neuros och psykos.  Begreppet borderline 

började under 1900-talet introduceras som benämning på tillståndet. Termen myntades av 

psykoanalytikern Stern 1938 och på 1980-talet inkluderade DSM-manualen (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) benämningen borderline personlighetssyndrom. Där 

används benämningen för en samling symptom som främst handlar om kraftig instabilitet i 

beteende, känslor, identitet och relationer (Näslund, 1998).  

Vad är emotionellt instabil personlighetsstörning 

Det finns två klassifikationssystem som används för att benämna psykiatriska 

sjukdomstillstånd. DSM- 5, som nämnts ovan, använder beteckningen borderline personality 

disorder och beskriver diagnosen som en psykisk störning som utmärks av instabilitet i fråga 

om sinnesstämning, självbild och relationer till andra. ICD-10 (International Classifikation of 

Diseases), använder sig istället av beteckningen emotionally unstable personality disorder, på 

svenska "emotionellt instabil personlighetsstörning" (EIPS). En personlighetsstörning innebär 

att en person har en uppsättning varaktiga karaktärsdrag som leder till återkommande 

subjektivt lidande eller kraftigt försämrad funktionsförmåga (American Psychiatric 

Association, 2013). 

DSM-5 (2015) beskriver att en person med EIPS ska ha tydlig nedsatt personlig- och social 

funktionsnivå vilket tar sig uttryck i störd jag-funktion gällande självidentiteten. Med 

självidentitet menas dåligt utvecklad självkänsla med en osäkerhet om den egna personen, 
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självkritiskt tänkande och en kronisk känsla av tomhet. Separationsångest, impulsivitet och 

affektlabilitet i form av påtagliga humörsvängningar präglar även personligheten. Andra 

karakteristiska drag är destruktiva handlingar, i vissa fall även hot om självmord. Svårigheter 

att hålla fast vid egna ambitioner och mål nämns också. Vidare beskrivs störningar i sättet att 

fungera interpersonellt med en nedsatt förmåga att uppfatta andras känslor. Detta kombinerat 

med en överkänslighet, som handlar om att direkt se andras brister och sårbarhet. Svårigheter 

i närhet till andra, präglas av intensiva, varierande och konfliktfyllda relationer. En person 

med EIPS är ofta misstänksam och har därför en ständig oro för att relationen ska upphöra. 

Personer som finns i patientens närhet upplevs ofta starkt idealiserade eller helt 

mindervärdiga, vilket gör att det sker en ständig växling mellan närmande och 

avståndstagande. Brist på hämningar kan tas i uttryck som risktagande och kan göra att 

personen i fråga hamnar i farliga eller olämpliga situationer. Hög stress kan leda till att en 

person med diagnosen EIPS upplever paranoida vanföreställningar eller får ett depressivt 

präglat tankeinnehåll (American psychiatric Association, 2013). Dickens, Hallett och Lamont 

(2015) beskriver diagnosen EIPS som genomträngande och ihållande instabilitet av 

känsloreglering, självbild, impulskontroll, beteende och relationer. 

Bakomliggande orsaker 

Forskare har varit oeniga om huruvida EIPS är genetisk betingad eller om det framförallt 

handlar om uppväxtmiljö där föräldrarnas psykiska ohälsa och sociala faktorer inkluderas. 

Flera forskare menar att den främsta orsaken är uppväxtförhållanden då merparten av 

personer med EIPS beskriver en uppväxt präglad av föräldrar med depression, drogmissbruk 

och/eller antisociala beteenden (Stain, 2008).  

Idag vet man att den genetiska komponenten är så pass stor som 60 % samtidigt som yttre 

faktorer såsom trauma och missbruk har visat sig förvärra tillståndet. Därför talas det om att 

det finns en genetisk sårbarhet i denna grupp (Petrovic, 2015). 

I en studie gjord på ungdomar med diagnosen EIPS och personer med andra psykiska 

diagnoser framkom att närmare 80 procent av personerna med EIPS hade en familjemedlem 

med psykisk ohälsa i jämförelse med cirka 40 procent hos de andra (Näslund, 1998). Ofta har 

personer med EIPS varit utsatta för någon form av trauma under sin uppväxt. Traumat som 

kan innefatta verbala övergrepp, fysisk misshandel av personen eller att få bevittna att 

närstående misshandlas, sexuella övergrepp eller att ha blivit övergiven. Detta innebär ett stort 

svek av föräldrarna vilket får konsekvenser hos den vuxna individen. Förmågan att hantera 
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känslor och relationer påverkas av detta då den allvarligaste konsekvensen av att ha varit 

försummad under uppväxten är försummelsen på det känslomässiga planet (Crafoord, 2010).   

Att föräldern saknar förmåga att se barnets behov både psykiskt och fysiskt skriver Sonneby-

Borgström (2005) om. Där redogörs för att vissa föräldrar helt saknar förmågan kring 

ovanstående eller att den fysiska miljön tillgodogörs men att omsorgen samtidigt präglas av 

stark vrede och riktad fientlighet mot barnet vilket får konsekvensen att barnet inte känner att 

den kan söka tröst och skydd hos föräldern. De flesta barn som växer upp under dessa 

förhållanden visar på otrygg anknytning vilket upp i vuxen ålder yttrar sig i svårigheter att 

reglera negativa känslor, stor ambivalens och svårigheter att knyta an i relationer vilket 

genererar oro, rädsla och frustration. En koppling görs således mellan omsorgsbrist som barn 

och otrygg anknytning för utveckling av EIPS (Sonneby-Borgström, 2005; Näslund, 1998; 

Crafoord, 2010) 

Omvårdnad av personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom           

I Näslund (1998) beskriver psykologer med lång erfarenhet av patienter med EIPS att det 

finns en central kroppslig dimension samt menar att både kropp och fysik bidrar till den 

psykiska ohälsan hos dessa patienter. Dygnsrytm, sömn, kosthållning och rätt medicinering är 

oerhört viktigt för denna patientgrupp som har svårigheter att hålla en struktur kring 

ovanstående. Som behandlare bör man därför arbeta psykoedukativt, vilket innebär att ge 

information i olika former till personer med psykisk ohälsa, för att lära patienten att ta hand 

om sig själv vilket i detta fall till stor del innebär att ta hand om kroppen. Svårigheten för 

denna patientgrupp är att känna trygghet vilket innebär en utmaning för 

omvårdnadspersonalen och kräver erfarenhet, utbildning samt regelbunden handledning för 

att på bästa sätt, det vill säga varmt och okritiskt, kunna bemöta dessa patienter.  

Crafoord (2010) belyser en annan viktig aspekt vilket är att patienterna inte fråntas det egna 

ansvaret och sina färdigheter när de vårdas inom heldygnsvården. När patienter med EIPS 

sviktar i måendet tenderar de att inte vilja ta ansvar i kombination med att 

omvårdnadspersonal gärna ”tar över” då dessa patienter regredierar vid sämre mående.  

Lökensgard (1997) anser att det viktigaste i omvårdnaden av dessa patienter är att vårda 

jagstärkande. Detta innebär att genom att hjälpa patienten att reducera primitiva 

försvarsmekanismer och utveckla förmågan till impulskontroll hjälpa patienten att få en mer 

fullständig bild av sig själv. Att omvårdnadspersonalen även hjälper till att tydliggöra 
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patientens egen livsvärld bidrar till en minskad känsla av tomhet. För omvårdnadspersonalen 

gäller således att långsamt genom tydlighet och i en rak kommunikation bygga upp ett 

förtroende och en stabil relation. För att därefter tillsammans kunna identifiera svårigheter och 

vilka konsekvenser detta leder fram till. Sammanfattningsvis kan sägas att bemötandet av 

dessa personer är grundläggande i omvårdnaden och som Crafoord (2010) skriver bör dessa 

personer bemötas med trygghet, respekt och tydlighet. 

Faktorer som bidrar till ett stabilare mående hos patienter med EIPS - tidigare 

forskning 

Enligt Bateman (2012) syftar behandling av denna patientgrupp till stor del till att hantera och 

reglera sina känslor samt utveckla metoder för att handskas med och stå ut med starka 

känslor.  Genom att dessa färdigheter utvecklas sker en stabilisering vilket för denna 

patientgrupp ses som en förbättring i måendet. 

I studien av Helleman, Goossens, Kaasenbrood och van Achterberg (2014) där patientstyrd 

inläggning undersöktes framkom att det viktigaste för patienten under heldygnsvård är mötet 

med sjuksköterskan. Att samtalen har en tydlig struktur och att sjuksköterskan har en aktiv 

roll under dessa samtal upplever patienterna som viktigt. Patienter uppger vidare att de känner 

sig trygga då de känner sig sedda och välkomna på avdelningen. Andra faktorer som upplevs 

positiva med inläggningen är att få ett avbrott i vardagen vilket ger möjlighet till vila, att få 

hjälp med distraktion, strukturen på avdelningen och umgänget med andra patienter. 

Lawn och McMahon (2015) visar i en studie att psykoterapi och psykoedukativa metoder så 

som att lära sig identifiera tidiga tecken och att upprätta en krisplan kan vara det mest 

effektiva stödet enligt patienterna själva. De psykoterapiformer som visat sig ha bäst effekt är 

DBT (Dialektisk beteendeterapi), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och traumarådgivning. 

Patienterna nämner även sjukhusinläggning som en viktig del i behandlingen. I studien 

framkommer att patienterna upplever ökad ångest vid nekande till inläggning. 

En översiktsstudie gjord av Lundh (2014) jämförs tre olika terapiformer som samtliga visar att 

behandlingsstrukturen är viktig vid behandling av patienter med EIPS. I studien framkommer 

att en tydlig behandlingsstruktur där patienterna informeras innan behandlingen påbörjas är av 

stor vikt. Förhållningssättet bör vara empatiskt, validerande och viktigt är att lyssna till 

patienten samt att tillsammans med denne utforska dennes upplevelser. Upplevelserna blir på 

så vis inte beskrivna som förvrängningar utan behandlaren validerar patientens upplevelse. 

Fokus på medvetenhet kring känslor och reglering av dessa är en viktig del av behandlingen 
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vilket ingår i terapiformerna. Något annat som visat sig vara extra viktigt för just denna 

patientgrupp är att motverka iatrogena effekter (av vården orsakade skador). Genom kunskap 

hos personalen undviks att detta sker under vårdtiden.   

Bateman (2012) belyser i sin studie vikten av att tillhandahålla värme, acceptans och en 

stödjande miljö vid alla former av psykoterapi. Dessa tre faktorer menar Bateman (2012) 

bidrar till effektiviteten i alla psykoterapiformer. I studien framkommer också vikten av 

struktur och att behandlingen har ett tydligt fokus. Behandlaren bör ha en positiv, hoppfull 

och uppmuntrande hållning där problem som uppstår ska behandlas ur ett problemlösande 

perspektiv.  

Chafos och Economou (2014) studie visar på positiva neurologiska förändringar i hjärnan när 

patienter med EIPS i sin vardag använder sig av medveten närvaro och då framförallt 

meditation. De neurologiska förändringarna bidrar till en bättre känsloreglering, minskad 

impulsivitet och leder därför till stabilare relationer. Medveten närvaro har på så vis både en 

biologisk och psykologisk effekt och kan hjälpa patienter med EIPS att få ett bättre liv. 

Chafos och Economou (2014) anser därför att medveten närvaro bör ingå i behandlingen av 

denna patientgrupp då den ger hjälp till självhjälp vilket dessutom är kostnadseffektivt. 

Adler, Chin, Kolisetty, och Oltmanns (2012) beskriver hur patienter med EIPS har svårigheter 

att få ihop sin identitet vilket leder till en identitetsstörning. Vidare påtalar författarna till 

studien hur detta försvårar möjligheten till att få ett sammanhang i sin livshistoria. Patienterna 

har bristande förmåga att koppla samman dåtid, nutid och framtid vilket bidrar till avsaknad 

av känsla av sammanhang. Patienterna tolkar ibland det som händer dem som något som 

”bara sker” och har svårt att se sin del i skeendet. 

 Griffiths (2009) påvisar i en litteraturstudie om rehabilitering och återhämtning från psykisk 

sjukdom med utgångspunkt i begreppet KASAM att vården bör se till att det finns mål som 

stärker individens känsla av sammanhang. Griffiths menar att KASAM kan användas inom 

arbetet med psykisk sjukdom eftersom begreppet inbegriper ett salutogent förhållningssätt 

som är hälsofrämjande för patienterna. I studien beskrivs att det finns pålitlig fakta som talar 

för att KASAM kan användas i vården av psykiskt sjuka. Vidare skriver Griffiths att individer 

med kroniska psykiska sjukdomar upplever hopplöshet, förtvivlan och en känsla av 

instängdhet vilket kan få dessa individer att överväga självskadligt beteende eller självmord. 

Han menar också att om de tre delkomponenterna i KASAM, meningsfullhet, delaktighet och 
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begriplighet stärks kommer känslor av förtvivlan, hopplöshet och instängdhet att reduceras 

och individen får en ljusare, livsbejakande framtidstro. 

KASAM, ett omvårdnadsperspektiv 

Den salutogena modellen syftar till att se hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv. Antonovsky 

beskriver människans hälsotillstånd utefter en skala där ytterligheterna utgörs av poolerna 

”absolut frisk” och ”absolut sjuk”, människan befinner sig någonstans mellan dessa två 

pooler, vi är alltså aldrig helt sjuka eller helt friska. Detta synsätt präglar den salutogeniska 

modellen och Känsla Av SAManhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). Antonovsky definierar 

KASAM utifrån tre dimensioner: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet beskriver i vilken omfattning en individ kan ta in och acceptera inre och yttre 

stimuli, om individen finner informationen strukturerad, sammanhängande och logisk. 

Hanterbarhet beskrivs som individens upplevelse av att ha tillräckligt med resurser till 

förfogande för att kunna bemöta stimuli. Det kan handla om egna resurser eller sådana som är 

tillgängliga runt om individen.  Meningsfullhet handlar om i vilken grad individen känner att 

livet har en känslomässig mening. Antonovsky påpekar att personer med en hög 

meningsfullhet kommer att kunna hantera olyckliga händelser genom att försöka förstå 

orsaken (Antonovsky, 2005). 

Studier som gjorts på känsla av sammanhang bland personer med psykiska funktionshinder, 

har visat att det är positivt relaterat till livskvalitet, kontroll, självkänsla och socialt stöd och 

negativt relaterat till grad av psykisk ohälsa (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). Vidare 

skriver Bengtsson-Tops och Hansson om hur KASAM kan ökas genom att miljön hos 

patienten är förutsägbar, strukturerad och konsistent. På det här viset kommer patientens 

känsla av begriplighet att öka. För att öka känslan av hanterbarhet anser de att 

behandlarna/vårdgivarna ska bedriva vård som stämmer överens med behovet hos patienten. 

För att detta ska fungera krävs i första hand en vårdbedömning över patientens enskilda 

behov. För att tillfredsställa den tredje komponenten, meningsfullhet, påvisas vikten av 

meningsfulla aktiviteter som innehåller tillräckliga utmaningar. Även möjligheten för 

patienten att fatta självständiga beslut om sin vård ökar känslan av meningsfullhet enligt 

forskarna.  

Problemformulering 

Studier som granskats visar på att det finns brister i omvårdnaden av patienter med EIPS och 

förklaringarna till detta är flera. Studier har gjorts kring sjuksköterskans upplevelse av att 
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vårda patienter med EIPS och vad som kan bidra till god vård av denna patientgrupp. Där har 

framkommit att kunskap kring bemötande av denna patientgrupp, struktur, tydlig 

kommunikation och okritiskt förhållningssätt bidrar till goda behandlingsresultat. Att jobba 

psykoedukativt har även det visat sig vara av stor vikt i behandlingen. Däremot är vår 

uppfattning att det finns få studier som belyser patientens upplevelse av vad som bidrar till ett 

stabilare mående det vill säga en förbättrad psykisk hälsa. Enligt vår vetskap är det svårt att 

finna någon forskning inom aktuellt område som gjorts i Sverige. Vi vill därför belysa dessa 

personers upplevelser av god vård för att kunna jämföra med tidigare forskning av 

personalens upplevelse. En förhoppning är även att genom ökad kunskap hos personalen bidra 

till att dessa personer bemöts enligt evidens. Ökad kunskap hos personalen hoppas vi även ska 

leda till en mer positiv inställning till att vårda denna patientgrupp. Vår erfarenhet är att 

kunskap inspirerar och gör arbetet som sjuksköterska mer stimulerande. 

Syfte 

Att ur ett patientperspektiv beskriva faktorer som bidrar till stabilare mående hos patienter 

med emotionellt instabil personlighetsstörning under heldygnsvård. 

Metod 

Design 

En kvalitativ design med induktiv ansats valdes då denna metod syftar till att få förståelse för 

en persons livssituation genom att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation. 

Förståelsen fördjupas för ett valt ämne som har med patienters upplevelse, erfarenheter och 

behov att göra (Friberg, 2012). För att få fram patientens upplevelse gjordes 

semistrukturerade intervjuer som liknar ett vardagssamtal men har syfte och förslag till frågor 

som fokuserar på specifika teman. Intervjuformen är ”fri” men parallellt med detta måste en 

tydlig struktur och ett klart syfte finnas (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuaren har till 

uppgift att registrera och tolka det som sägs, försöka hitta meningen i det och ge en 

vetenskaplig förklaring (Olsson & Sörensen, 2011).  

Undersökningsgrupp 

Urvalet av deltagare gjordes strategiskt utifrån diagnosen emotionellt instabil 

personlighetsstörning, ålder och vårdtillfälle inom slutenvården för att få en så stor spridning 

som möjligt på informanterna (Danielson, 2012). Inklusionskriterier var diagnosen emotionell 
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instabil personlighetsstörning som huvuddiagnos inom åldersspannet 18-65 år. Aktuell 

kontakt med öppenvården skulle finnas och informanten skulle ha vårdats minst en gång inom 

slutenvården de senaste fem åren. Informanten skulle behärska svenska språket i tal och skrift 

och ha tagit del av informationen om studien skriftligt/muntligt samt skrivit på 

samtyckesformulär om deltagande. Exklusionskriterie var att informanten inte skulle ha 

vårdats på avdelning där författarna till studien arbetar. De patienter som visade intresse för 

deltagande tog kontakt med författarna via e-post eller sms. Informanterna fick själva ge 

förslag på dag och tid för studien. Skriftligt samtycke till studien inhämtades i samband med 

intervjuerna, informanterna fick då också muntlig information om studien (bilaga 3) (Olsson 

& Sörensen, 2011).  Författarna fick sex informanter till enskilda intervjuer, alla informanter 

var kvinnor inom det aktuella åldersspannet. Två av informanterna var vid intervjun utskrivna 

med öppenvårdskontakt och fyra vårdades inom heldygnsvården men var bedömda av 

psykiatriker som stabila i sitt mående och på väg att skrivas ut. En av de fyra vårdades enligt 

självvald inläggning. 

Datainsamlingsmetod 

Som metod för insamling av data användes kvalitativ intervju av semistrukturerad karaktär. 

Enligt Polit och Beck (2012) är semistrukturerade intervjuer av värde att använda när syftet 

handlar om att fånga upplevelser av ett visst fenomen. Intervjuguiden som användes i studien 

bestod av nio semistrukturerade frågor utformade av författarna med stöd av Polit och Beck 

(2012) (bilaga 1). Frågorna utformades så att informanten öppet kunde berätta om sina 

upplevelser och avslutades med en fråga om de ville tilläga något mer innan intervjun 

avslutades. Intervjuerna hölls enskilt och bandades för att vid transkriberingen ge en så 

nyanserad bild som möjligt (Danielson, 2012). Metoden möjliggör för informanten att komma 

med egna åsikter och funderingar gällande frågorna som ställs vilket leder till att intervjuaren 

bättre kan fånga individens egna upplevelser och tolkningar. Intervjuformen kan även liknas 

vid ett vardagssamtal men parallellt med detta måste en tydlig struktur och ett klart syfte 

finnas (Kvale & Brinkman, 2009). Den första intervjun fungerade som pilotintervju för att 

säkerställa att intervjufrågorna svarade upp mot forskningsfrågan och syftet. Inga ändringar 

av frågorna gjordes då frågorna svarade upp mot forskningsfråga och syfte. Intervjuerna tog i 

genomsnitt 20 minuter att genomföra. 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om forskningsetiskt tillstånd hos forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan 

Dalarna skickades in eftersom studien inkluderar patienters upplevelse. Efter att studien 
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godkänts kontaktades verksamhetschefen på kliniken för godkännande om att genomföra 

studien på kliniken. I informationsbrevet till verksamhetschefen (bilaga 4) fanns information 

om studiens syfte och upplägg. Den tillfrågade verksamhetschefen gav sitt godkännande och 

därefter skickades ett annat informationsbrev (bilaga 3) ut till enhetscheferna på respektive 

öppenvård och enhetschefer på två avdelningar inom kliniken. Aktuella enhetschefer fick i 

uppgift att sprida informationen till alla behandlare på mottagningen/avdelningen. På 

öppenvårdsmottagningarna lades informationsbrevet ut i väntrummen. I brevet framgick 

studiens syfte och förfrågan om deltagande i studien samt information om frivillighet och 

konfidentialitet.  Behandlarna på respektive mottagning/avdelning tillfrågade de patienter som 

stämde in på kriterierna om de ville delta i studien. Behandlarna hade fått information om 

kriterierna via informationsbrevet samt genom att författarna till studien tog kontakt med dem 

via mail med kompletterade information om att motivera patienter med aktuell diagnos att 

anmäla intresse för att delta i studien. Patienter som visade intresse för deltagande tog därefter 

kontakt med författarna via e-post eller sms, i det fall där informanten låg inne på avdelning 

gjordes en bedömning av informantens mående av chefsöverläkaren och ansvarig 

sjuksköterska innan tid bokades för intervju. Informanterna fick själva ge förslag på dag och 

tid för intervjun. Intervjuerna hölls i lokaler på kliniken i anslutning till den avdelning eller 

mottagning där informanten befann sig. Skriftligt samtycke till studien inhämtades i samband 

med intervjuerna, informanterna fick då även muntlig information om studien. Informanterna 

påmindes ännu en gång om frivilligheten och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna utfördes enskilt med en av 

författarna och under intervjun fick informanten god tid på sig att svara på frågorna, varje 

intervju tog cirka 20 minuter. En av författarna utförde fyra intervjuer och den andra 

författaren två intervjuer. Intervjuerna spelades in och lyssnades på direkt efter intervjun så att 

materialet kunde kontrolleras gällande akustik och helhet. Intervjuerna transkriberades sedan 

av ordagrant kort efter intervjun, av den författare som utfört intervjun, för att på så sätt lättare 

kunna återskapa det som sades, varvid även mellanord och tankepauser inkluderades (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har följt de grundläggande etiska principerna: autonomi, göra gott och icke skada 

(Vetenskapsrådet, 2012). I Helsingforsdeklarationen - 2013 redogörs också för att forskning 

måste göra gott, vara rättvis och tillämpa människovärdesprincipen. Informanterna får inte 
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utsättas för risker som kan leda till fysiskt eller psykiskt lidande.  En riskanalys för att 

förutspå eventuellt lidande för informanten har gjorts i form av Högskolan Dalarnas blankett 

för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor (bilaga 2) (WMA 

Declaration of Helsinki, 2014). Bedömningen visade att det krävdes etiskt tillstånd från 

forskningsetisk kommitté eftersom studien innefattar patienter med sviktande psykiskt 

mående vilket kan påverkas av studien. I enlighet med kravet på etisk prövning av 

forskningsetisk kommitté gjordes därför en ansökan om etiskprövning (SFS 2003:460).  Då 

författarna till studien är studenter vid Högskolan Dalarna och därför inte innefattas i 

ovanstående regler skickades den etiska prövningen till Högskolans forskningsetiska nämnd 

(FEN). Högskolans forskningsetiska nämnd gav författarna godkännande till att genomföra 

studien (bilaga 5). Informanterna informerades både skriftligt och muntligt kring studiens 

syfte, metod och dess eventuella risker i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA 

Declaration of Helsinki, 2014). Autonomiprincipen tog författarna hänsyn till genom att 

informanterna fick skriva under ett informerat samtycke, i detta samtycke gavs tydlig 

information om frivillighet och att de när som helst under studiens gång kunde välja att 

avbryta sitt deltagande. Ovanstående stöds av Sjuksköterskornas internationella etiska kod 

(ICN) där självbestämmande, anonymitet och konfidentialitet omnämns (ICN, 2007). 

Konfidentialiteten stärktes genom att varje informant tilldelades en kod för att skydda 

integriteten och anonymiteten i resultatdelen. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon 

på mobiltelefonen och överfördes sedan till dator för transkribering. Datorn var 

lösenordskyddad och förvarades inlåst hos en av författarna under studien. Data som 

framkommit har redovisats på ett sådant sätt att det inte går att härleda tillbaka till enskilda 

informanter. Materialet som ingått i studien raderas och förstörs när studien godkänts (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

Forskning ska bidra till samhällsutveckling och leda till nya kunskaper. Den ska också vara 

betydande och till nytta för de personer eller grupper som forskningen riktar sig mot vilket 

överensstämmer med principen om att göra gott (WMA Declaration of Helsinki, 2014).  

Principen att icke skada innebär att forskning inte får ha skadlig inverkan på deltagarna, det 

innebär att forskaren måste förutse eventuella negativa konsekvenser och hur dessa kan 

motverkas. Informanterna erhöll information om att de när som helst under studiens gång 

kunde kontakta författarna till studien med frågor eller tankar som uppstått under eller efter 

deltagandet. I enlighet med icke skada principen skulle informanterna inte ha vårdats på 

avdelning där författarna till studien arbetade detta för att undvika en beroendeställning, 
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patient-vårdgivare, där informanten ville göra författarna till studien till lags. Pågående 

kontakt med öppenvården var av stor vikt då studien eventuellt kunde väcka negativa känslor 

hos informanterna då heldygnsvården för vissa kan vara en traumatisk upplevelse. Ofta mår 

patienter under heldygnsvård som allra sämst och vårdas ibland på tvång där tvångsåtgärder 

kan förekomma.  

Analys 

Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes för att analysera materialet vilket 

betyder beskrivande och tolkande analyser av texter. Polit och Beck (2012) beskriver 

kvalitativ innehållsanalys som en analys där innehållet i det berättade materialet bearbetas för 

att identifiera mönster och teman. De sex bandade intervjuerna transkriberades ordagrant och 

lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en uppfattning om innehållet. 

Analysmetoden manifest innehållsanalys användes med induktiv ansats där utgångspunkten 

var innehållet i texten som förutsättningslöst analyserades (Danielsson, 2012). 

Meningsbärande enheter identifierades i det transkriberade materialet enligt Granheim och 

Lundman (2012). En meningsbärande enhet utgörs av ord, meningar eller stycken som genom 

sitt innehåll och sammanhang hör ihop. För att öka tillförlitligheten utfördes 

innehållsanalysen av båda författarna (Granheim & Lundman, 2012). De meningsbärande 

enheterna skrevs ner i ett separat dokument för att kunna finna likheter och skillnader, detta 

utgjorde grunden för analysen. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan vilket 

syftar till att bevara det centrala av innehållet och lyfta fram den text som besvarar syfte och 

frågeställning. De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades och författarna 

skapade olika koder. Granheim och Lundman (2004) menar att en kod är en etikett som 

kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll. Alla koder skrevs sedan ut på papper och  

kategorier skapades. Stegen redovisas i tabell 1 i enlighet med Granheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys. 

Författarna valde att ta analysen till en manifest nivå vilket handlar om att beskriva det som 

uttrycks i texten med så låg grad av tolkning som möjligt. Att ta analysen till latent nivå 

handlar om tolkning och att hitta en underliggande mening, detta var inte syftet med studien 

varpå författarna stannade vid manifest nivå (Granheim & Lundman 2004). 
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Tabell 1: Exempel på hur Graneheim och Lundmans innehållsanalys använts i studien 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

”att dom samlade 
ihop till det och då 
fick man lära sig 
lite, det var också 
lite såhär DBT 
inspirerat och lite 
olika färdigheter 
som man kunde öva 
på och man kunde 
fundera på..så man 
kunde få nån liten 
läxa att göra..alltså 
egentligen allting 
som som ger en en 
uppgift att fördriva 

tiden”  

Lära sig lite DBT 
och olika 
färdigheter…en 
uppgift för att 
fördriva tiden. 

Öva sina 
färdigheter 

Meningsfulla 
aktiviteter 

 

Resultat 

Resultatet av studien redovisas i form av sex kategorier; ”paus från omvärlden”, 

”delaktighet”, ”tydlig struktur”, ”respektfullt bemötande”, ”engagerad personal”, och 

”meningsfulla aktiviteter”. Resultatet presenteras med citat från deltagarna för att styrka 

resultatet.  

Paus från omvärlden 

Informanterna uppgav i intervjuerna att heldygnsvården innebar en typ av isolering från 

omvärlden då avdelningsmiljön är stimulifattig och avskärmad från yttre intryck. 

Miljöombytet ansåg vissa informanter vara en i del i återhämtningsprocessen till ett stabilare 

mående. Informanterna nämnde att miljöombytet möjliggjorde att de kunde distrahera sig och 

tänka på annat än det som skapade ångest. Miljön upplevdes av några som skyddande och 

trygg då det fanns människor runt omkring. Många av informanterna upplevde att de fick lugn 

och ro på avdelningen. Ta saker i sin egen takt och inte behöva stressa bidrog till ett bättre 
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mående. Möjligheten att få landa och vila menade informanterna var en viktig del i 

behandlingen.  

”själva miljöombytet att jag inte sitter hemma och tänker på min äh jag har en ganska knepig 

psykosocial ekonomisk situation som spär på mina depressioner” (5) 

”det ska vara en ganska steril och tråkig miljö, det ska inte vara för mycket intryck, nej , ja, 

eh eh…det var ju den här isoleringen liksom att slippa dem runt omkring mig” (1) 

Delaktighet 

Samarbetet mellan vårdpersonal och patienter ansåg informanterna vara viktigt. 

Informanterna menade att samarbete ökade känslan av delaktighet i deras vård. 

Överenskommelser och uppföljning utav dessa var också en bidragande faktor i känslan av 

delaktighet. Vid avsaknad av delaktighet kunde informanterna uppleva en känsla av 

omyndighetsförklarade. Möjligheten att ta eget ansvar och sköta vissa delar av behandlingen 

själv fick informanterna att tänka till och se sin egen del i återhämtningen. Informanterna 

uppgav vikten av att kunna påverka innehållet i samtalen mellan vårdpersonal och patient men 

även att tillfrågas om eventuella triggers eller hur man vill bli bemött. Vid sämre 

kommunikation under vårdtiden upplevde informanterna en större osäkerhet. En av 

informanterna nämnde patientforum som ett positivt forum då du där ges möjlighet att som 

patient göra din röst hörd. Självvald inläggning nämndes av en annan informant som något 

bra då patienten får ta ett större eget ansvar under vårdtiden. 

”Äum det viktigaste för mig har varit det har väl i svaret det samarbetet mellan mig och mitt 

vårdlag framförallt om skötarna och sjuksköterskorna äum att också har det varit väldigt 

viktigt att jag får vara delaktig i min vård. Äum liksom om mediciner ändras och så vidare att 

jag blir meddelad innan för det känns annars är det lite grann att man tar bort äh man blir 

liksom omyndig förklarad. Känner sig rätt så liten plötsligt…nej nu har vi gjort såhär och 

såhär…känner jag har fått faktiskt vara delaktig i det och sedan tror jag det är väldigt 

viktigt” (3) 

”nu ligger jag på brukarstyrdinläggning så att jag får ju sköta en del själv eller mediciner 

och sådana saker får jag sköta själv” (6) 
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Tydlig struktur 

Rutiner rörande mat och sömn ansågs av de flesta informanter som viktigt. Heldygnsvården 

bidrog till att de återfick dygnsrytm och åt regelbundna måltider. Genom att basala behov 

tillfredsställdes kunde informanternas mående stabiliseras fortare.   

Något annat som informanterna nämnde i intervjuerna var vikten av att vårdpersonalen sa 

samma sak och alltså var eniga gällande regler och rutiner på avdelningen. Otydlighet kunde 

leda till en känsla av ovisshet som i sin tur kunde bidra till ett ökat intag av lugnande 

mediciner. Informanterna belyste vikten av att veta vad som händer och att det händer samma 

sak varje dag på avdelningen. Planering vid inskrivning och att informanterna i god tid 

meddelades utskrivningsdag var också av stor vikt. Inplanerade samtal som en del av den 

dagliga strukturen påtalades av flera informanter. Oplanerade överraskningar upplevdes som 

jobbigt av en av informanterna. Tydliga ramar gjorde så att informanterna visste vad de skulle 

förhålla sig till vilket bidrog till minskad ångest. Självvald inläggning nämndes som exempel 

på tydliga ramar och struktur då vårdtid och behandling redan är planerad. 

”Ehh jo jag tror rutiner är jätteviktiga för mig är det något jag förlorar helt och hållet när 

jag inte mår bra eh då blir jag väldigt passiv och sängliggande och eh förlorar där helt mina 

rutiner. Så det är för mig är det en trygghet att ha dem här fasta måltiderna” (4) 

”äh så det känns skönt så att jag vet vad som händer och att det inte kommer oplanerade 

överraskningar eller vad man säger” (2) 

 

Respektfullt bemötande 

Informanterna tog upp vikten av att bli sedd som en individ och inte en diagnos. Respektfullt 

och ödmjukt bemötande bidrog till känslan av att bli sedd som människa. En informant ansåg 

att vårdpersonalen borde ha regelbundna diskussioner kring etik och en annan informant 

ansåg att vårdpersonalen borde lära sig uttrycka empati och ta vara på tidigare erfarenheter för 

att kunna utvecklas i sitt bemötande. Flera av informanterna uttryckte att det fanns en ”vi- och 

dem-känsla” på avdelningen vilket försämrade bemötandet. Om vårdpersonalen istället såg 

patienten som en medmänniska samt såg alla individer som olika bidrog det till att 

bemötandet kändes respektfullt. Vårdpersonal som tog sig tid och vågade lyssna ansågs av 

flera informanter som en viktig del för att kunna känna ett människovärde som patient. 

Hänsynsfullt bemötande så som att knacka på dörren, tonläge på rösten och att inte göra flera 
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saker samtidigt upplevdes vara av stor vikt för att känna trygghet och på så vis återfå ett 

stabilare mående. Tre av informanterna belyste vikten av att vårdpersonalen inte dömer eller 

skuldbelägger utan istället går in med ett intresserat och öppet sinne i mötet med patienterna.  

”det känns väldigt många gånger som att..att ingen..ja min individ bara liksom försvinner” 

(3) 

”Äum hm öh att visa hänsyn att tänka kanske på att ibland måste dem anpassa sig lite lite 

grann eftersom alla individer är just individer och är annorlunda på en avdelning så kan inte 

alla bli bemötta på samma sätt. Vad som fungerar för en patient kanske inte fungerar för en 

annan” (4) 

 

Engagerad personal 

Informanterna påtalade att genuint intresse och engagemang hos vårdpersonalen skapade en 

gynnsam vårdmiljö. Vårdpersonal som ute på avdelningen tittade på tv eller spelade på sin 

mobil upplevdes vara ointresserade av patienterna. Ointresserad personal bidrog till att 

informanterna kände sig som ett hinder. Vårdpersonalen bör vara tillgänglig och uppsökande 

som en viktig del i att visa engagemang. Flera informanter belyser vikten av att personalen 

påminner och tittar till en då det upplevs alliansskapande. Personlig vårdpersonal bidrog till 

trygghet och att informanterna lärde känna vårdpersonalen. Informanterna upplevde då att det 

var lättare att lita på vårdpersonalen vilket kunde underlätta återhämtningen. Inför eventuell 

kommande inläggning upplevde informanterna en trygghet i att känna personalen sedan 

tidigare. Uppmuntrande och initiativtagande från vårdpersonalen ansåg informanterna vara en 

annan viktig del i behandlingen som bidrog till återhämning. 

”Ähm och att dels att jag känner personalen väldigt bra på avdelningen jag har varit här 

många gånger äh så jag litar på dem och sådär så att jag vet att om jag behöver prata med 

någon så finns det alltid någon att prata med” (2)  

”att dom också tar initiativ till att försöka få igång den delen så man inte bara blir sittande 

framför tv:n typ eller nånting annat..att man blir lite utmanad”(1) 

 

Meningsfulla aktiviteter 

En vårdmiljö där kreativitet tas tillvara och uppmuntras upplevde flera av informanterna som 

en viktig del i att ta tillvara på det friska vilket påskyndade stabilitet i måendet. Informanterna 
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uttryckte en önskan om aktivering i form av motionscykel eller andra träningsredskap. 

Möjlighet att få hjälp med aktivering av sjukgymnast och arbetsterapeut efterfrågades också 

av informanterna. Dagar utan aktivering upplevdes meningslösa och fick vårdtiden att kännas 

som en förvaring. Aktivering kunde däremot upplevas som en form av distraktion från det 

dåliga måendet vilket minskade lidandet.  

”Mmm att det ska finnas utrymme för ehhmmm…typ nån motionscykel eller nån..nånting som 

man kan få avreagera..eller som..för det är ganska tråkigt att bara gå fram och tillbaka i 

korridor sådär..ehh att det..dom har ju haft också möjligheten att träffa arbetsterapeuter som 

kommer dit” (5) 

Aktiviteter så som Mindfulness, DBT och färdighetsträning uttryckte informanterna vara en 

viktig del i att ta till vara på vårdtiden. Öva färdigheter, att få läxor och att utmanas 

intellektuellt ansågs som en betydelsefull del i behandlingen. Några av informanterna 

efterfrågade gruppaktiviteter så som terapi eller samtal i grupp. 

”att dom samlade ihop till det och då fick man lära sig lite, det var också lite såhär DBT 

inspirerat och lite olika färdigheter som man kunde öva på och man kunde fundera på..så 

man kunde få nån liten läxa att göra..alltså egentligen allting som som ger en en uppgift att 

fördriva tiden” (3) 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som bidrar till ett stabilare mående för 

patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning när de vårdas inom heldygnsvården.  

I resultatet framkom sex kategorier som presenteras i resultatdiskussionen. I 

resultatdiskussionen kommer både skillnader och likheter påvisas i relation till tidigare 

forskning. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där författarna diskuterar val av metod, 

studiens trovärdighet, överförbarhet och giltighet. Förförståelsen belyses och kritiseras även i 

detta avsnitt. 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I resultatet framkom att en bidragande faktor till att nå ett stabilare mående var att få en paus, 

dels från vardagens krav dels med möjlighet att vistas i en miljö som skyddar från yttre 

intryck. Få vara delaktig i sin egen vård samt att kunna påverka visade sig också vara en 

viktig del i processen mot återhämtning. Informanterna belyste vikten av struktur och rutiner, 

förutsägbarhet och en tydlig planering ledde till minskad ångest. Ett bemötande som 
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genomsyras av respekt där omvårdnadspersonalen såg informanten som en individ höjde 

känslan av att ha ett människovärde. Tillgänglig och engagerad omvårdnadspersonal bidrog 

också till ökad känsla av välbefinnande och påskyndade återhämtningsprocessen. 

Informanterna belyste särskilt vikten av att omvårdnadspersonalen visade ett genuint intresse 

för individen. En önskan om mer aktiviteter på avdelningen framkom där både fysisk aktivitet 

med sjukgymnast och psykoedukation såsom färdighetsträning ansågs som en viktig del i att 

ta vara på vårdtiden.  

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna framkom att en paus från omvärlden så som miljöombyte, minskad yttre 

stimuli samt lugn och ro var en viktig del i återhämtningsprocessen. I American psychiatric 

Association (2013) beskrivs att personer med EIPS har en sårbarhet vad gäller stress och att 

fungera interpersonellt. Heldygnsvård kan då ha en stabiliserande effekt eftersom patienten 

här får ett avbrott från vardagens krav. Dessa krav kan handla om alltifrån relationer och 

arbete till att få det basala i vardagen att fungera. Stimulifattig miljö ger patienten en 

möjlighet att vila och att landa.  I studien av Helleman, Goossens, Kaasenbrood och van 

Achterberg (2014) framkommer det positiva i att få ett avbrott från vardagen för att på så vis 

kunna vila. Adler, Chin, Kolisetty och Oltmanns (2012) påtalar en bristande förmåga hos 

patienter med EIPS i att koppla samman dåtid, nutid och framtid vilket bidrar till avsaknad av 

en känsla av sammanhang. Denna paus i en lugn miljö kan möjliggöra för patienten att sortera 

tankar och intryck och på så vis förstå sitt sammanhang. Detta kan i enlighet med 

Antonovskys (2005) salutogena modell öka begripligheten för patienten eftersom minskad 

stress gör det lättare att ta in och acceptera inre och yttre stimuli. Sammanfattningsvis styrks 

ovanstående resonemang av Lawn och McMahon (2015) som i sin studie påvisar att 

sjukhusinläggning är en viktig del i att nå stabilare mående. 

Delaktighet visade sig vara av stor vikt för informanterna där samarbete, eget ansvar och att 

kunna påverka sin vård nämndes som viktiga hörnstenar. Avsaknad av delaktighet kunde 

bidra till en känsla av omyndighetsförklarande och en större osäkerhet. Crafoord (2010) 

nämner vikten av att inte fråntas det egna ansvaret under vårdtiden då denna patientgrupp kan 

regrediera vid sämre mående. Här anser vi att omvårdnadspersonalen har ett viktigt ansvar i 

att lägga tillbaka ansvaret hos patienten så att denne ges möjlighet att använda sina färdigheter 

och på så vis stärka sin jagkänsla. Detta styrks av Lökensgard (1997) som menar att det 

viktigaste i omvårdnaden av dessa patienter är att vårda jagstärkande för att minska patientens 

primitiva försvarsmekanismer. Vikten av att kunna påverka och att till exempel tillfrågas om 
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hur bemötandet ska se ut ansåg informanterna vara viktigt vilket Bengtsson-Tops och 

Hansson (2001) menar kan öka känslan av hanterbarhet. Vidare påtalas betydelsen av att 

omvårdnadspersonal bedriver en vård som stämmer överens med behovet hos patienten. 

Kommunikation och samarbete mellan omvårdnadspersonal och patient krävs då för att 

synliggöra det individuella behovet. Möjligheten för patienten att fatta självständiga beslut 

bidrar till en ökad känsla av meningsfullhet vilket ökar möjligheten att hantera svåra 

situationer och förstå dess orsak (Antonovsky, 2005). För att öka delaktigheten för patienten 

kan både självvald inläggning och patientforum fylla en viktig funktion. I patientforum ges 

patienten möjlighet att påverka vården generellt på avdelningen då patientens synpunkter tas 

tillvara här. Helleman, Goossens, Kaasenbrood och van Achterberg (2014) styrker i sin studie 

att självvald inläggning bidrar till ett stabilare mående eftersom patienten då själv är med och 

beslutar kring när in- och utskrivning ska ske samt innehållet i vården.  

Informanterna uppgav att tydlig struktur under heldygnsvården var av betydelse för 

tillfrisknandet. Med tydlig struktur menade informanterna rutiner, tydlig kommunikation där 

omvårdnadspersonal hade ett gemensamt förhållningssätt och förutsägbarhet. En otydlig 

struktur med oväntade överraskningar så som plötslig utskrivning hade en negativ inverkan på 

måendet. Näslund (1998) beskriver svårigheter för denna patientgrupp att hålla en struktur 

gällande dygnsrytm, sömn och kosthållning. Vidare framkommer att denna svårighet kan 

bidra till ett sämre psykiskt mående. Vi anser därför att heldygnsvården har ett ansvar 

gällande tydliga rutiner rörande inte bara sömn och kost utan även kring att strukturera upp 

dagliga aktiviteter såsom samtal. Patienter med EIPS har ofta en otrygg anknytning vilket gör 

det svårt med tillit och kan skapa oro, rädsla och frustration. Omvårdnadspersonalen kan 

genom tydlig kommunikation där alla säger samma sak och inte ger olika besked bidra till 

ökad tillit och på så vis skapa trygghet (Sonneby-Borgström, 2005). Vikten av förutsägbarhet 

styrks av Lundh (2014) som menar att tydlig behandlingsstruktur och information vid 

inskrivning är av stor betydelse. Griffiths (2009) menar att KASAM kan användas i vården av 

psykiskt sjuka eftersom struktur och tydliga behandlingsmål leder till en känsla av 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Bengtsson-Tops och Hansson (2001) visar på 

hur KASAM kan öka genom att miljön är förutsägbar, strukturerad och konsistent. Detta är 

positivt relaterat till att patienten kan känna livskvalité och kontroll. 

Respektfullt bemötande framkom vara en betydande faktor i att nå ett stabilare mående. 

Informanterna lyfte vikten av att ses som en individ och att en ”vi- och dem-känsla” inte finns 

på avdelningen. De belyser också vikten av att bli lyssnad på och att omvårdnadspersonalen 
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inte dömer eller skuldbelägger. Ett hänsynsfullt bemötande och att inte omvårdnadspersonalen 

gjorde flera saker samtidigt var även det av vikt. Näslund (1998) beskriver svårigheten för 

denna patientgrupp att känna trygghet vilket innebär en utmaning för omvårdnadspersonalen. 

Detta kräver att omvårdnadspersonalen har erfarenhet, utbildning samt regelbunden 

handledning för att kunna bemöta denna patientgrupp på bästa sätt. Ett varmt och okritiskt 

bemötande skapar trygghet. Helleman, Goossens, Kaasenbrood och van Achterberg (2014) 

påvisar vikten av att patienterna känner sig sedda och välkomna på avdelningen för att kunna 

känna sig trygga. Förhållningssättet bör enligt Lundh (2014) vara empatiskt, validerande och 

att patienten känner sig lyssnad på.  Ett bemötande som saknar dessa komponenter kan leda 

till iatrogena effekter, av vården orsakade skador, då denna patientgrupp har en sårbarhet 

gällande interpersonella relationer. Sammanfattningsvis menar Crafoord (2010) att 

bemötandet är grundläggande i omvårdnaden av dessa patienter där trygghet, respekt och 

tydlighet är hörnstenar.  

Informanterna ansåg att engagerad personal med ett genuint intresse skapade en gynnsam 

vårdmiljö. Omvårdnadspersonalen bör vara tillgänglig, uppsökande och uppmuntrande då 

detta bidrog till alliansskapande. Ointresserad personal fick informanterna att känna sig som 

ett hinder. Personlig omvårdnadspersonal möjliggjorde för informanterna att lära känna 

personalen vilket ökade tillit och trygghet. Välkänd personal bidrog även till en ökad trygghet 

inför eventuella kommande inläggningar. Enligt American psychiatric Association (2013) har 

denna patientgrupp svårt att hålla fast vid egna ambitioner och mål och där av vikten av 

engagerad och uppmuntrande personal. Omvårdnadspersonalen bör således ha kunskap om 

denna patientgrupps svårigheter och sårbarhet för en professionell omvårdnad. Helleman, 

Goossens, Kaasenbrood och van Achterberg (2014) tar upp vikten av att 

omvårdnadspersonalen har en aktiv roll i samtal med patienten vilket förutsätter ett 

engagemang. Upplevelsen av att känna sig sedd och välkommen på avdelningen leder till tillit 

vilket är en förutsättning för att patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen. Vidare 

skriver Bateman (2012) att omvårdnadspersonalen bör vara positiv, hoppfull och 

uppmuntrande samt ha ett problemlösande perspektiv. Detta kan kopplas till KASAM 

eftersom engagerad omvårdnadspersonal kan minska känslan av förtvivlan, instängdhet och 

hopplöshet och på så vis öka känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Griffiths, 2009).  

Meningsfulla aktiviteter visade sig vara betydelsefullt dels för att ta tillvara på det friska samt 

för att ta tillvara på vårdtiden. Både fysisk aktivitet och psykoedukation ansågs viktigt. Med 
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fysisk aktivitet menade informanterna möjlighet till aktivering i form av träningsredskap men 

även hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut. Dagar utan aktivering upplevdes meningslösa 

och fick vården att kännas som förvaring. Kaur, Masaun och Bhatia (2013) belyser vikten av 

fysisk aktivitet då detta kan minska ångest och på så vis förbättra måendet samt hjälpa till att 

öka kroppskännedomen. De endorfiner som utsöndras vid fysisk aktivitet påverkar kroppen 

positivt. Mindfulness, DBT och färdighetsträning nämndes av informanterna som viktig 

psykoedukation. Möjligheten att öva färdigheter både individuellt och i grupp samt utmanas 

intellektuellt ansågs betydelsefullt. Näslund (1998) menar att både kropp och fysik bidrar till 

psykisk ohälsa hos dessa patienter. Därför är det viktigt att sjukgymnast finns tillgänglig för 

att kunna arbeta psykoeduaktivt och lära patienterna att ta hand om sig själva och kroppen. 

Lawn oh McMahon (2015) styrker detta då deras studie visar att psykoedukativa metoder så 

som att identifiera tecken på försämring och att upprätta krisplan är ett av de mest effektiva 

stöden enligt patienterna själva. DBT, där färdighetsträning ingår, nämns som en av de 

terapiformer som har bäst effekt. Färdigheter så som medvetenhet kring känslor och 

känsloreglering är något som denna patientgrupp behöver utveckla (Lundh, 2014).  

Mindfulness har i en studie av Chafos och Economous (2014) visat på positiva neurologiska 

förändringar i hjärnan. När EIPS patienter använt mindfulness i sin vardag har detta bidragit 

till bättre känsloreglering och minskad impulsivitet. Mindfulness bör därför ingå i 

behandlingen då det inte bara innebär hjälp till självhjälp utan också är kostnadseffektivt. 

Psykoedukation kan kopplas till att se hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv där patienten lär 

känna sig själv och sina egna resurser vilket ökar känslan av sammanhang (Antonovsky, 

2005). Bengtsson-Tops och Hansson (2001) menar att meningsfulla aktiviteter som innehåller 

utmaningar tillfredsställer känslan av meningsfullhet.  

Medicinsk behandling ansågs inte vara en betydande faktor för att nå ett stabilare mående 

under heldygnsvården. Vilket National Institute for Health and Care Excellence: Clinical 

Guidelines (2009) styrker i sina riktlinjer beträffande behandling av patientgruppen. Där 

redogörs för bristande evidens rörande farmakologisk behandling vid EIPS. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva informanternas upplevelser och erfarenheter därför valdes en 

kvalitativ ansats då denna ansats fokuserar på att skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden och få en djupare förståelse av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Variationen i undersökningsgruppen kan ses som positivt och stärka studiens 

trovärdighet och överförbarhet. Informanter med olika erfarenhet ökar chansen att aspekter 
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från olika håll belyses. Detta bidrar till ett varierande och innehållsrikt material (Granheim & 

Lundman, 2012). Enligt Granheim och Lundman (2012) minskar dock trovärdigheten 

eftersom det inte förekommer variation vad gäller kön bland informanterna. En orsak till detta 

skulle kunna vara att diagnosen är mer vanligt förekommande hos kvinnor vilket gör att 

kvinnor är överrepresenterade inom heldygnsvården. Något som även begränsade urvalet var 

att urvalet styrts av kliniker och författarna har därför inte kunnat påverka valet av 

informanter. En pågående omorganisation i öppenvården kan också ha begränsat urvalet då 

informationen om studien inte nådde ut till alla eventuellt intresserade informanter. 

Författarna ansåg att sex informanter var relevant för studien då det inte är av betydelse hur 

mycket material som finns att tillgå utan det handlar om att ha en bra kvalité på det som 

analyseras (Granheim & Lundman, 2012). Trovärdigheten styrks ytterligare av att 

informanterna inte vårdats på avdelning där författarna arbetar för att undvika 

beroendeställning där informanterna vill göra författarna till studien till lags (Vetenskapsrådet, 

2012). Författarna anser att kvalitativ studie med intervjuer svarar upp mot studiens syfte som 

är att beskriva upplevelser. Dock är kvalitativ studie i form av intervjuer svår att statistiskt 

generalisera eftersom enbart informanternas egna upplevelser studeras (Priebe & Landström, 

2012).  

Studiens giltighet stärktes då den första intervjun fungerade som en pilotintervju för att testa 

om intervjufrågorna svarade upp mot studiens syfte. Intervjuguiden bestod av nio 

semistrukturerade frågor med en tydlig struktur men som samtidigt kan liknas vid ett 

vardagssamtal. Detta möjliggjorde för informanterna att fritt uttrycka sina upplevelser och 

tankar (Kvale & Brinkman, 2009). Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar om stabilitet 

i datamaterialet vilket stärks genom att alla informanter får samma intervjufrågor (Polit & 

Beck, 2012). Intervjuguiden avslutades med en fråga kring om informanterna ville tillägga 

något, detta för att fånga upp sådant som inte berördes i frågorna. Författarna valde att inte 

ställa följdfrågor utan antog en validerande roll under intervjun för att inte styra informanterna 

i deras svar. En nackdel med detta var att de informanter som var mindre verbala inte alltid 

gav så utförliga svar. I efterhand har författarna reflekterat kring om de under intervjuerna 

skulle tagit på sig en mer aktiv roll och ställt följdfrågor. Dock anser författarna att materialet 

i sin helhet nådde en mättnad.  

Datamaterialet analyserades enligt Graheim och Lundmans (2012) innehållsanalys som 

handlar om att identifiera likheter och skillnader i texten.  Den transkriberade texten lästes av 

båda författarna och innehållsanalysen genomfördes tillsammans för att öka tillförlitligheten. 
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Författarna anser att möjligheten att diskutera och reflektera tillsammans under hela processen 

har varit en styrka. Detta eftersom det möjliggjort ett bredare synsätt genom att författarna har 

sett saker ur olika perspektiv och samtidigt haft en total inblick i alla moment. Granheim och 

Lundman (2012) menar att det finns ett värde i att vara flera författare då samma data 

granskas för att fastställa hur vida författarna är överens eller inte.  Eftersom koder och 

kategorier diskuterats till dess författarna varit överens har studien fått en stringens. För att 

stärka studiens giltighet ytterligare har författarna valt att i ett analysschema visa hur koder, 

underkategorier och kategorier skapats. Författarna valde att ta analysen till en manifest nivå 

då detta innebär att beskriva det som uttrycks i texten med så låg grad av tolkning som möjligt 

(Granheim & Lundman, 2012). 

Författarna har även valt att presentera citat efter varje kategori i resultatdelen. Citering 

löpande genom resultatdelen ökar tillförlitligheten och trovärdigheten stärks (Polit & Beck, 

2012). För att stärka tillförlitligheten ytterligare har författarna noggrant beskrivit 

analysarbetet med urval, datainsamlingsmetod och analysprocess (Granheim & Lundman, 

2012). Enligt Polit och Beck (2012) handlar en kvalitativ studies överförbarhet om 

generaliserbarhet i datan. Överförbarheten stärktes genom en noggrann beskriven metoddel, 

ett tydligt presenterat resultat och relevanta citat. Studiens överförbarhet till annan kontext är 

upp till läsaren att bestämma (Granheim & Lundman, 2012).  

Förförståelsen hos författarna kan ses som både en fördel och en nackdel. Dels kan 

förförståelsen innebära att författarna vill fördjupa sig inom ett visst område vilket skapar 

motivation. En annan fördel kan vara att författarna under intervjuns gång förstod kontexten 

då författarna har erfarenhet av att ha jobbat inom heldygnsvården med patientgruppen. Detta 

möjliggjorde ett flyt i intervjun utan onödiga avbrott och behov av följdfrågor. En nackdel 

med förförståelse kan under analysprocessen vara svårigheten att hitta en balans mellan den 

egna förförståelsen och samtidigt inneha en opartisk tolkning. Författarna fick under 

processens gång påminna varandra om att lägga förförståelsen åt sidan och inneha ett kritiskt 

förhållningssätt till intervjumaterialet. Dock var det svårt för författarna att helt lägga 

förförståelsen åt sidan men författarna anser inte att det påverkat resultatet av studien.  

Författarnas delaktighet under forskningsprocessen innebär att resultatet inte kan ses som 

oberoende av författarna (Granheim & Lundman, 2012).  
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Slutsats 

Patienter med EIPS upplever att bemötande och engagemang hos omvårdnadspersonalen är 

faktorer som leder till ett stabilare mående. Det ansågs viktigt med struktur och att själv få 

vara delaktig i sin behandling. Andra faktorer som bidrar till ett stabilare mående under 

heldygnsvården är meningsfulla aktiviteter såsom psykoedukation och fysisk aktivitet. 

Heldygnsvården innebar ett miljöombyte där yttre stressorer minskade vilket upplevdes som 

en paus från omvärlden. Medicinsk behandling nämndes inte som en betydande faktor i 

återhämtningsprocessen. Resultatet bekräftas av tidigare forskning och Antonovskys 

salutogena modell KASAM.  

Studiens kliniska betydelse 

Studien avsåg att lyfta fram patientens perspektiv och på så vis bidra till att vården för denna 

patientgrupp förbättras. Att identifiera faktorer som bidrar till ett stabilare mående är till hjälp 

för omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet och genom ökad kunskap minskar 

lidandet för patienten. På så vis kan studien hjälpa till att främja ett arbetssätt som leder till en 

mer personcentrerad vård och även bidra till en ökad förståelse av heldygnsvårdens brister 

och fördelar och därmed i förlängningen leda till ett förbättrat arbetssätt. Resultatet av denna 

studie kan användas i förbättringsarbete i heldygnsvården. Studiens resultat kan där med 

stödja verksamheter, på lokal-, regional- och på nationell nivå i deras förbättringsarbete samt 

vara ett underlag för ansvariga chefers och politikers planering och beslut rörande vården för 

denna patientgrupp. Förhoppningsvis kan resultatet även ligga till grund för diskussion i 

arbetsgruppen och motivera till en vilja att fördjupa kunskapen rörande omvårdnaden av 

denna patientgrupp, eftersom mötet mellan omvårdnadspersonal och patient är det viktigaste 

för att skapa tillit, trygghet och välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 

(2014) har antalet personer med EIPS som är i behov av psykiatrisk heldygnsvård ökat, 

parallellt med detta har den generella tillgången av slutenvårdsplatser minskat. Främst syns 

ökningen bland unga kvinnor i åldersgruppen 15-24 år. Detta innebär ett ökat vårdbehov av 

denna patientgrupp vilket medför att omvårdnaden kommer behöva utvecklas och förbättras 

för att kunna möta nya krav i form av högre belastning och minskade resurser inom den 

psykiatriska heldygnsvården.  

Förslag till vidare forskning 

Forskning rörande denna patientgrupps upplevelser är i nuläget bristfällig och det är därför 

angeläget med fler omfattande studier ur ett patientperspektiv. Flertalet studier har gjorts ur 

sjuksköterskans perspektiv och det skulle därför vara intressant med en uppföljande studie där 
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resultatet från sjuksköterskeperspektivet och patientperspektivet jämförs genom att titta på 

liknelser, skillnader och eventuella samband. På sikt skulle detta kunna leda till ökad 

förståelse mellan de båda grupperna och på så vis förbättra omvårdnaden. Ytterligare 

forskning behövs även för att utveckla och förbättra omvårdnadspersonalens förhållningssätt 

till patienter med EIPS, så att en bättre vård kan ges inom heldygnsvården. Detta kan uppnås 

genom att omvårdnadspersonalen ökar den kliniska kunskapen. Även om EIPS är en sjukdom 

som är överrepresenterad hos kvinnor, skulle det i vidare forskning vara intressant att 

undersöka eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser av faktorer som bidrar 

till ett stabilare mående i heldygnsvården. Vidare forskning skulle även kunna leda till en 

förbättring av befintliga vårdprogram för EIPS patienter där omvårdnadsdelen i nuläget 

saknas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide     

Vilka faktorer har fått dig att må bättre under vårdtiden? 

Hur vill du bli bemött av omvårdnadspersonalen? 

Hur vill du att vårdmiljön ska vara? 

Vad tänker du kring rutiner på avdelningen? 

Hur tänker du kring behandlingen på avdelningen? 

Vad är viktigt i ett samtal med omvårdnadspersonal? 

Vilket råd skulle du vilja ge omvårdnadspersonalen? 

Vad har varit det viktigaste för dig under vårdtiden? 

Vill du tillägga något?  
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Bilaga 2 - Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

Projekttitel: Faktorer som bidar till stabilare mående hos patienter med EIPS. 
Student/studenter: Anna Carlsson och Linda Andersson 
Handledare: Marika Marusarz     

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

   X   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

      X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

       X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   X   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

      X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

      X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

      X 

                                 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 3 - Informationsbrev om deltagande i forskningsprojekt. 

 
Hej, 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie kring upplevelsen av faktorer som bidrar till 
ett stabilare mående vid heldygnsvård. Anledningen till att just du tillfrågas är för att du 
genom dina erfarenheter av heldygnsvård kan lämna värdefull information kring vilka 
faktorer som bidrar till ett stabilare mående. 
Genom att öka kunskapen om och förståelsen för dessa faktorer är vår förhoppning att detta 
på sikt ska kunna bidra till en bättre vård för personer med emotionellt instabil 
personlighetsstörning. Denna studie kommer att ligga till grund för resultatdelen i vår uppsats.  
 
Vi heter Anna Carlsson och Linda Andersson och arbetar som sjuksköterskor på avdelning 25 
på Sankt Görans sjukhus. Under termin fyra skriver vi inom ramen för kursen Examensarbete, 
15 hp, en magisteruppsats. Vi studerar vid högskolan Dalarna 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri. 
 
Studien kommer att bygga på intervjuer med halvstrukturerade frågor. Hela intervjun kommer 
att spelas in för att senare kunna analyseras och beräknas ta cirka en timme. Intervjun kommer 
att hållas där du så önskar men lämpligtvis på din öppenvårdsmottagning. Författarna väljer 
att tillfråga personer med diagnosen emotionell instabil personlighetssyndrom som 
huvuddiagnos i åldrarna 18-65 med pågående öppenvårdskontakt. Inneliggande vård inom 
heldygnsvården ska ha skett inom de senaste fem åren. De inspelade intervjuerna och 
överföringen från tal till skrift av dessa kommer att sparas till dess att magisteruppsatsen är 
godkänd varpå all material kommer att raderas. Informationen kommer under arbetets gång att 
förvaras i kodad form och endast de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till 
informationen vilket garanterar anonymiteten. Undersökningen är forskningsetiskt granskad 
av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. När studien är färdig finns möjligheten 
att vid intresse få ett exemplar av examensarbetet hemskickat.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Vården är densamma vare sig du medverkar i studien 
eller inte. 
 
Vid frågor kontakta: Anna Carlsson eller Linda Andersson. 
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Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att läsa 
igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen 
och mitt samtycke.  
Genom min underskrift samtycker jag till: 
 

- Att delta i studien 
- Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivet ovan. 

 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst utan att ange orsak 
kan avbryta mitt deltagande. 
 
Deltagarens underskrift  Ort/Datum 
 
____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
____________________________________________________ 
 

 
Ansvariga för studien: 

Ansvariga för genomförande av intervjustudien: 
 
Anna Carlsson, sjuksköterska och magisterstudent 
Mobil: 070-4755748, arbete: 08-1234 91 67 
Mail: h14ancar@du.se 
 
___________________________________________________ 
 
Linda Andersson, sjuksköterska och magisterstudent 
Mobil: 070-2777005, arbete: 08-1234 91 25 
Mail: h14anlih@du.se 
 
___________________________________________________ 
 
 
Handledare: Marika Marusarz  
Telefon: 023-77 84 85 
Mail: mmr.du.se@du.se 
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Bilaga 4 - Forskningsinformation till verksamhetschef 

 
Vi heter Anna Carlsson och Linda Andersson och arbetar som sjuksköterskor på avdelning 25 
på Sankt Görans sjukhus. Under termin fyra skriver vi inom ramen för kursen Examensarbete, 
15 hp, en magisteruppsats. Vi studerar vid högskolan Dalarna 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri. 
 
Vi vill undersöka emotionellt instabila patienters upplevelse av faktorer som bidrar till ett 
stabilare mående vid heldygnsvård. Genom att öka kunskapen om och förståelsen för dessa 
faktorer är vår förhoppning att detta på sikt ska kunna bidra till en ännu bättre vård. 
Denna studie kommer att ligga till grund för resultatdelen i vår uppsats.  
 
Vi vill därför intervjua patienter med ovanstående diagnos som har en öppenvårdskontakt 
inom Norra Stockholms psykiatri. 
 
Studien kommer att bygga på intervjuer med semi-strukturerade frågor. Hela intervjun 
kommer att spelas in för att senare kunna analyseras och beräknas ta cirka en timme. Intervjun 
kommer lämpligtvis att hållas på patientens öppenvårdsmottagning. Författarna väljer att 
tillfråga patienter i åldrarna 18-65 med pågående öppenvårdskontakt. Inneliggande vård inom 
heldygnsvården ska ha skett inom de senaste fem åren. De inspelade intervjuerna och 
transkribering av dessa kommer att sparas tills magisteruppsatsen är godkänd varpå allt 
material kommer raderas. Informationen kommer under arbetets gång att förvaras i kodad 
form och endast de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till informationen vilket 
garanterar anonymiteten. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska 
nämnden vid Högskolan Dalarna.  
  
Du tillfrågas härmed i egenskap av verksamhetschef om tillstånd att få genomföra dessa 
intervjuer. Samtycket innebär att du tillåter att patienter tillfrågas om deltagande. Bifogat 
samtyckesformulär kan returneras till oss på avdelningen alternativt att vi vid tillfälle kommer 
förbi och hämtar det på plats. Vi bifogar även informationsbrevet till deltagarna. 
 
Vid frågor kontakta: Anna Carlsson eller Linda Andersson. 
 

Jag godkänner genom detta samtycke att patienter får tillfrågas om deltagande i studien. 
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Verksamhetschefens underskrift  Ort/Datum 
 
____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
____________________________________________________ 
 

 
Ansvariga för studien: 

Ansvariga för genomförande av intervjustudien: 
 
Anna Carlsson, sjuksköterska och magisterstudent 
Mobil: 070-4755748, arbete: 08-1234 91 67 
Mail: h14caanh@du.se 
 
___________________________________________________ 
 
Linda Andersson, sjuksköterska och magisterstudent 
Mobil: 070-2777005, arbete: 08-1234 91 25 
Mail: h14anlih@du.se 
 
___________________________________________________ 
 
 
Handledare: Marika Marusarz 
Telefon: 023-77 84 85 
Mail: mmr.du.se@du.se 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 
Författardeklaration  
 
 
Uppsatstitel: ______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________
  
 

 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och 
utformning av uppsatsen.   

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 
 

 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         Namnteckning 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar.  

 

 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 
forskningsfrågan kan besvaras.  

 

 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 

 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

 

 

 

 

 


