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Abstrakt 
 
Background: People with Emotional Instable Personality (EIP) have a high 
comorbidity with other mental disorders and a high suicide rate. Previous 
research has revealed negative attitudes, in the society, toward people with 
EIP. They are often seen as manipulative, hard to understand and 
temperamental. Research has shown that this view also exists among health 
care professionals, who often have negative attitudes and show less empathy 
for patients with EIP  
Aim: The purpose of this study was to identify nursing interventions that can 
promote the quality of life for people with EIP. 
Method: Systematic literature review was used as a method. Thirty articles 
were selected for the study and these were sought in Chinal, PubMed and 
PsycINFO. Analysis and interpretation was done according to qualitative 
content analysis. 
Results: Five main categories were identified: Supporting components of 
caring; Including the patient in the care; Supportive care; Supporting 
activities and therapies; Supportive care interventions in inpatient care 
Conclusions: There is a need for more knowledge and greater understanding 
of people with EIP, in the society as well as in mental health services, in 
order to enable attitude changes and reduce the risk of further suffering. It is 
also important for healthcare professionals  to strive for continuity in the care 
of people with EIP. Patients should also be involved in their own care. It is 
also important to take a patient's perspective and respond to patients based 
on their individual needs. 
Keywords: Borderline personality disorder, Quality of life, Nursing, 
Experience, Caring, Recovery 
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1 Inledning 
I vår profession har vi mött flertalet personer med Emotionell Instabil 

Personlighetsstörning (EIP) och vår gemensamma uppfattning är att dessa patienter ofta 

känner sig missförstådda av omgivningen. Vår förförståelse är att människor som 

drabbas av emotionell instabil personlighetsstörning upplever ett lidande och att vi som 

vårdpersonal har en möjlighet att minska detta lidande genom att möta dessa patienter 

med värme, empati och tydlighet. 

År 2014 deltog vi i en föreläsning av överläkare Herman Holm där han tillsammans 

med en tidigare patient spelade upp en akt. Syftet var att belysa vad som var 

vändpunkten för patienten, vad var det som fick henne att sluta självskada? Där växte 

vårt intresse för att utforska vilka omvårdnadsåtgärder som kan minska lidande för 

denna patientgrupp. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Emotionell instabil personlighetsstörning 
Prevalensen för emotionell instabil personlighetsstörning rapporteras till ca två procent 

av världens befolkning (Karlsson, 2012). Symtomen yttrar sig oftast i ungdomen eller 

tidig vuxen ålder men vissa symtom kan visa sig redan i barndomen. Majoriteten som 

drabbas är kvinnor, då män med liknande symtom oftare får diagnosen antisocial 

personlighetsstörning eller narcissistisk personlighetsstörning (ibid.).  

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPA, 2006) förklarar att det som karaktäriserar EIP 

är impulsivitet, intensivitet och emotionell instabilitet. Det är inte ovanligt med en 

negativ självbild samt att synen på andra människor tenderar att skifta mellan svart och 

vit, god och ond. Personer med EIP har en ökad känslomässig sårbarhet som yttrar sig i 

kraftiga humörsvängningar där känslor ofta blir intensiva. Påföljden blir att 

omgivningen har svårigheter att förstå den starka reaktionen vilket ofta resulterar i 

sprickor i relationer till andra (ibid.).  
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2.1.1 Klassificering  
Idag används två klassificeringssystem för att diagnostisera psykiska sjukdomar 

International Classification of Diseases (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM 5).  

ICD-10 har rubriksdiagnos Emotionell instabil personlighetsstörning som sedan delas 

in i subkategorierna impulsiv typ och borderlinetyp. Beskrivningen av subkategorin 

borderlinetyp är snarlik DSM-5s klassificering (Herlofson et al., 2010).  

DSM-5 (APA, 2014) klassificerar Personlighetssyndrom borderline efter följande 

diagnoskriterier: 
”Ett genomgående mönster av påfallande impulsivitet samt instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Problematiken visar sig ett flertal olika 

situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder och tar sig minst fem av följande uttryck:  

1. Göra stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. (Obs: 

Sådant suicidalt eller självskadande beteende som beskrivs under kriterium 5 ska inte 

räknas in här). 

2. Uppvisa ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som 

kännetecknas av omväxlande extrem idealisering respektive extrem nedvärdering.  

3. Identitetstörning: uttalad och ihållande instabilitet med avseende på självbild eller känsla av 

sammanhållen personlig identitet.  

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, 

hetsätning).  

5. Visar upprepat suicidalt beteende, gör suicidala utspel, suicidhot eller självskadar.  

6. Är affektivt instabil, vilket beror på en påfallande benägenhet att reagera med förändrad 

sinnesstämning (t ex intensiv episodisk dysfori, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar 

i några timmar och endast sällan längre än några få dagar). 

7. Kroniska tomhetskänslor  

8. Uppvisar inadekvat, intensiv ilska eller har svårt att kontrollera sin ilska (t ex upprepade 

raseriutbrott, ständig argsinthet, upprepade slagsmål). 

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom.” (APA, 2014, s. 271-272) 

 

2.1.2 Bakomliggande orsaker 
Personer med EIP har ofta utsatts för vanvård, övergivenhet under barndomen eller 

svåra trauman (Zethelius, 2012). Den bakomliggande orsaken till utvecklande av EIP är 

tvetydigt och ofullständigt utredd. En vanlig förklaring till uppkomsten av EIP är 
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sårbarhetsmodellen som beskriver en kombination mellan arv och miljö (Kåver & 

Nilsonne, 2002). Personer kan födas med en ökad känslighet som tillsammans med 

ogynnsamma miljöfaktorer kan leda till symtombilden (ibid.).  

 

2.2 Behandling 
Vid EIP finns det flera omfattande psykologiska behandlingar för att reducera 

symtom. Wrestling, Herlofson och Ekelius (2010) förklarar att de vanligaste 

psykologiska behandlingsformerna är kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamiska 

och integrativa terapier.  

Den hittills mest framgångsrika behandlingsformen är dialektisk beteendeterapi (DBT) 

som omfattar flera olika behandlingsspår som fortlöper parallellt. Här inkluderas 

färdighetsträning, individualterapi, telefonkontakt och teammöten. Syftet med 

färdighetsträning är att reducera inre smärta genom att ersätta negativa beteenden med 

mera funktionella (ibid.).  

Zethelius (2012) skriver att uttrycken för EIP kan variera stort men en generell 

förutsättning för att en behandling ska vara effektiv är kvalitén på alliansen mellan 

patient och behandlare. Faktorer som är av betydelse är patientens motivation till 

behandling, allmänmänskliga förhållanden samt relationen mellan patient och 

behandlare (ibid.).  

Farmakologisk behandling är vanligt förekommande för personer med EIP dock bör 

det endast ges som symtomlindring (Näslund, 1998; Herlofson et al., 2010). Personer 

med EIP har ofta en samsjuklighet med depression, ångest och psykotiska symtom som 

kräver farmakologisk behandling (ibid.).  

 

2.3 Sjukvårdspersonalens perspektiv 
Markham och Trower (2003) förklarar i sin studie att även vårdpersonal ofta har en 

negativ uppfattning om patienter med diagnosen EIP då dessa beskrivs som svåra, 

manipulativa och uppfattas vara mindre berättigade vård. Detta medför att 

vårdpersonalen uppvisar mindre empati gentemot patienter med EIP i jämförelse med 

patienter med andra psykiatriska diagnoser (ibid.). Forskning påvisar även att 

vårdpersonal har en bristande kunskap i vårdandet av personer med EIP trots att de 

regelbundet möter dessa patienter både inom slutenvård och öppenvård (Fallon, 2003).  
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Personer med EIP kommer oftast i kontakt med vården efter en självskada eller ett 

suicidförsök (Näslund, 1998). Att vårda denna patientgrupp kan upplevas som 

frustrerande eftersom de kan ha svårt att ta emot vård. En sannolik orsak till detta är att 

personer med EIP ofta upplevt försummelse och trauma i barndomen vilket kan 

medföra svårigheter att känna trygghet i relationen till andra människor inkluderat 

vårdpersonal. Dessa patienter har en tendens att bli mycket beroende av, eller väldigt 

arga på sin omgivning vilket kan väcka starka reaktioner (ibid.).   

Vid EIP finns en hög komorbiditet med andra psykiska besvär som affektiva 

störningar, ätstörningar och drogproblem. (Herlofson & Ekselius, 2010). 

Självskadebeteende är vanligt förekommande hos dessa patienter och suicidfrekvensen 

rapporteras ligga mellan tre och tio procent (ibid.). 

 
2.4 Omvårdnadsaspekter 

Personer med EIP har ofta svårt att fullfölja behandling (Näslund, 1998) men Svenska 

Psykiatriska Föreningen (SPF, 2006) har tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och 

behandling för denna patientgrupp.  Där påtalas att en förutsättning för att behandlingen 

ska bli lyckad är medmänsklig värme, empati och tydlighet i kontakten med patienten. 

Det är viktigt att lyssna an och vara respektfull mot vad patienten uttrycker. Zethelius 

(2012) förklarar att personer med EIP har svårigheter att hantera impulser samt en 

bristande förmåga att reflektera över dessa. Detta ökar risken för att patienten skadar sig 

själv på ett sätt som kan vara livshotande. Där är det vårdpersonalens uppgift att 

förmedla att livet kan vara svårt och smärtsamt men att det finns sätt att lindra lidande 

och skapa hopp (ibid.).  

 

3 Teoretisk referensram 
Birkler (2007) förklarar att livskvalitet är ett begrepp som används för att beskriva 

människors liv utifrån en kvalitativ synvinkel och som ett mått för välbefinnande. Dock 

är känslan av tillfredställelse och välbefinnande en subjektiv upplevelse. Alla människor 

har olika förväntningar och krav på livet. Dessa förväntningar och krav överensstämmer 

inte alltid med verkligheten. Sjuksköterskan bör därför alltid ha utgångspunkten att 

patienten själv kan avgöra vad som är bra alternativt mindre bra för henne (ibid).   

Vårdandet bör på ett övergripligt plan inneha ett patientperspektiv vilket innebär att 

patienten utgör grunden för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten har inte 
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ett professionellt kunnande men är expert på sig själv. Vården har ofta en förståelse för 

hur det är att ha en sjukdom med det är bara patienten som har kunskap om sin 

situation. Det handlar om ett sampel mellan vårdpersonal och patienter där bådas 

expertkunskap ska respekteras och bejakas (ibid).  

Om de naturliga och nödvändiga behoven ständigt tillfredsställs så kommer livet 

präglas av livskvalitet (Birkler, 2007). Däremot har alla människor olika förutsättningar 

att själva förverkliga sitt liv men strävan bör vara att använda sitt förnuft för att få ett 

gott liv (ibid).   

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kunskapsområde vilket syftar till att främja 

patientens hälsoprocesser samt lindra lidande (Wiklund Gustin, 2014). Det centrala 

inom omvårdnaden är att se den lidande människan som person och hur hon upplever 

sin sjukdom, sig själv och sin situation (ibid). 

Ordet omsorg är nära besläktat med latinska Caritas som betyder hängivenhet, 

barmhärtighet eller kärlek till sin nästa (Birkler, 2007). Att vårda en annan människa 

som inte helt kan sörja för sig själv innebär ett ansvar och en förpliktelse. Patienten 

förlitar sig på sjuksköterskans omsorg att ansvara för dennes grundläggande behov. Det 

är sjuksköterskans centrala uppgift att överstiga sig själv för att kunna leva sig in i 

patientens situation (ibid). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att 

sjuksköterskan ska vara närvarande för patienten som person, samt erbjuda denne en 

gemenskap där tid och rum kan resultera i försoning med sitt lidande.  

Begreppet vårdande härstammar från engelskans nursing (Eriksson, 1994). Vårdande 

är en naturlig del av människan men har med tiden utvecklats till ett yrkesmässigt 

vårdande. Dock är kärnan i allt vårdande densamma och innebär att genom ansning, 

lekande och lärande bygga upp en tillit, tillfredställelse och välbehag samt ge en 

möjlighet till utveckling (ibid.). Denna utveckling ska leda till en upplevelse av frihet 

för att därigenom kunna förverkliga sig själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Vårdandets syfte är att stödja patienten till denna utveckling samt lindra lidande (ibid). 

Vårdlidandet är det lidande som upplevs av patienten vid bristande vård i en 

vårdrelation (Eriksson, 1994). Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av 

patientens värdighet. När detta sker fråntas patienten möjlighet att fullt ut vara människa 

vilket reducerar förmågan att använda de innersta hälsoresurserna. Kränkning kan 

upplevas vid vårdslöshet eller när patienten inte känner sig sedd eller hörd i 

vårdrelationen. Katie Eriksson (1994) presenterar begreppen fördömelse och straff som 
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är nära sammankopplat med kränkning. Fördömelse innebär att vårdpersonalen 

använder sin auktoritet för att bedöma vad som är lämpligast för patienten (ibid.). 

Maktutövning är ett annat sätt att orsaka lidande då patienten inte tas på allvar eller att 

denne tvingas till oönskade handlingar (Eriksson, 1994). Detta kan skapa en känsla av 

maktlöshet som ofta uppstår i situationer där patienten är i beroendeställning och 

därmed extra sårbar (Dahlberg & Segersten, 2010). Vårdlidande kan också orsakas av 

vårdpersonalens bristande förmåga att se och avgöra patientens behov. Detta medför 

utebliven vård eller icke vård för patienten och grundas i bristande motivation till att 

vårda (ibid.), 

 

4 Problemformulering 
Litteraturgenomgången visar att personer med EIP har en hög samsjuklighet med 

andra psykiska besvär samt en hög suicidfrekvens. Tidigare forskning har synliggjort 

patienters svårigheter att fullfölja given behandling och därigenom ökar risken för 

ytterligare psykisk ohälsa eller i värsta fall suicid. Därför är det viktigt att 

sjukvårdspersonal bemöter dessa patienter utifrån deras individuella behov av vård och 

omsorg för att kunna främja den enskilde patientens livskvalitet.  

Omgivningen har ofta en bild av dessa personer som manipulativa, besvärliga och 

temperamentsfulla. Denna uppfattning delas även av sjukvårdspersonal som ofta har en 

negativ attityd och uppvisar mindre empati för patienter med diagnosen EIP. För att 

stimulera till en förändring av dessa negativa attityder och nå en ökad förståelse för 

patienter med EIP behövs forskning som utgår från ett patientperspektiv. 

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera omvårdnadsinsatser som kan främja livskvalitet 

för personer med emotionell instabil personlighetsstörning. 

 

6 Metod 
Litteraturstudien utgörs av en metodisk genomgång av litteratur där en klinisk fråga 

behandlas och besvaras genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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6.1 Datainsamling 
Sökning av artiklar till litteraturstudien har utförts i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO vid ett flertal tillfällen under hösten 2016. Identiska sökningar gjordes om 

under hela arbetets process för att inte missa nypublicerad forskning. 

För att få en överblick över befintlig forskning gjordes en fritextsökning vid studiens 

inledningsfas. Därefter användes svensk MeSH för att hitta relevanta sökord. Sökord 

som identifierades i MeSH var Borderline personality disorder, Quality of life och 

Nursing. Därefter gjordes en fritextsökning på Experience, Caring, Recovery, Treatment 

och Service user experience då dessa ansågs vara relevanta för studiens ändamål. 

Sökorden kombinerades enligt boolesk söklogik. Genom att använda operatorn AND 

mellan termerna så söker databasen efter resultat som behandlar alla sökorden vilket ger 

ett mer inriktat resultat (Östlund, 2012).  

I databasen PubMed användes funktionen MeSH Major Topic på sökordet Borderline 

Personality Disorder för att begränsa sökningens huvudinnehåll.  

I databasen Cinahl användes funktionen Peer reviewed dock hittade författarna inte 

den funktionen i de övriga databaserna. Sökningen begränsades även till Full text 

artiklar för snabb tillgång.   

Manuell sökning genomfördes i slutfasen genom att studera referenslistor på redan funna 

artiklar. 

För mer detaljerad sökinformation var god se Bilaga 1.  

 

6.2 Urval 
I inklusionskriterierna ingick att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska, samt att de skulle fokusera på patienter över 18 år med diagnosen emotionell 

instabil personlighetsstörning.  

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som bedömdes relevanta för studiens syfte 

inkluderades, men för att begränsa sökningen och få ett aktuellt resultat uteslöts artiklar 

som publicerats tidigare än år 2000.  

Efter noggrant övervägande inkluderades 29 artiklar som innehar ett patientperspektiv.  
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6.3 Kvalitetsgranskning 
Litteratursökningarna gav 29 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa 

artiklar byggde 27 på en kvalitativ ansats medan två hade kvantitativ ansats. Samtliga 

artiklar lästes i sin helhet och sedan kvalitetsgranskades de enligt en modifierad version 

av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ och kvantitativ metod (Se bilaga 3 och 4). Artiklarna graderades efter hög, 

medel och låg kvalitet. Artiklarna granskades av båda författarna och därefter följdes ett 

resonemang om artikelns slutliga kvalitet.  

Kvalitetsgranskningen resulterade i att 24 artiklar bedömdes ha hög kvalitet och fem 

bedömdes vara av medel kvalitet. Alla de 29 artiklar som identifierats vid 

litteratursökningen inkluderades i studien. 

 

6.4 Analysprocess 
För att bearbeta och granska insamlad data gjordes en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim (2008). Denna metod bedömdes som relevant för den stora 

mängd data som skulle hanteras.  

Analysprocessen började med att hela analysenheten lästes grundligt upprepade 

gånger för att få en tydlig helhetsbild. Därefter valdes meningsenheter ut som ansågs 

vara relevanta för studiens syfte. Meningsenheterna samt citat översattes av författarna 

från engelska till svenska för lättare hantering. Dessa meningsenheter kondenserades 

sedan för att göra texten mer lätthanterlig, samtidigt som den centrala innebörden 

bevarades (Lundman & Graneheim, 2008). De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades därefter till koder som återspeglade det centrala budskapet i texten. Dessa 

koder jämfördes sedan med varandra och delades in efter liknande drag till 13 stycken 

underkategorier. Därefter sammanfördes underkategorierna till fem övergripande 

kategorier. Slutligen kontrollerades de identifierade kategorierna mot de ursprungliga 

meningsenheterna för att säkerställa att deras centrala innebörd inte förvrängts 

(Lundman & Graneheim, 2008). De två kvantitativa artiklarna analyserades på samma 

sätt som de kvalitativa artiklarna.  

För exempel på analysprocessens förfarande var god se bilaga 5. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden  
Denna litteraturstudie har inte något godkännande från etisk kommitté, däremot har 

författarna följt vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005).  

Samtliga artiklar som är inkluderade i studiens resultat har granskats och fått 

godkännande från etisk kommitté. Artiklarna är redovisade i bilaga 2 där deras resultat 

presenteras kortfattat. Författarna har ej medvetet förvrängt eller uteslutit fakta som 

framkommit under analysprocessen. Fusk och ohederlighet i form av förvrängning av 

processen, stöld eller plagiat av data har ej förekommit under arbetets gång (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Då denna studie bygger på resultat från tidigare godkänd forskning, bedöms de 

individuella och samhälleliga riskerna som mycket små. Däremot kan studien bidra med 

ytterligare förståelse och kunskap om den aktuella patientgruppen. 

 

7 Resultat 
Analysprocessen genererade fem kategorier med sammanlagt 13 underkategorier som 

ligger till grund för denna studies resultat. Dessa kategorier har använts för att utforma 

resultatavsnittets underrubriker. För att åskådliggöra kategorierna redovisas dessa nedan 

i Tabell 1.  

Huvudkategori Underkategori  
Stödjande komponenter i vårdandet • Att skapa trygghet och visa förståelse 

• Att skapa tillit och förtroende 
• Att se patienten som människa 

Inkludera patienten i vårdandet • Göra patienten delaktig 
• Ge pateinten kunskap 

Stödjande vård • Professionell kontakt 
• Stödjande kontakter 
• Stödjande samtal 

Stödjande aktiviteter och 
behandlingsformer 

• Att stödja patienten i olika 
behandlingsformer 

• Skapa förutsättningar för kamratstöd 
• Stödja till meningsfulla aktiviteter 

Stödjande omvårdnadsinsatser vid 
heldygnsvård 

• Tillfällig inläggning för att främja 
återhämtning 

• Skapa struktur och förutsägbarhet i 
vårdandet 

Tabell 1. 
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7.1 Stödjande komponenter i vårdandet 
 

7.1.1 Att skapa trygghet och visa förståelse 
Patienter har uttryckt att det finns vissa förutsättningar som är avgörande i 

utvecklingen av ett förtroende. Dessa förutsättningar är: tillgänglighet; försöka förstå 

genom att lyssna; omtänksamhet vilket ger en känsla av att vara omfamnad, vilket får 

dem att känna sig fysiskt och psykiskt trygga (Langley & Klopper, 2005). En patient 

beskriver hur närhet, acceptans och trygghet uppleves som mycket välkommet och 

positivt (Horn, Johnstone & Brooke, 2007).  

Patienter rapporterar att de känner sig trygga när de är välkomna, sedda och hörda 

(Helleman, Goossens, Kaasensbrood & van Achterberg, 2014) Som exempel kan 

nämnas en patient som kände sig förstådd av sin psykiatriker eftersom han var 

uppmärksam vilket resulterade i att patienten kände sig bekväm med att be om hjälp 

(Thérien, Tranulis, Lecomte & Bérubé, 2012). När patienter känner sig trygga och 

bekväma på sjukhuset så kan de fullt ut medverka i behandling (ibid). Genom att 

använda, lägga till styrkor och positiva copingstrategier kan patienter uppleva en känsla 

av säkerhet och kontroll (Langley & Klopper, 2005). 

I patienters berättelser är förståelse, respekt och validering själva grunden för att vara 

hjälpsam och lindra lidande (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Dels kan 

personalen bidra till ökat lidande genom att inte ha förståelse och genom att vara 

respektlös, å andra sidan kan de hjälpa och lindra lidande genom att vara respektfull, 

förstående och validerande (ibid). I en studie betonas hur betydelsefullt det är när 

personal kan tolka behov utan att patienten behöver utrycka dessa (Baker, Wright & 

Hansen, 2013). En patient förklarar ”De förstår att du genomgår ett helvete ibland, och 

bara det gör att man växer lite” (Preseius et al., 2005, s. 165-166). En annan patient 

beskriver en önskan om att bli accepterad för sin person ”Bara acceptera mig för den 

jag är, inte för vad världen förväntar sig att jag ska vara” (Langley & Klopper, 2005, s. 

27). Patienter har beskrivit hur de söker acceptans och förståelse på vägen mot 

försoning (Holm, Berg & Severinsson, 2009). De behöver mod att möta sig själva samt 

någon som förstår deras kamp (ibid). I en studie visar det sig att patienterna tror och 

förväntar sig att personal ska ha förståelse för självskadebeteende, vilket innebär en 

kompetens samt en förmåga att se patientens behov av hjälp och att ta patienterna på 
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allvar (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). I en annan studie betonar 

patienter vikten av empati och förståelse av deras upplevelse av verkligheten (Langley 

& Klopper, 2005). 

 

7.1.2 Att skapa tillit och förtroende  
Tillit beskrivs som en viktig grund, en förutsättning för att etablera och underhålla en 

relation (Langley & Klopper, 2005). Människor som är raka mot patienterna och kan 

sätta tydliga gränser utan att vara bestraffande eller dömande har identifierats som 

människor de vågar lita på (Fallon, 2003). En patient förklarar ”Du börjar öppna upp 

dig, när du litar på personen” (Fallon, 2003, s. 26), men patienter hävdar också att 

utvecklande av tillit tar tid (Langley & Klopper, 2005). En patient beskriver att han 

kände en säkerhet på en vårdavdelning eftersom personalen hade uppfattningen att han 

kunde hantera samma situationer som andra människor, vilket blev en vändpunkt och en 

väg till frihet (Holm & Severinsson, 2011). I en studie rapporterar patienterna att de vill 

arbeta med sina relationsfärdigheter, utveckla tillit till andra och att kunna prata om sina 

känslor (Katsakou et al., 2012). Patienterna beskriver att de vill kunna låta sig vara 

sårbara i nära relationer och lära sig tolerera rädsla för att bli övergiven (ibid). 

Några patienter kopplar begreppet tillit till uppkomsten av hopp (Langley & Klopper, 

2005). Det framgår att när förtroende skapas så kan patienterna sätta upp mål och de får 

något att se fram emot. Först måste det byggas upp ett förtroende för vårdpersonalen. 

När förtroende skapats börjar patienten tro att vårdpersonalen kan hjälpa dem och detta 

är en förutsättning för den terapeutiska relationen (ibid). Patienter har förklarat att de 

vill att personalen ska prioritera utvecklingen av en förtroendefull terapeutisk allians 

(Morris et al., 2014). Några patienter beskriver att det mest betydande stödet är från 

människor som de kan lita på och som kan behandla dem som en person snarare än en 

diagnos (Horn, Johnstone & Brooke, 2007). Känsla av säkerhet och förtroende kan 

förklaras som en återspegling av hur patienterna inser att deras liv har gått runt i cirklar 

(ibid). 

 

7.1.3 Att se patienten som människa 
I en studie framkommer att det viktigaste är att få bli respekterad och behandlad som 

en jämlike (Preseius et al., 2005). Patienter har beskrivit sina förväntningar och 

erfarenheter av att bli betraktad som en människa med tillgångar, önskningar, längtan 
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och behov (Lindgren et al., 2004). Detta sker när vårdpersonal är artig, öppen och ger 

tid, vilket stärker patienterna. En patient förklarar att du får mänskligt värde när du 

tillåts att känna och behandlas med värdighet (ibid). Kvinnliga patienter har beskrivit en 

längtan efter acceptans som mänskliga varelser (Holm et al., 2009). Vidare har patienter 

betonat sitt behov av att personalen integrerar dem som människor, inte som patienter, 

utan som vuxen till vuxen (Langley & Klopper, 2005). En patient förklarar att om man 

betraktas som människa och inte som en sak eller ett problem så kan man börja arbeta 

med sig själv (ibid). Patienter har beskrivit att det är stärkande när personal behandlar 

dem som en människa och lyckas se bortom deras diagnos och symtom (Morris, Smith 

& Alwin, 2014; Lindgren et al., 2004; Langley & Klopper, 2005). En patient förklarar 

”Vårdpersonalen lyckades se bakom symtomen och se MIG, som var gömd långt borta 

och det var stärkande” (Langley & Klopper, 2005, s. 286). En annan patient förklarar 

”Jag blev mer och mer bekväm i mig själv och kände att det här är jag, jag är inte 

borderline” (McSherry, O'connor, Hevey & Gibbons, 2012, s. 544). Frikoppling från 

diagnos kan belysa en tydlig förändring i identiteten (ibid). Flera patienter har beskrivit 

att när läkaren pratar med dem på ett sätt som bekräftar dem som människor och 

engagerar dem i konversationer så hjälper det dem att fokusera på något annat än deras 

egen nöd (Langley & Klopper, 2005). 

 

7.2 Inkludera patienten i vårdandet 
 

7.2.1 Göra patienten delaktig  
Det har visat sig vara uppskattat när personal låter patienterna inta en aktiv roll 

(Rogers & Dunne, 2013), delta i sin egen vård, omsorg och planering, låter dem ta 

ansvar för egna behov och åtgärder, samt tillåter dem att växa i sin egen takt (Lindgren 

et al., 2004; Rogers & Dunne, 2013). Förbättrad samordnad vård har identifierats med 

två faktorer: tillsättning av en kontaktperson som arbetar och samordnar vården; samt 

utbildning av avdelningspersonal på en psykiatrisk avdelning (Fallon, 2003).  

Att få hjälp att se sig själv som ansvarig för sitt liv och behandling har, av patienter, 

beskrivits som en annan hjälpfull del i kampen för hälsa (Preseius et al., 2005).  

Genom delaktighet i beslutande om behandling tillåts patienten att välja sin egen, unika 

återhämtningsväg (Rogers & Acton 2012; Rogers & Dunne, 2013). Patienter som har 

känt sig delaktiga i CPA- (Care program approach) processen har beskrivit att de tycker 
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sig ha gjort framsteg och kunnat gå vidare (Fallon, 2003). I en studie rekommenderas att 

patienter informeras om planerad hemgång och att man samarbetar för att upprätta en 

lämplig vårdplan (Rogers & Dunne, 2011). Det har, av en del patienter upplevts som 

lugnande, samt hjälpa dem att inte agera impulsivt, om de har möjlighet till förhandling 

om villkor för när och hur kontakt tas med behandlaren (Langley & Klopper, 2005). 

 

7.2.2 Ge patienten kunskap 
Patienter har beskrivit att förklaringar om EIP hjälper dem att förstå sig själva och från 

den utgångspunkten kan de bättre acceptera vilka de är och kan prata om det (Lariviére 

et al., 2015). En patient förklarar att alla kunskaper började falla på plats efter att hen 

fått information om beteende av sin terapeut (Chugani, 2016). 

I en studie vill alla patienter ha mer information om sin diagnos och möjliga 

behandlingar (Fromene & Guerin, 2014). En annan studie beskriver att patienterna inte 

känner sig informerade om sin sjukdom, utan är hänvisade till att själva söka fram 

information efter att de fått diagnosen (McSherry, O'connor, Hevey, & Gibbons, 2012). 

En patient tror att mer information skulle ge mer förståelse och att denna ökade 

förståelse kan generera en förändring (Fromene & Guerin, 2014). 

 

7.3 Stödjande vård 
 

7.3.1 Ge professionellt stöd 
Att vara professionell innebär att vara ärlig i alla avseenden, upprätthålla sekretess, 

inte relatera patienten som en expert men som en vuxen person, hålla ett lugn och inte 

överreagera i den fråga som diskuteras (Langley & Klopper, 2005).  Först när patienten 

anser att läkaren är tillräckligt erfaren, professionell, flexibel och empatisk kan läkaren 

anses som trovärdig och grunden för terapeutisk överenskommelse kan läggas (ibid). I 

en studie rapporteras psykiatriker och psykologer som den största hjälpen för patienter i 

sin strävan efter att förstå sina känslor (Lawn & McMahon, 2015). I en studie förklarar 

patienter att deras allmänläkare är ett viktigt stöd och att en tät och nära kontakt med 

läkare eller annan vårdpersonal upplevs som positivt (Lawn & McMahon, 2015). 

Patienter har även givit uttryck för en tro på att personal med specialistkompetens och 
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kunskaper och färdigheter som är specifika för EIP, kan motverka känslor av hopplöshet 

i samband med diagnos (Morris et al., 2014). 

Forskning har visat att patienter i allmänhet känner att de får bättre hjälp och stöd från 

personal med specialiserad kompetens för EIP (Rogers & Acton 2012). En större 

förståelse för EIP diagnos kan underlätta och ge en bättre förståelse för de svårigheter 

som en person med denna diagnos möter, och som en följd av detta blir personalens 

interaktioner mer benägna att vara sympatiska och stödjande (Rogers & Dunne, 

2011).  Patienter rapporterade att en förflyttning till specialist ledde till en positiv 

förändring i deras behandling (Rogers & Acton 2012). 

Patienter har uttryckt önskemål om mer psykologiskt och känslomässigt stöd (Morris 

et al., 2014) och att de har återhämtat sig med hjälp av en psykolog, sjuksköterska eller 

annan professionell (Holm & Severinsson, 2011). Några kvinnor förklarar att en 

psykolog hjälpte dem att förstå att användning av droger inte var bra utan att det gav 

tillfällig lättnad men efteråt gjorde det situationen värre (ibid.). 

 

7.3.2 Stödjande kontakter  
Möten med personal som är tillmötesgående och som vill ta kontakt med patienterna 

har visat sig vara mycket uppskattat och har en potential att öka självkänslan och ge 

hopp för patienterna (Morris et al., 2014). Patienter beskriver det positivt när vårdgivare 

är diplomatiska, omsorgsfulla och goda lyssnare (Thérien., 2012). En deltagare förklarar 

”han var mycket diplomatisk, han är snäll och jag kan verkligen tala mycket med 

honom” (Thérien., 2012, s. 69). En annan deltagare menar ”Om de får kontakt med dig 

och frågar dig vad som gick fel eller vad de kan göra för dig; det är så trevligt” 

(Helleman et al., 2014, s 446). I samma studie beskriver patienterna att kontakt med en 

sjuksköterska är den viktigaste delen vid en kort inläggning. Några patienter förklarar 

hur svårt det är att öppna upp sig under en kris och att en kontakt med sjuksköterska kan 

hjälpa till med detta. Således behöver sjuksköterskan spela en aktiv roll och fråga 

patienten om eventuella problem hemma, aktuella tankar och känslor. Kontakt med en 

sjuksköterska kan aktivera patienter att återförenas med sig själva (ibid). Patienter har 

förklarat att de känner att de har en mycket bra relation med sin läkare när de känner sig 

lyssnade på, vilket uppfattas som en hjälp för dem (Thérien., 2012). De betonar vikten 

av att ha fortsatt kontakt med redan upparbetade relationer (Fallon, 2003). Stabilitet av 

vårdgivare och deras engagemang är av stor vikt i relationen eftersom vårdgivarna 
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måste bära upp hoppet när patienten själv inte orkar (Langley & Klopper, 2005). De 

personliga egenskaperna som underlättar för hållbara relationer beskrivs som människor 

som är lugna, har tålamod, kunniga, flexibla, empatiska och är intresserade av 

patienterna som personer (Fallon, 2003). 

Andra patienter upplever att uppmärksamhet och stöd från lärare och släktingar och 

andra vuxna hjälper att överleva känslan av att inte vara älskad (Holm, Bégat & 

Severinsson, 2009; Lariviére et al., 2015). Några patienter rapporterar att deras 

farföräldrar har gett dem stöd, vilket får dem att inse att någon bryr sig om dem och ser 

dem (Holm et al., 2009).  Patienter beskriver konsekvent relationers betydelse av hopp, 

återhämtning och överlevnad (Horn, Johnstone & Brooke, 2007). 

För att kunna stödja vårdtagare och få dem att lära sig av sina upplevelser av svåra 

relationer krävs emellertid en förmåga att se personens styrka (Bowen, 2013). En 

kvinnlig patient uttrycker en önskan om någon som stödjer henne i motgångar och vågar 

hålla hennes hand när hon sträcker ut sin (Preseius et al., 2005). Att få hjälp att 

acceptera känslor och uthärda lidande beskrivs som en början på förändring (ibid). 

 

7.3.3 Stödjande samtal 
Patienter beskriver hur ett samtal i början av varje kort inläggning hjälper dem att 

övervinna sin rädsla för att vidare ta kontakt med en sjuksköterska (Helleman et al., 

2014). En patient berättar att ”Sjuksköterskan pratade med mig i 30 minuter: det var en 

lättnad. En sten från mitt hjärta föll” (Helleman et al., 2014, s 446). Det kan underlätta 

om patienterna vet vilken sjuksköterska de kan prata med och det är lättare att närma sig 

sjuksköterskan om samtalet är informellt såsom över en kopp kaffe eller att man går en 

promenad tillsammans (ibid). Patienter rapporterar att deras spänningsnivå minskar när 

de får samtala om sina känslor och tankar (Helleman et al., 2014; Rogers & Acton 

2012). I en studie hävdar samtliga patienter att det är till stor hjälp att få prata med 

någon. (Langley & Klopper, 2005). Patienter rapporterar även vikten av att personal 

lyssnar på dem (Morris et al., 2014; Rogers & Dunne, 2011; Horn et al., 2007).  

Lyssna innebär inte att förstå, i själva verket är det inte viktigt att förstå exakt vad 

patienten försöker uttrycka utan att försöka fokusera på tonen i meddelandet och 

försöka klargöra innehållet för patienten (Langley & Klopper, 2005). 
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7.4 Stödjande aktiviteter och behandlingsformer 
 

7.4.1 Att stödja patienten i olika behandlingsformer 
I två studier rapporterar samtliga patienter positiva livsförändringar efter avslutad 

DBT behandling och patienterna medger att de skulle rekommendera behandlingen till 

andra med liknande besvär (McSherry et al., 2012; Hodgetts, Wright, & Gough, 2007). 

Den globala funktionsskattningsskalan (GAF) har ökat markant för patienterna efter sex 

månaders behandling av DBT och effekterna har varit uppenbara (Fox, Krawczyk, 

Staniford & Dickens, 2015). En patient berättar ”En hel del saker har förändrats sedan 

jag började med DBT, jag är mer avslappnad och jag kan njuta mer av livet” och en 

annan patient från samma studie menar ”Jag arbetar med saker på rätt sätt nu… det har 

lärt mig att klara av situationer bättre, hur jag ska handskas bättre och inte förlita mig 

på vården så mycket” (McSherry et al., 2012, s 544). Färdighetsträning har visat sig 

kunna medföra att patienter lättare kan reglera känslor och hantera sin ångest (McSherry 

et al., 2012; Hodgetts et al., 2007).  

Några patienter förklarar att den kunskap som DBT behandlingen medför har blivit 

integrerade i dem (Barnicot, Couldrey, Sandhu & Priebe, 2015).  Genom DBT har 

patienter fått lära sig att kommunicera med sin familj och genom kommunikationen har 

patienter utvecklat en ny förståelse av sig själva men även en förmåga att kunna relatera 

till andra människor (Horn, Johnstone & Brooke, 2007; McSherry et al., 2012). En 

patient berättar ”Jag känner en stor inre styrka och min förmåga att kommunicera har 

blivit så mycket bättre, det har gett mig en ny chans”, en annan patient från samma 

artikel menar ”Jag tycker att jag är mer öppen i relationer eftersom jag har mer 

förståelse, jag kan relatera mer till andra” (McSherry et al., 2012, s 554). 

I en studie rapporteras psykoterapi som det mest användbara stödet (Lawn & 

McMahon, 2015). Patienter ser ett stort värde i relationen med sin terapeut samt att 

KBT förbättrar kognitiva färdigheter (Reeder, Stevens, Liddement & Huddy, 2014). 

Patienter uttrycker också att KBT lär dem att utföra saker under kortare tid vilket 

medför en ökad självkänsla (ibid). 

I en annan studie identifieras mindfulness som den mest användbara delen. 

Mindfulness hjälper patienterna att vara i nuet vilket väcker en känsla av klarhet 

(McSherry et al., 2012). 
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7.4.2 Skapa förutsättningar för kamratstöd 
Användning av kamratstöd innebär att patienter är tvungna att utveckla en förmåga att 

värdera sina resurser som de kan bidra med till andra och vad andra kan ge dem 

(Bowen, 2013). Patienter understryker vikten av att lära av varandras förståelse, 

färdigheter och erfarenheter samt uppmuntras av sina gruppmedlemmar för att utstå 

tvivel och svårigheter (Barnicot et al., 2015).  En viktig aspekt för många patienter är att 

träffa andra som delar samma upplevelse, denna process framkallar en känsla av 

tillhörighet (McSherry et al., 2012). 

Att kunna identifiera sig med andra är viktigt ur en terapeutisk synvinkel och ger 

patienterna en förnyad känsla av identitet som effektivt minskar deras känsla av 

ensamhet (McSherry et al., 2012). En patient berättar att det är betryggande att veta att 

det finns människor där ute som har liknande problem och att denna vetskap får 

patienten att känna sig normal (ibid). Patienter betonar att det är lättare att lära sig i 

färdighetsgruppen om det är roligt och en lättsam atmosfär (Barnicot et al., 2015). 

 

7.4.3 Stödja till meningsfulla aktiviteter 
Trevliga, distraherande aktiviteter kan hjälpa patienter med EIP att minska 

spänningsnivån (Helleman et al., 2014).  I en studie rapporterar patienterna att de önskar 

att det fanns fler aktiviteter tillgängliga under inläggning (Rogers & Dunne, 2011). Men 

även i vardagslivet anser patienter att meningsfulla aktiviteter är viktigt att uppnå 

(Katsakou et al., 2012). Flera viktiga dimensioner för återhämtningen är relaterat till 

yrke, att ta hand om sig själv, att ha en betydelsefull roll i verksamheten och 

upprätthålla ett arbete, att genomföra projekt och ta ansvar (Lariviére et al., 2015). 

En patient berättar att hennes arbete med unghästar utgör den enda situation där hon 

känner sig närvarande och har en samhörighet. (Agnew, Shannon, Ryan, Storey & 

McDonnell, 2016). En annan patient som deltagit i målningsterapi berättar att hon har 

blivit lugnare och lyckats få utlopp för sina känslor (Lamont, Brunero & Sutton, 2009). 

Genom sin målning kunde patienten diskutera ilskan hon kände mot sig själv och varför 

det är nödvändigt att självskada. Patienten kunde ta upplevelsen av målningstillfällena 

och använda den för att fokusera på saker som patienten har tillgång till (ibid). 
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7.5 Stödjande omvårdnadsinsatser vid heldygnsvård  
 

7.5.1 Tillfällig inläggning för att främja återhämtning 
I en studie rapporterar patienter att de är mycket nöjda med utformningen av 

individanpassad kort inläggning innehållande en behandlingsplan som utförs 

tillsammans med patienter och en sjuksköterska från kliniken (Helleman et al., 2014). 

Patienterna rapporterar att de ibland behöver en kort inläggning för att kunna fortsätta 

med intensiva behandlingar. En patient förklarar ”Målet är naturligtvis att förhindra 

försämring. . . . för att förhindra att hamna på hal is. Den korta inläggningen kan 

stoppa nedförsbacken.” (Helleman et al., 2014, s. 446). En annan patient menar att det 

kan vara tillfredställande att bara ligga i en sjukhussäng och vara omgiven och 

omhändertagen av starka trygga människor (Preseius et al., 2005). Att komma bort från 

stressande ansvar i vardagen och minska störningar för en kort period har konstaterats 

hjälpa patienterna att slappna av (Helleman et al., 2014). Vissa patienter betraktar den 

låsta avdelningen som en säkerhet för att skydda sig mot självskador och självmord 

(Lovell & Hardy, 2014). I en studie rapporterar de flesta patienterna att de värderar högt 

att kunna ta ett steg tillbaka från det dagliga livet vid en kort inläggning för att få vila, 

distraheras, få struktur och träffa medpatienter (Helleman et al., 2014).  

Att veta att patienterna kan begära en kort inläggning när de behöver är lugnande. 

När patienterna blir mer vana vid korta inläggningar rapporterar de att de blir mer 

självständiga och kan ta ett större ansvar för sin återhämtning. Patienterna rapporterar 

en ökad självkänsla när den korta inläggningen fungerat för dem (ibid). 

 

7.5.2 Skapa struktur och förutsägbarhet i vårdandet 
Patienter betonar vikten av personalens förståelse för deras behov av att ha gränser och 

att personalen kan fastställa dessa när de själva inte har förmågan. (Lindgren et al., 

2004).  Detta bidrar till att patienterna känner sig trygga och säkra i relationen till 

personalen (ibid). Gränser medför att patienterna inser värdet av struktur på sin tid och 

sina aktiviteter (Langley & Klopper, 2005). 

Patienter har visat sig ha en realistisk syn på att personalen inte kan vara tillgängliga 

för dem hela tiden men de ger också förslag på att ett avtal skulle kunna ingås gällande 

tider för kontakt med sin terapeut (Langley & Klopper, 2005). En patient betonar att hen 
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vill veta om sina möten på förhand för att undvika att bli upprörd (Lovell & Hardy, 

2014). 

Patienterna anser att personalen bör se till att patienterna är orienterade i avdelningens 

miljö, struktur på dagen, ansvarig personal och andra medpatienter (Rogers & Dunne, 

2011). Struktur med inplanerade fikapauser och måltider kan hjälpa patienter återfå 

kontrollen över sitt liv (Helleman et al., 2014). I en studie diskuterar patienterna också 

behovet av bättre patientsegregation med exempelvis separata avdelningar för män och 

kvinnor (Rogers & Dunne, 2011). 

 

8 Diskussion 
I resultatet identifieras några stödjande komponenter som kan ha betydelse för 

vårdandet men även vikten av att inkludera patienten i vårdandet. Resultatet synliggör 

även aspekter som patienter anser vara viktiga för stödjande vård, stödjande aktiviteter 

och behandlingsformer samt stödjande omvårdnadsinsatser vid heldygnsvård.  

 
8.1 Metoddiskussion  
 

Studiens syfte har varit att, i befintlig forskningslitteratur identifiera 

omvårdnadsinsatser som kan främja livskvalitet för personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning. Som metod användes systematisk litteraturstudie.  

Initialt gjordes en fritextsökning för att få en uppfattning om befintlig forskning, det 

uppmärksammades att de flesta artiklarna utgick från personalperspektiv. Detta fick oss 

att vilja fokusera vår studie utifrån patienternas upplevelse av omvårdnadsåtgärder som 

minskar lidande för dessa människor.  

För att söka information nyttjades databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Utfallen från dessa databaser bedömdes som tillräckligt stora för att svara an mot 

studiens syfte. Dock hade sökningar i andra databaser eventuellt bidragit till relevant 

information till studien men tidsbristen medförde att sökningar i ytterligare databaser 

uteslöts. Sökningen av artiklar utfördes gemensamt av båda författarna och inför varje 

intressant artikel fördes ett resonemang om den skulle inkluderas i studien. Genom detta 

förfaringssätt minskades risken för att väsentlig information skulle gå förlorad.  

Vid sökningsförfarandet användes sökorden Nursing och Caring, dessa inkluderar 

resultat med flera yrkeskategorier. Det gjordes ingen värdering i vem som utförde 
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omvårdnadshandlingarna då det var upplevelsen av god omvårdnad som var intressant 

för studien.  

Flertalet artiklar var återkommande i samtliga databaser, vilket styrker valet av sökord. 

Det gjordes ingen begränsning gällande geografi och utvalda artiklar kom från flera 

olika delar av världen men det centrala i artiklarna var återkommande vilket styrker 

studiens resultat.  

I urvalsförfarandet inkluderades 27 kvalitativa och två kvantitativa artiklar. 

Sökningarna gav dock lika många kvalitativa som kvantitativa resultat men i 

urvalsförfarandet inkluderades övervägande kvalitativa artiklar då dessa svarade bättre 

an mot studiens syfte. Men det kan ses som en styrka att två kvantitativa artiklar 

inkluderades och var användbara för vårt ändamål. Dessa artiklar hade en större 

urvalsgrupp vilket ökar resultatets generaliserbarhet.  

Innan artiklarna inkluderades i studien granskades dessa enligt en modifierad version 

av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ och kvantitativ metod (Se Bilaga 3 och 4). En styrka i studien är att båda 

författarna har granskat artiklarna enskilt och därefter fört en diskussion om huruvida 

kvalitén är tillfredsställande eller ej. Granskningens olika delar poängsattes ej utan 

artiklarna har på ett övergripande sätt granskats för inkludering till studien med 

granskningsmallen som stöd. Samtliga artiklar som inkluderades i studien var av hög 

eller medelkvalitet vilket stärker studiens trovärdighet.  

De 29 artiklarna som inkluderades i studien analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys (Lundmans & Graneheim, 2008). Denna metod valdes eftersom den 

ansågs lämplig för att behandla den stora mängd data som skulle analyseras och tolkas. 

Denna metod är även bekant sedan tidigare för författarna vilket underlättade processen.  

Metoden utgick ifrån att plocka ut meningsenheter som svarade an på studiens syfte. 

Dessa meningsenheter bröts ner i en flerstegsprocess som slutligen bildade kategorier 

och underkategorier. Denna process kan vara riskabel då det väsentliga i 

meningsenheterna kan förvrängas eller att dess innebörd kan gå förlorad. Dock har hela 

analysprocessen genomförts av båda författarna och en ursprungskontroll har utförts för 

att kontrollera att kategorierna återspeglar samtliga meningsenheter.  

Samtliga meningsenheter är översatta av författarna från engelska till svenska vilket 

kan innebära en risk att innebörden förvanskas eller misstolkas. För att minska risken 

för detta har författarna läst resultaten flera gånger och haft en dialog vid tveksamheter. 
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8.2 Resultatdiskussion 
Stödjande komponenter i vårdandet 

Resultatet belyser olika komponenter som har betydelse för god vård. En stödjande 

faktor i vården identifieras som trygghet för patienterna. Det framkommer att trygghet 

skapas när personalen är tillgänglig och när patienten upplever sig sedd och hörd 

(Langley & Klopper, 2005). Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att om 

vårdpersonal ska kunna få en inblick i hur patienter upplever hälsa, lidande, 

välbefinnande och vårdande måste vi fråga dem och lyssna till deras svar. Genom att 

vara öppen och följsam till deras berättelse kan vi skapa en förståelse för hur de 

upplever sin situation (ibid). Vårdpersonal behöver ge patienterna utrymme och tid för 

att skapa förutsättningar för skapandet av trygghet. 

Trygghet innebär också att bli förstådd, att få känna närhet och bli omfamnad 

(Helleman et al., 2014: Horn, Johnstone & Brooke, 2007). Detta överensstämmer väl 

med Eriksson (1994), som betonar att alla människor behöver hopp och tröst. När 

människan upplever ett lidande finns det behov av en kärleksfull famn att luta sig mot. 

Detta skapar mod för att fortsätta kämpa (ibid). När patienterna känner sig trygga 

medför det att de vågar be vårdpersonal om hjälp och bli mer aktiva i sin behandling 

(Thérien et al., 2012).  

En annan viktig komponent för god omvårdnad har visats sig vara tillit och förtroende. 

Tillit har beskrivits som grundläggande för att etablera och underhålla en relation 

(Langley & Klopper, 2005). Patienter har förklarat att de känner tillit till människor som 

är raka och kan sätta gränser utan att vara bestraffande eller dömande (Fallon, 2003). I 

resultatet framkommer det en tydlig koppling mellan tillit och uppkomsten av hopp 

(Langley & Klopper, 2005). Detta betyder att om vårdpersonal kan bygga upp tillit kan 

patienterna få hopp och en framtidstro. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att 

tillit skapas när patienten känner sig sedd och tagen på allvar. Det framkommer även att 

genom förståelse, respekt och validering kan vårdpersonal minska patienters lidande 

(Perseius et al., 2005).  

Resultatet visar även patienters önskan att bli sedda som människor och hur stärkande 

det kan vara när vårdpersonal kan bortse från diagnos och symtom (Preseius et al., 

2005; Langley & Klopper, 2005; Morris et al., 2014; Lindgren et al., 2004; McSherry et 

al., 2012). Wiklund Gustin (2014) betonar också att det centrala inom omvårdnaden är 
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att se till den lidande människan som en person och ta hänsyn till hur hon upplever sig 

själv och sin situation (ibid). Patienters önskan att bli sedda som människor kan även 

kopplas till Birklers (2007) förklaring av begreppet livskvalitet, då tillfredställelse och 

välbefinnande är en subjektiv upplevelse och alla patienter har olika förväntningar och 

mål i livet. Därför bör vårdpersonalen alltid ha i åtanke att patienten själv har kunskap 

om sin situation och kan avgöra vad som är bra respektive mindre bra för honom eller 

henne (ibid).  

 

Inkludera patienten i vårdandet 

Resultatet visar patienters önskan om att få vara delaktiga i sin egen vård och omsorg 

samt möjlighet att ta ansvar (Rogers & Dunne, 2013; Fallon, 2003; Lindgren et al., 

2004; Rogers & Dunne, 2013). Patienter har uttryckt att de gör framsteg när vården är 

samordnad och de är delaktiga i upprättandet av vårdplan (Rogers & Dunne, 2011; 

Langley & Klopper, 2005; Preseius et al., 2005). Patienten bör alltid utgöra grunden för 

vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdpersonal besitter ett professionellt 

kunnande medan patienter är experter på sig själva. Vården bör därför utgöras av 

samspel mellan patient och vårdgivare, detta för att skapa förutsättningar för god vård 

och vilket i sin tur kan öka livskvalitet för patienter (ibid) 

Resultatet visar också att många patienter har bristande kunskap om sin diagnos och 

att de har en önskan om mer information om sin diagnos och alternativa behandlingar 

(Fromene & Guerin, 2014). Patienter har förmedlat en tro på att om de fick mer kunskap 

skulle de kunna förstå sin situation bättre och därmed kunna göra förändring (ibid.). 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar också vikten av att patienter behöver få ökad 

kunskap för att få förmåga att ta eget ansvar för sin egen hälsa. Att bidra med lärande är 

en av de viktigaste handlingarna i vårdandet för att ge patienten god vård (ibid.) 

 

Stödjande vård 

I resultatet framkommer det att patienterna anser sig få bättre hjälp av vårdpersonal 

som har specialistkompetens (Morris et al., 2014; Rogers & Acton 2012). Personal med 

specifika kunskaper om EIP tyckts vara mer benägna att vara sympatiska och stödjande 

(ibid.). Detta bekräftas även i en artikel som utgår från ett personalperspektiv, där det 

framkommer att vårdpersonal som har ökad kunskap om denna patientgrupp har större 

förmåga att bemöta dessa på ett mer professionellt sätt (Ma, Shih, Hsiao, Shih & 
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Hayter, 2009). Birkler (2003) menar att vårdandet kräver både teoretiska och praktiska 

kunskaper för att få färdigheter och kunna behärska hantverket. En teoretisk distans från 

praktiken skapar möjligheter att generalisera de åtgärder som är mest ändamålsenliga i 

praktiken. För att få expertkunskap krävs intelligens, expertis, sakkunskap vilket bygger 

på intuition, helhetsupplevelse samt lång praktisk erfarenhet (ibid.) 

Patienter beskriver att det upplevs som stödjande när vårdpersonal är tillmötesgående, 

lyssnar och tar kontakt med dem, vilket kan resultera i att patienter har lättare att öppna 

upp sig (Morris et al., 2014; Thérien., 2012; Helleman et al., 2014). Wiklund Gustin och 

Lindwall (2012) betonar också vikten av att vårdpersonalen ska vara närvarande för 

patienten som person samt att erbjuda denne en gemenskap där tid och rum kan 

resultera i försoning med sitt lidande. Vårdandets syfte är att stödja patienten till denna 

utveckling samt lindra lidande (ibid). Detta innebär att vården bör sträva efter att ge 

patienter tid och utrymme utifrån deras individuella behov.  

Resultatet synliggör också vikten av kontinuitet i vårdandet, att patienterna får ha 

fortsatt kontakt med redan etablerade relationer (Fallon, 2003; Langley & Klopper, 

2005). Patienter belyser personliga egenskaper hos vårdpersonal som underlättar 

kontakten, dessa identifieras som; lugn, tålmodig, kunnig, flexibel, empatisk och som är 

intresserad av patienterna som personer (Fallon, 2003). Mot detta resultat bör vården 

sträva efter kontinuitet i möjligast mån, detta eftersom denna patientgrupp har svårheter 

att känna tillit till andra människor.  

I resultatet framkommer vikten av stöd från familj, vänner och andra privata relationer 

(Holm, Bégat & Severinsson, 2009; Lariviére et al., 2015). Därför är det viktigt att 

vårdpersonal stödjer patienterna att vårda om sina nära relationer vilket kan verka som 

skyddande faktorer.   

Resultatet påvisar vikten av stödjande samtal, särskilt vid inläggning då det kan 

underlätta för patienter att ytterligare ta kontakt med vårdpersonal (Helleman et al., 

2014). Det anses underlätta om samtalen är informella (Helleman et al., 2014). Patienter 

förklarar att deras spänningsnivå minskas när de får möjlighet att samtala om sina 

tankar och känslor och när någon lyssnar på dem (Helleman et al., 2014; Rogers & 

Acton 2012).  Dahlberg och Segesten (2010) betonar också betydelsen av stödjande 

samtal som en viktig del i vårdandet och vårdrelationen. Samtalet är väsentligt i den 

mellanmänskliga samvaron. Det stödjande samtalet liksom uppbyggnaden av 
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vårdrelationen ligger på vårdpersonalens ansvar, dock är det viktigt att vara medveten 

om att samtalets utveckling påverkas av både patienten och vårdpersonalen (ibid.).  

 

Stödjande aktiviteter och behandlingsformer 

Resultatet visar på att behandlingsformer som DBT, KBT och mindfulness kan 

resultera i positiva förändringar hos patienterna.  

DBT visade sig kunna medföra att patienter lär sig reglera känslor, hantera ångest, bli 

mer avslappnade och kan njuta mer av livet (McSherry et al., 2012; Hodgetts, Wright, 

& Gough, 2007). Medan KBT har lett till en ökad självkänsla och kognitiva färdigheter 

(Reeder et al., 2014). Mindfulness har hjälpt patienter att vara i nuet vilket har medfört 

en känsla av klarhet (McSherry et al., 2012). 

Mot detta resultat är det viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv att stödja och uppmuntra 

till olika behandlingsalternativ utifrån patientens önskemål och behov. Vårdandet ska ge 

en möjlighet till utveckling (Eriksson, 1994), vilken i sin tur ska leda till en upplevelse 

av frihet för att därigenom kunna förverkliga sig själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

I resultatet framkommer vikten av kamratstöd då patienter ser det som hjälpsamt att 

möta andra med liknande upplevelser, vilket minskar känslan av ensamhet (McSherry et 

al., 2012). Genom kamratstöd kan de även dela erfarenhet och färdigheter med varandra 

samt stödja varandra i tvivel och svårigheter (Barnicot et al., 2015).  Mot detta resultat 

kan vårdpersonal försöka skapa möjligheter för patienter att mötas i olika forum samt 

uppmuntra dem dela sina erfarenheter och färdigheter med varandra vilket kan öka 

känslan av samhörighet.   

Patienter betonar även vikten av meningsfulla aktiviteter som en hjälp till förbättring. 

Det som belyses är att spänningsnivån minskade vilket kan bidra till återhämtning 

(Helleman et al., 2014; Katsakou et al., 2012). Detta överensstämmer väl med Dahlberg 

och Segesten (2010), som förklarar att allt som omfattar vårt dagliga liv är relaterat till 

hälsa och välbefinnande. Detta har betydelse för hälsoprocessen och bör vara integrerat 

i allt vårdande (ibid.). Vårdpersonalen bör uppmuntra patienterna att finna 

sysselsättningar och aktiviteter som kan skapa en mening och samhörighet vilket kan 

bidra till ökad livskvalitet.  

 

Stödjande omvårdnadsinsatser vid heldygnsvård  
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I resultatet framkommer att det är stödjande med möjlighet till inläggning på en 

psykiatrisk vårdavdelning för att få möjlighet till återhämtning, samla kraft och hämta 

energi men även skapa en känsla av trygghet och säkerhet (Helleman et al., 2014; 

Preseius et al., 2005). Det framkommer även av resultatet att patienter anser det viktigt 

med rutiner och att det finns struktur på avdelningen vilket medför en förutsägbarhet i 

vårdandet (Langley & Klopper, 2005; Helleman et al., 2014). Birkler (2007) förklarar 

att när en patient inte har förmågan att helt sörja för sig själv kan det finnas behov av 

omsorg. Vårdpersonalen har då ett ansvar att ombesörja patientens grundläggande 

behov (ibid.). Det är viktigt att vårdpersonalen visar en öppenhet och förståelse inför 

patienters behov av återhämtning i form av inläggning. Patienten behöver ges tid för 

information om avdelningens struktur och rutiner för att göra vården förutsägbar.   

 

9 Slutsats  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att identifiera 

omvårdnadsinsatser som kan främja livskvalitet för personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning.   

Resultatet stödjer vår förförståelse att denna patientgrupp upplever ett lidande vilket 

vårdpersonalen har en möjlighet att minska genom att möta dessa patienter med värme, 

empati och tydlighet.  

Det framkommer både från patienter och vårdpersonal att det finns behov av ökad 

kunskap. Den psykiatriska vården behöver således en ökad förståelse och kunskap om 

denna patientgrupp för att minska risken för ytterligare lidande. Även samhället är i 

behov av kunskap om EIP för att möjliggöra en attitydförändring.  

Vårdpersonalen bör sträva efter en kontinuitet i vårdandet då personer med EIP ofta 

upplever svårigheter att känna tillit till sin omgivning. Vidare är det nödvändigt att 

vårdpersonal betraktar patienter som människor, visar förståelse samt avsätter tid för att 

öka deras möjligheter till delaktighet i vårdplanering och vård. Det är även viktigt att 

vårdpersonal bemöter dessa patienter utifrån deras individuella behov av vård och 

omsorg för att kunna främja livskvaliteten.  

Framtida forskning bör fokusera mer utifrån ett patientperspektiv då det är patientens 

upplevelse som är det centrala i vårdandet. För att ge patienter med EIP möjlighet att 

göra sina röster hörda i forskningssammanhang, skulle denna litteraturstudie med fördel 
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kunna följas upp med intervjustudier. Då det hittills har varit vanligare att forskningen 

utgått från ett personalperspektiv. 

Författarna hoppas att denna litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse för personer 

med emotionell instabil personlighetsstörning men även bidra till ett bättre bemötande och 

omhändertagande för att möjliggöra ökad livskvalitet för personer med EIP. 
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