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Sammanfattning 
	  
BAKGRUND: Sedan år 2005 har antalet personer som diagnostiseras med en personlighetsstörning i 
Sverige ökat från 1803 till 2222. Personer med en personlighetsstörning är ofta i behov av psykiatrisk 
vård på grund av olika beteendestörningar. Av de som försökt begå självmord har tio procent lyckats. 
Sjuksköterskan kommer, oavsett var hen är verksam, möta personer med Borderline 
personlighetsstörning (BPD) då de möts både inom psykiatrin och den somatiska vården. 

 
SYFTE: Att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med Borderline 
personlighetsstörning. 

 
METOD: En kvalitativ litteraturstudie har genomförts och till analysen användes induktiv 
innehållsanalys. 

 
RESULTAT: I resultaten framkom kategorierna Vårdpersonalens attityder, där huvudfynden var att 
attityderna var negativa men att en önskan om att hjälpa ändå finns, och Vårdrelationens betydelse 
där det mest framträdande problemet är brist på kunskap och förståelse hos sjuksköterskor.  

 
SLUTSATS: Det krävs att sjuksköterskan har kunskap både om sjukdomen och om hur det är att vårda 
personer med BPD. 
 
Nyckelord: Attityder, Borderline personlighetsstörning, omvårdnad 



	  

Summary 
 
The nurse's experience of caring for people with Borderline Personality Disorder 
	  
BACKGROUND: Since year 2005 has individuals diagnosed with a personality disorder increased from 
1803 to 2222 in Sweden. People with a personality disorder is often in need of psychiatric care due to 
various behavioral disorders. Of the people who has attempted suicide ten percent has succeeded. The 
nurse will, whether or not he or she is active, meet people with borderline personality disorders (BPD) 
whereas they interact within both the psychiatric and the somatic care. 
 
PURPOSE: To research the nurse’s experience to care for people with Borderline personality disorder. 
 
METHOD: A qualitative literature study has been made and for the analysis an inductive content 
analysis was used.  
 
RESULT: The results revealed the categories The attitude of the health care staff, where the main 
findings was that the attitude was negative but the people in question even then wished to be able to 
help and The nurse and patient relationship, where the major issue was lack of knowledge and 
understanding from the nurses. 
 
CONCLUSION: It is required that the nurse has both knowledge of Borderline personality disorder 
and what it is like to treat individuals with the mentioned condition. 
 
KEYWORDS: Attitudes, Borderline personality disorder, health care  
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Inledning 

Sen år 2005 har antalet personer som diagnostiseras med en Borderline personlighetsstörning (BPD) i 
Sverige ökat från 1803 till 2222 (Socialstyrelsen, 2014). Personer som har en personlighetsstörning 
kommer ofta under någon period i sitt liv vara i behov av psykiatrisk eller somatisk vård på grund av 
beteendestörningar som ätstörningar, självskadebeteende, depression eller ångest. Då många av dessa 
personer har problematik med en inneboende desperation och impulsivitet i kombination med snabba 
humörsvängningar har de ibland svårt att planera och följa vårdplaner. Detta kan göra att 
vårdpersonal känner sig ineffektiva och hjälplösa i mötet med dessa personer (Kåver, 2009). För att 
kunna ge rätt stöd och utbildning till såväl nyexaminerade som mer erfarna sjuksköterskor är det 
därför viktigt att undersöka vilka erfarenheter de har av att möta dessa personer 
	  

Bakgrund 

Borderline personlighetsstörning (BPD) 
BPD är en svår psykiatrisk störning och karakteriseras av att personen har en försämrad 
impulsstyrning, stormiga interpersonella relationer och en förvrängd självbild med negativa och 
nervärderande tankar om sig själv (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). Den 
bristande impulskontrollen blir ofta tydlig när det handlar om pengar, matvanor, droger och alkohol 
och det är inte ovanligt att personer med BPD utvecklar beroendebeteenden (Bland, Williams, Sharer, 
& Manning, 2004). Personer med BPD kommer oftast i kontakt med vården efter tablettintoxikationer 
(Clarke, Baker, Watts, Henderson, Evans, & Sherr, 2001) och självskadebeteenden (Sandy, 2013). 
Självskada är oftast inte en handling personen gör i syfte att dö, utan används ofta som en form av 
negativ copingstrategi (Sandy, 2013; Warm, Murray, & Fox, 2003). Att skada sig själv är ett av många 
sätt att hantera smärtsamma känslor. Många gånger kan den kroppsliga smärtan vara enklare att 
hantera. Självskadande kan vara ett sätt att lugna eller straffa sig själv men det kan också vara ett sätt 
att visa för andra att det är något fel och att man behöver hjälp (Nationella Självskadeprojektet). 
Personer med självskadebeteende beskriver själva självskadan som ett utlopp för ilska och smärta 
samt att det ger en upplevelsen av kontroll över det som händer i kropp och själ, vilket leder till att den 
emotionella sårbarheten blir hanterbar och kontrollerbar för individen (Warm, Murray, & Fox, 2003).  
Av de personer med BPD lider 90 procent även av depression och ångestsyndrom och det är oftast 
anledningen till att de söker vård innan de får diagnosen borderline (Zanarini, Frankenburg, Hennen, 
Reich & Silk, 2004).  
 
BPD är starkt förknippad med självmordstankar och självmordsförsök. Av de som vårdas inneliggande 
på sjukhus har de flesta gjort någon form av självmordsförsök och tio procent av de som försökt begå 
självmord har lyckats (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). Personen kan i ena 
stunden vilja dö, och tar därför en överdos av tabletter, för att sedan ångra sig och ringa efter hjälp då 
önskan om att dö inte längre finns (Näslund, 1998). En instabil impulskontroll och snabbt växlande 
humör där växlande från tillbakadragande och ovilliga att göra något till raseriutbrott med fysiskt våld 
är vanligt och stundtals finns det ingen tydlig orsak till humörväxlingarna (Näslund, 1998; Bland, 
Williams, Sharer, & Manning, 2004). Det är också vanligt att personen med Borderline har en instabil 
identitet som kan leda till en negativ självbild och de har ofta föreställningar om sig själv som kretsar 
kring värdelöshet och självanklagelser (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). De har 
ingen fast uppfattning om sig själva och har ofta motsägande påståenden som inte stämmer överens 
om hur de egentligen är (Näslund, 1998). Personer med BPD har svårt att utveckla stabila relationer 
och deras relationer ofta bli stormiga och kaotiska (Bland, Williams, Sharer, & Manning, 2004). De är 
också känsliga för separationer eller hot om separationer, vilket ofta ger en känsla av förtvivlan och 
tomhet (Perseius, 2014). De har ofta svårigheter i att vara ensamma vilket gör att de ofta är mycket 
beroende av sin partner och har svårt för att hålla distans. Samtidigt har de ofta svårt att uppfatta 
betydelsefulla relationer, till exempel med föräldrar, partner och syskon och de har ofta svårt att visa 
omtanke (Näslund, 1998). En Person med diagnosen BPD har ofta ett avvikande beteendemönster än 
vad allmänheten förväntas se. Deras tankar, känslor, beteenden och oflexibla mönster kan därför 
uppfattas som avvikande från ”det normala” och leda till att personen blir lidande och fungerar dåligt i 
sociala och yrkesmässiga sammanhang (American Psyciatric Assosiation, 1994). 
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Förekomst 
Av de som diagnostiseras med BPD är 70- 80 procent kvinnor. Oftast är det minst en av föräldrarna 
som lider av någon form av psykisk ohälsa (Näslund, 1998; Paris, Zweig-Frank, & Guzder, 1994; 
Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). Det har också visats att diagnosen ADHD i 
barndomen och BPD i vuxen ålder har ett samband (Dalbudak & Evren, 2015). Traumatiska 
upplevelser i barndomen, till exempel barn som blir sexuellt utnyttjade, löper större risk för att 
utveckla BPD senare i livet (Blasczyk-Schiep, Rabska, Jaworska-Andryszewska, & Laso, 2015; Näslund, 
1998). Det finns även teorier som menar på att om ett barn saknar grundtrygghet under uppväxten och 
utsätts för tidiga separationer, oengagerade och försumligande förälder eller föräldrar med antisociala 
och instabila drag eller alkohol- och narkotikamissbruk så ökar risken att barnet kommer utveckla en 
BPD senare i livet (Ottosson, 2015). 
 

Diagnostisering av BPD 
BPD är ett brett begrepp och innefattar många problem och symtom som gör det svårt att skilja denna 
sjukdom från andra psykiska sjukdomar. För att hjälpa till vid diagnostiseringen är DSM-IV och ICD-
10 två klassifikationssystem. ICD-10 utvecklades av World Health Organisation och är det system som 
officiellt används i Sverige för att diagnostisera personlighetsstörningar (Perris & Perris, 1998). När 
BPD ska diagnostiseras kollar man på om den vårdsökande personen stämmer in på de karaktäristiska 
dragen där de starkaste indikationerna är återkommande hot om självmord, självskada eller 
självmordsförsök (Leichsenring, Leibing, Kruse, New, & Leweke, 2011). Då dessa symtom även 
förekommer vid andra psykiatriska tillstånd har man utvecklat DIB (Diagnostic Interview for 
Borderlines) som är ett speciellt utvecklat instrument som nästintill kan ge en hundraprocentig 
särskiljning av BPD från till exempel Schizofreni och neurotisk depression (Crafoord, 1995). 
 

Behandlingar 
BPD är ingen sjukdom men kan beskrivas som en kronisk psykisk störning (Paris, 1994). Idag finns det 
olika behandlingsmetoder för personer med BPD, exempelvis olika läkemedel, psykodynamisk terapi, 
dialektisk beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (Näslund, 1998).  
 
Då BPD inte är en sjukdom finns inga läkemedel som befriar från BPD, dock kan vissa läkemedel 
minska en del symtom (Isaksson & Luciani, 2006). Vanligt är att man får antidepressiva, 
sömnmediciner och eller humörstabiliserande men det är viktigt att se till att personerna inte blir 
beroende av läkemedlen, därför används inte läkemedel som Bensodiazepiner (Paris, 2011; Nyman, 
2009). 
 
De behandlingsformer som är effektivast vid BPD är psykologiska behandlingar som visat sig ha en 
god symtomlindrande effekt (Nyman, 2009).  En av de psykologiska behandlingarna är 
Psykodynamisk terapi (PDT) som syftar till att personen ska kunna se sig själv och andra som 
individer med båda bra och dåliga sidor. Den fokuserar personerna på de problem som de har just nu. 
Svårigheterna vid psykodynamisk terapi är att personer med borderline personlighetsstörning inte kan 
kontrollera sina känslor och de har ofta svårt att fullfölja terapin (Näslund, 1998). En annan 
psykologisk behandlingsform är Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är den behandlingsform som 
används mest idag och går ut på att bearbeta det som är idag och inte det som har hänt tidigare 
(Linehan & Nilsonne, 2000). Den här formen består av kognitiv beteendeterapi, undervisning och 
psykoterapi individuellt och i grupp. Den är särskild framtagen för att kunna arbeta tillsammans med 
personer som skadar sig själva. Personen lär sig att tänka på ett nytt sätt så hon/han kan hantera sina 
känslosvängningar, bearbeta sina problem och stå ut med frustrationen samt att kunna säga ifrån på 
ett bra sätt till andra människor (Näslund, 1998; Socialstyrelsen, 2012). Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
är en behandlingsform där terapeuten pratar om det som är här och nu. Tyngdpunkten läggs på 
personen och dennes samspel med andra människor. Personerna får hemuppgifter eftersom det ingår i 
behandlingen, och detta kan vara att pröva på nya idéer eller andra sätt att lösa problem på 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Även om dessa psykologiska behandlingsformer har effekt har det visat sig vara svårt för många att 
motiveras till att fullfölja behandlingen som är lång och pågår i ett upp till flera år (Perseius, Kåver, 
Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). Därför har det utvecklats alternativa terapiformer som varar 
under kortare tid där Emotionsreglerande gruppterapi (ERGT) är den mest lovande korttidsterapin 
som är utvecklad för självskadebeteende. Den varar under fjorton veckor i grupp och handlar om att 
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arbeta med individernas medvetenhet och sätt att reglera deras känslor och vad de värderar i livet 
(Gratz, 2007). Det finns även Mentaliseringbaserad terapi (MBT) där syftet är att förbättra personens 
mentaliseringsförmåga. Personer med BPD antas ha en väl utvecklad mentaliseringsförmåga men lider 
istället av svårigheter att mentalisera i emotionellt laddade nära relationer till andra (Bateman & 
Fonagy, 1999). 
 
 
Denna diagnosgrupp fortsätter att vara utmanande men tack vare ny förståelse och bättre 
behandlingsmetoder kan det idag ges en större chans till ett delvis tillfrisknande. Trots att inte alla 
personer uppvisar minskning av symtom så mår många bättre. Det kan dock uppstå problem med 
sociala och arbetsrelaterade situationer samt med den fysiska hälsan (Breiling, 2008). Det är därför 
viktigt att man i vården av personer med BPD inte enbart fokuserar på att lindra och behandla symtom 
utan också tar i beaktande hur personen fungerar socialt och vilka svårigheter som uppstår i dagliga 
livet på grund av sjukdomen (Isaksson & Luciani, 2006). 

Sjuksköterskans ansvar i vården 
Sjuksköterskan ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vårda alla människor med 
respekt för deras lika värde och enskilda värdighet. Vården ska bygga på respekt för människans 
självbestämmande och integritet. Sjuksköterskan ska främja goda kontakter med vårdsökande person 
och tillgodose dennes behov av kontinuitet och säkerhet. Hon ska även förebygga ohälsa. BPD är en 
komplex diagnos som påverkar hela individen och dennes nätverk på olika sätt varför många bitar 
behöver involveras i omvårdnaden av personen. Sjuksköterskan behöver därför kartlägga 
familjesituationen, sociala nätverk, ekonomi, bostads- och arbetssituation för att få en uppfattning om 
graden av aktuell psykosocial påfrestning. Målet med omvårdnaden är att personen ska klara av att 
leva med sin sjukdom och klara dagliga aktiveter, ha en meningsfull aktivitet och meningsfulla 
relationer samt att kommunicera med personens närstående som ofta behöver vara delaktiga 
(Isaksson & Luciani, 2006). I vården av personer med BPD är detta inte alltid så lätt då det kan vara 
svårt att respektera någon som kan vara utåtagerande och svartmålande av vårdpersonal. Det kan vara 
svårt att få personerna delaktiga eftersom de ena dagen klarar av en uppgift men nästa dag är de helt 
handlingsförlamade, vilket personalen kan uppleva som manipulativt och tids- och resursödslande 
(Filer & Ward, 2005). En annan viktig omvårdnadsåtgärd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) är att delge den vårdsökande personen information om dennes hälsotillstånd. Då personer 
med BPD ofta har föreställningar om sig själv som värdelösa (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & 
Åsberg, 2007) är det viktigt att kommunicera diagnosen och dess innebörd på ett sätt att det inte 
upplevs stigmatiserande för personen. De flesta som förstår innebörden i en diagnos och kan känna 
igen sig i problematiken uppskattar att få ett namn på sina problem och diagnosen kan på ett 
konstruktivt sätt öka förståelsen och synliggöra symtom som är grunden för att kunna lära sig att 
hantera dem (Isaksson & Luciani, 2006). Denna uppgift är inte heller alltid helt lätt då denna 
diagnosgrupp vidare kan testa personalens tålamod med provokationer och gränstestningar vilket i sig 
kan göra att sjuksköterskan känner osäkerhet och rädsla för att kommunicera och vårda den här 
diagnosgruppen (Ottosson, 2015; O'Brien, 1998). Sjuksköterskan känner då frustration över att möta 
personer med BPD och det resulterar i bristande stöd från personalen (O'Brien, 1998). Även personer 
med BPD har beskrivit att de ibland känt att de blivit respektlöst bemötta och inte erhållit den vård 
som de behöver (Filer & Ward, 2005). En anledning till att personerna upplever att de inte får den 
vård som behövs kan vara för att sjuksköterskan inte vet hur hen ska ta hand om denna sortens 
diagnosgrupp (O'Brien, 1998). Problemet i att vårda personer med BPD är att de inte bara vårdas inom 
psykiatrin utan kan även komma till den somatiska där inte alla har den kunskapen som krävs för att 
vårda personer med BPD (James & Cowman, 2007). Då personer med BPD ofta har svårt med 
interpersonella relationer är det viktigt att sjuksköterskan förhåller sig professionellt och visar empati. 
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2015) är en god kontakt mellan 
vårdare och person med personlighetsstörning av stor vikt för den fortsatta vården och prognosen, 
ändå upplever många personer med denna typ av problematik att de inte får något gehör från personal 
och att de inte erbjuds delaktighet i vården.  
 

Omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
Teorin om mellanmänskliga aspekter fokuserar på de mellanmänskliga dimensionerna i 
omvårdnadsarbetet.  Att förstå vad som sker mellan vårdsökande person och sjuksköterska, hur deras 
interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan ha för personen och dennes tillstånd är det 
viktigaste för att förstå vad omvårdnad är och bör vara (Travelbee, 1971). 
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Utgångspunkten i teorin är att människan är en unik, oersättlig individ som endast existerar en enda 
gång i denna värld. I arbetet som sjuksköterska är det viktigare att förhålla sig till den enskilda 
individens upplevelse av sjukdom och lidande än till sin egen eller annan vårdpersonals diagnos och 
objektiva bedömning. Det viktigaste syftet med omvårdnad är att hjälp människor att finna mening i 
sina olika livserfarenheter och detta uppnås genom att etablera mellanmänskliga relationer 
(Kirkevold, 2000).  
 
Det första mötet mellan vårdsökande person och sjuksköterskan lägger grunden till den fortsatta 
relationen. Vid det här laget är personerna främmande för varandra och präglas av tidigare 
erfarenheter och generaliserade stereotyper (Kirkevold, 2000; Travelbee, 1971). Ett band kan börja 
bildas då de stereotypiska uppfattningarna försvinner och parternas personligheter blir synliga 
(Kirkevold, 2000). Det är viktigt att sjuksköterskan undviker att jämföra den enskilda individen med 
andra liknande personer (Kirkevold, 2000; Travelbee, 1971).  Samtidigt som sjuksköterskan måste se 
personen som en unik individ bör även den vårdsökande personen se sjuksköterskan som en individ 
snarare än en roll. Målet med att bygga upp en relation är att förvärva en mellanmänsklig relation med 
ömsesidig förståelse och kontakt (Kirkevold, 2000). 
Det är extra viktigt att en mellanmänsklig relation med personer med BPD skapas då det kan vara 
svårt att hålla kvar personen i behandling (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & Åsberg, 2007). 

Problemformulering 
Eftersom personer med BPD ofta kommer i kontakt med vården genom intoxikationer och 
självskadebeteenden så hamnar de inte bara inom psykiatrin utan även på somatiska sjukvården. 
Denna diagnosgrupp kan uppfattas som manipulerande för omgivningen då bland annat 
sjukvårdspersonalen upplever att personerna testar personalens tålamod med provokationer och 
gränstestningar (Ottosson, 2015). 
Personer med BPD upplever ofta att de blir respektlöst bemötta av sjukvården. De tycker inte de 
erhåller den vård de behöver. Skälet kan vara att dessa personer ofta kategoriseras som manipulativa, 
tidskrävande och resursödslande (Filer & Ward, 2005). Det är känt att personer med BPD är svåra att 
hålla kvar i terapi och de misslyckas ofta med att svara på de terapeutiska satsningar som ges samt 
ställer stora känslomässiga krav på sjukvårdspersonalen. Många som arbetar med personer med BPD 
blir emotionellt utbrända och/eller får stressjukdomar (Perseius, Kåver, Ekdahl, Samuelsson, & 
Åsberg, 2007). Därför är det viktigt för alla sjuksköterskor inom vården att ha sådan kunskap eftersom 
BPD kan komma till alla instanser. Ytterligare kunskap om BPD är viktigt för att möta behoven av den 
kompetens som krävs för att vårda denna diagnosgrupp på ett bra sätt. 
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Syfte 

Undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med Borderline personlighetsstörning. 
	  

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har utförts utifrån kvalitativ artiklar. Syftet med en litteraturöversikt är att samla 
in kunskap inom ett begränsat område för att få en översikt av redan befintlig forskning (Polit & Beck, 
2008). Med det kvalitativa perspektivet ses den omgivande verkligheten ur ett subjektivt perspektiv. 
Intresset ligger i att studera hur människan uppfattar och tolkar sin omgivning (Backman, 2008). 
Kvalitativa undersökningar har som syfte att skaffa en djupare förståelse än vad som fås vid 
kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2011). En induktiv ansats kommer användas vid analysen, 
vilket innebär att litteraturöversikten utgår från innehållet i texten istället för att som vid deduktiv 
ansats utgå utifrån en bestämd teori (Henricson, 2012). Konklusionerna kommer sedan att jämföras 
med teorin om mellanmänskliga aspekter. 

Urval och datainsamling 
Med utgångspunkt från syftet, att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med 
Borderline personlighetsstörning, har följande sökord används: Borderline AND nurse, borderline 
AND nurse*, nurse AND borderline personality disorder AND care. 
 
Sökningar har gjorts i databaserna: MedLine - denna databas är inriktad på hälsa och sjukvård, 
psykiatri och omvårdnad. PsycINFO - innehåller referenser till litteratur bland annat inom psykologi. 
CINAHL – innehåller i första hand tidskriftsartiklar inom ämnena vård, omvårdnad, arbetsterapi, 
rehabilitering, sjukgymnastik och oral hälsa (Högskolebiblioteket). Sökresultaten sammanställdes i en 
tabell, se Bilaga 3. 
 
Enbart kvalitativa artiklar skrivna på engelska och publicerade från 2005 och framåt ingår i resultatet. 
Artiklarna som inkluderades är peer-reviewed och vetenskapligt granskade. ”Abstract Available” 
markerades och därför är det endast artiklar med abstract som använts i studien. Artiklarna ska 
inkludera sjuksköterskans erfarenheter av det valda ämnet. Annan vårdpersonals, till exempel läkare, 
exkluderades. Kvantitativa artiklar exkluderades. 
 
Vid sökningen granskades först och främst alla artiklars titlar. Antalet titlar som granskades var 1494 
stycken. De som verkade passa in på syftet valdes ut för granskning av abstrakt och de som svarade på 
syftet samt inklusionskriterier gick vidare för en granskning (bilaga 3). Antalet artiklar vars abstrakt 
lästes var 325 stycken. Artiklarna lästes i sin helhet flertalet gånger av båda författarna. Antalet artiklar 
som lästes i sin helhet var 36 stycken. Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån kvalitetsgransknings-
protokoll (bilaga 1) med syftet att undersöka respektive vald artikels vetenskapliga kvalitet. Samtliga 
artiklar som granskades enligt protokollet höll en kvalitet som gjorde att de inkluderades i studien. I 
resultat ingick slutligen 11 artiklar (bilaga 2). 
	  

Dataanalys 
Analysen utfördes sedan utifrån en innehållsanalys som beskrivs som följande: Varje relevant artikels 
resultat lästes grundligt flera gånger och meningar eller fraser som överensstämde med arbetets syfte 
markerades. Författarna jämförde de markerade fraserna och skapade därefter olika kategorier och 
underkategorier utefter samband och skillnader (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). Därefter 
arbetades en ny helhet fram av det insamlade och analyserade materialet som svarade mot 
litteraturstudiens syfte. 
 

Etiska överväganden 
Etiskt godkännande av etisk kommitté är inget krav vid genomförande av en litteraturöversikt. Dock 
ska det etiska övervägandet ändå uppmärksammas genom hela processen (Kjellström, 2012). De 
artiklar som inkluderats i litteraturöversikten har genomgått etiska överväganden eller godkänts av en 
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etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Endast artiklar som uppfyller kraven inkluderades. 	    
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Resultat 

Tabell 1:  Kategorier och underkategorier. 
 
Kategorier Underkategorier 
Vårdpersonalens attityder 
 
Vårdrelationens betydelse 

Sjuksköterskans önskan att hjälpa 
Frustration och negativa attityder 
Tillit och respekt 
Att sätta gränser 
Behov av kunskap och förståelse 

 

Vårdpersonalens attityder  
De främsta attityderna gentemot personer med BPD som framkommer i resultatet är negativa men det 
finns även förhoppningar om att kunna hjälpa. 

Sjuksköterskans önskan att hjälpa 
En anledning till att personer med BPD upplevs på ett negativt sätt är ett en del sjuksköterskor ibland 
har en känsla av att inte kunna hjälpa dessa människor (Woollaston & Hixenbaugh, 2008).  I 
litteraturen framkommer det att sjuksköterskorna har en stark vilja att hjälpa personer med BPD. 
Detta beskrivs att det kan vara tack vare sjuksköterskornas personliga värderingar. Deltagarna i 
studien redogör för att de känner empati för personerna med BPD och trots att det initialt finns 
negativa reaktioner så känner de att personerna ändå behöver hjälp (Stroud & Parsons, 2013). Många 
ser en utmaning i att arbeta med denna diagnosgrupp men de känner även förståelse och engagemang 
för personerna och en hoppfullhet i att kunna hjälpa (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 2007). 
 
De negativa attityderna har visat sig kunna bero på okunskap om BPD (Rogers & Acton, 2012). Med 
kunskap kan sjuksköterskan bli säkrare i sitt arbete och det blir lättare att agera professionellt 
(Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Ma, Shih, Hsiao, Shih, & Hayter, 2009). Att känna sig otillräcklig 
som sjuksköterska kan leda till känsla av hopplöshet men en sjuksköterska beskriver att hon nu, efter 
17 år inom psykiatrin, accepterar att hon inte alltid kan hjälpa (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 
 
Frustration och negativa attityder 
Många sjuksköterskor känner sig frustrerade över att de blir manipulerade av personer med BPD 
genom deras oärlighet (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Ma, Shih, Hsiao, Shih, & Hayter, 2009). 
Frustration och rädsla kan även uppkomma hos personalen då personer med BPD ofta hotar med att 
skada sig själva eller andra (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 
2007). Personernas manipulativa beteenden har gjort så att personalen upplever att de måste vara på 
sin vakt jämt och ständigt. Sjuksköterskor upplevde att integriteten kunde kränkas på det sätt som 
personerna övervakades. Det beskrivs att personal ibland blir överväldigade av sin frustration att de 
verbalt och fysisk agerar mot personen, till exempel genom att skrika på personen eller ta tag i dennes 
arm. Sjuksköterskor har beskrivit svårigheten i att lämna ute sina känslor för personen och inte 
tydliggöra dennes skadebeteende, då detta kan vara uppmuntrande för personen att fortsätta. Detta 
resulterar i att personalen ofta stänger in sina känslor och gör uttryck för dem genom skämt och ironi 
istället vilket kan upplevas som kränkande hos personerna (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 
2007).  
 
I resultatet framkom det att den sedvanliga synen på personer med BPD är att de är manipulativa, 
uppmärksamhetssökande, slöseri med tid och resurser och att de istället ska ta ansvar för sina 
beteenden och vårda sig själva istället för att behandlas av ett psykiatriskt team (Stroud & Parsons, 
2013; Ma, Shih, Hsiao, Shih, & Hayter, 2009). Sjuksköterskors synsätt mot personer med BPD är ofta 
inte förmånliga för personerna och många sjuksköterskor har svårt att dölja de attityder de har i mötet 
med personerna. När sjuksköterskan fått vetskap om att personen har BPD har negativa attityder visat 
sig öka. De är mindre benägna att visa empati för dessa personer i förhållande till dem med andra 
psykiska diagnoser (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Koekkoek, van Meijel, Schene, & 
Hutschemaekers, 2009). Tillfrågade sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar beskriver att de flesta 
delar åsikten om att de inte vill jobba med självskadande personer och gör allt för att undvika dem 
(Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 
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Vårdrelationens betydelse 
Brist på kunskap och förståelse är det som är det mest framträdande problemet bland 
sjuksköterskorna i vårdandet av BPD. Vikten av kunskap tillsammans med tillit, respekt och gränser är 
det som främjar en god vårdrelation. 

Tillit och respekt 
Ett problem vårdpersonal belyste var att personer med BPD hade svårigheter att känna tillit till dem 
och att personerna hade benägenhet för att inte söka hjälp hos en personal de inte kände, då de 
saknade tillit till personen. Det berättas även om att personalen ofta underskattade tiden det tog att 
bygga upp en gynnsam relation (Langley & Klopper, 2005). För att känna tillit upplevde personerna att 
det var betydelsefullt att få känna att någon trodde på dem och deras berättelse (Holm & Severinsson, 
2011). Viktiga aspekter i en vårdrelation har också visat sig vara respekt, stöd, tillit, förståelse och 
omsorg (Holm & Severinsson, 2010; Schoppmann, Schröck, Schnepp, & Büscher, 2007). Dock har det 
visat sig att sjuksköterskor har det svårt att känna tillit och respekt till personerna eftersom de 
upplever att personerna inte visar respekt tillbaka till exempel genom sina manipulativa 
självskadebeteenden (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 2007; Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 

Att sätta gränser 
Sjuksköterskor pratar ofta om att det är viktigt att bibehålla självkännedom och att sätta gränser är en 
viktig faktor när interaktion med BPD sker. Det beskrivs att personal har haft ”specialmöten” efter 
arbetstid för att diskutera inneliggande personer (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). Gränssättning är 
en strategi för att bevara relationen och förhindra känslomässig belastning samt utbrändhet. 
Sjuksköterskor berättade att gränssättning inte alltid uppskattades av personerna men det var viktigt 
att personalen var informerad om vikten av ett gemensamt förhållningssätt och att vara ärliga med 
gränserna gentemot personerna (Langley & Klopper, 2005; Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 
2007). Vissa sjuksköterskor upplevde det svårt att sätta gränser då det krävde förståelse, lyhördhet och 
engagemang (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 2007).  

Behov av kunskap och förståelse 
I mötet med BPD så visar det sig att det viktigt att sjuksköterskan har både kunskap och erfarenhet av 
sjukdomen (Welch, 2005). Sjuksköterskor blir mer säkra i sitt bemötande med BPD om de har 
kunskap om sjukdomen och dess symtom, samt förståelse för de svårigheter personerna har. Med den 
kunskapen hjälper de personerna i större utsträckning (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 
 
Sjuksköterskor upplever ofta att de inte har den kunskap som krävs för att möta och vårda personer 
med BPD (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 2007; Rogers & Acton, 2012). Det har visats sig 
genom att personer upplevt att personalen haft bristande kunskap, förståelse och verktyg för att 
behandla och vårda dem. Sjuksköterskor har beskrivit att på grund av okunnig personal så har 
personerna med BPD känt sig svikna. Då brist på kunskap finns hos sjuksköterskor så har de inte 
kunnat ge rätt information till personerna och sjuksköterska har då de erfarit att personerna istället 
sökt information från andra källor, till exempel internet (Rogers & Acton, 2012). Utbildning och 
erfarenhet gör det lättare för sjuksköterskorna att vara professionella gentemot BPD (Woollaston & 
Hixenbaugh, 2008; Ma, Shih, Hsiao, Shih, & Hayter, 2009). Detta har även framställts av personer 
som har beskrivit att de upplever att de får bättre vård av specialistsjuksköterskor (Rogers & Acton, 
2012). En sjuksköterska har beskrivit att den vård som skulle lämpa sig bäst för BPD skulle vara på en 
mindre och avskild avdelning där det fanns personal med extra kunskap och tillräckligt med tid för 
personerna (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 2007). 
 
Sjuksköterskor har varit avvisande och osympatiska i mötet med BPD. Detta kan bero på bristande 
kunskap och förståelse av personlighetsstörningens problematik (Rogers & Acton, 2012). 
Sjuksköterskans förståelse är mindre när personernas behandlingar inte fungerar, mot vad de har för 
personer med andra diagnoser och de är samtidigt mindre villiga att hjälpa personerna med BPD 
(Koekkoek, van Meijel, Schene, & Hutschemaekers, 2009). Det har visat sig att förståelsen och 
empatin för personer med BPD minskar eftersom många sjuksköterskor upplever att denna 
diagnosgrupp har kontroll över sin situation. Däremot kan empatin och förståelsen öka om det finns 
faktorer som den vårdsökande personen inte kan styra över, till exempel att terapeuten avbokar ett 
möte. Sjuksköterskor beskriver att ju mer förståelse för personen och bakomliggande faktorer till 
personens svårigheter desto mer ökade personalens empati och engagemang (Woollaston & 
Hixenbaugh, 2008). Schoppmann et. al (2007) beskriver att känslan av förståelse för den svåra 
situationen personen befann sig i ökade om sjuksköterskan satte sig bredvid personen. De 
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sjuksköterskor som är verksamma inom psykiatrin har ofta en större förståelse för personer med BPD 
än vad andra professioner har (Rogers & Acton, 2012).  
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med Borderline 
personlighetsstörning. En litteraturöversikt valts som metod. En litteraturöversikt skapar en bred 
överblick över det valda området och är därför en fördel att välja till denna studie (Friberg, 2012). 
Litteraturstudien skapar nya förutsättningar för fortsatta studier av ämnet och kan ligga till grund för 
förändringsarbeten inom detta område. Dock kan en viss mängd data försvinna eftersom det görs ett 
selektivt urval av forskningsartiklar (Friberg, 2012). Databaserna där författarna utförde sökningen av 
vetenskapliga artiklar var CINAHL, PsycINFO och MedLine. Författarna kan gått miste om en del 
artiklar som kunnat vara till nytta för studien eftersom sökningen av artiklarna linkades fulltext, 
abstract och även Peer reviewed.  
 
I urvalet av artiklar som användes i resultatet avgränsades de från år 2005 och fram till år 2016. Detta 
för att få med ny forskning i resultatet. Författarna började med att läsa Titel och abstract och utifrån 
det valdes nitton artiklar ut för närmare granskning. Därefter valdes slutligen de elva artiklar ut som 
resultatet består av. Kvalitativa artiklar i studien har analyserats utifrån Friberg (2012). Resultaten i 
samtliga artiklar stämde överens med syftet i studien. Många artiklar som hittades var skrivna endast 
ur personernas synvinkel. Dessa forskningsartiklar var inte relevanta då ämnet studerades utifrån 
sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda personer med Borderline personlighetsstörning.  
För att betona att denna problematik inte är beroende av kön så innefattar de artiklar som valts till 
litteraturstudien såväl kvinnliga som manliga sjuksköterskor och har därför skrivits utifrån ett 
könsneutralt perspektiv. Personer med BPD kan mötas såväl i den somatiska som psykiatriska vården 
och alla inom vården ska kunna ta till sig beskrivningen för att utveckla sig i sitt arbete (James & 
Cowman, 2007). 
 
Författarna gjorde varsin kvalitetsbedömning av artiklarna som sedan jämfördes med varandra, för att 
se om de hade bedömts enhetligt. Ett fåtal skilda åsikter fanns, men efter att ha diskuterat igenom dem 
åstadkoms enighet. Det som ökar studiens trovärdighet är att alla inkluderade artiklar bedömdes ha 
hög kvalitet och hade hög tillämplighet för syftet enligt Hälsohögskolans kvalitetsprotokoll (bilaga 2). 
Eftersom artiklarna är skrivna på engelska kan detta leda till språksvårigheter som kan resultera i 
feltolkningar (Polit & Beck, 2008). Trovärdigheten kan påverkas genom i vilken grad författarna har 
erfarenheter inom forskningsområdet. Trovärdigheten ökar om författarna har sett 
forskningsproblemet ur olika synvinklar (Henricson, 2012). Författarna har ingen förförståelse av 
forskningsområdet sedan tidigare och har under studiens gång studerat forskningsproblemet ur olika 
personers synvinklar. 
 
Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra kontexter och hur 
pålitligt resultatet är (Polit & Beck, 2008). Författarna till denna litteraturstudie anser att studien går 
att överföra eftersom att det är viktigt att ha kunskap om BPD i mötet med dessa personer och att 
denna diagnosgrupp kan ses såväl inom psykiatrin som den somatiska vården (James & Cowman, 
2007). 

Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med Borderline 
personlighetsstörning. Det som genomsyrar de flesta av de artiklar som använts i litteraturstudien är 
bristen på kunskap och förståelse för denna diagnosgrupp (Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 
2007; Rogers & Acton, 2012).  
 
Resultatet har visat att de flesta sjuksköterskor delar åsikten om att attityderna mot BPD är negativa 
och att de inte vill jobba med självskadande personer och gör allt för att undvika denna diagnosgrupp. 
Det har också framkommit att det finns en del av deltagarna som har en stark vilja att hjälpa sina 
vårdsökande personer. Resultaten visar även att det viktigaste i vården av BPD är kunskap, utbildning 
och förståelse för personlighetsstörningen och de symtom som hör till. Det var även viktigt att 
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vårdpersonalen hade ett förenat förhållningssätt och satte gemensamma gränser gentemot personerna 
med BPD. För att ge varandra stöd är det av vikt att personalen kan föra diskussioner där svårigheter, 
problem och erfarenheter förs fram kring denna grupp av personer. Det har framkommit under 
studiens gång att sjuksköterskor upplevt stor frustration och samtal med kollegor kan då underlätta 
för sjuksköterskorna att hantera sin inneboende frustration, istället för att låta den gå ut över den 
vårdsökande personen (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje, & Olofsson, 
2007).  
 
De negativa attityderna som framkommit i materialet uppstår främst på grund av att denna 
diagnosgrupp upplevs som svåra att vårda då det ofta upplevs som manipulerande (Ma, Shih, Hsiao, 
Shih, & Hayter, 2009). Om sjuksköterskor skulle erbjudas mer utbildning och handledning av mer 
erfarna kollegor skulle man kunna öka kunskapen om BPD, vilket i sin tur kunde öka förståelsen för 
varför personer med BPD agerar och gör som de gör. En förståelse för att BPD inte manipulerar utan 
att deras beteende är deras sätt att hantera smärta skulle hjälpa sjuksköterskor att inte ta utåtagerande 
beteende personligt och då skulle den negativa upplevelsen av att vårda BPD minska något (Linehan & 
Nilsonne, 2000). Woollaston & Hixenbaug (2008) tydliggör även i sitt resultat att sjuksköterskan blir 
mer säker i sin vård av BPD samtidigt som det blir lättare att agera professionellt. James & Cowman 
(2007) styrker ytterligare att sjuksköterskan genom mer kunskap kan få en bättre förståelse för denna 
diagnosgrupp och vården kan då bli förbättrad. Negativa attityder i mötet med BPD förstärks särskilt 
mycket för denna grupp av personer eftersom de redan har en låg självbild. Därför är det viktigt att 
som sjuksköterska ha förståelse för deras sårbarhet (James & Cowman, 2007). 
Resultatet i vår studie visar att de flesta av de tillfrågade sjuksköterskorna i materialet anser att de inte 
har den kunskap och utbildning som krävs för att vårda personen med BPD. Något som inte bara tagits 
upp i de inkluderade artiklar är att kunskap och utbildning kan ge sjuksköterskorna en bättre 
förståelse för de manipulativa beteendena, som egentligen kan vara ett uttryck för smärta. 
Sjuksköterskornas negativa attityder gentemot personer med BPD beror förmodligen på okunskap. 
Detta kan säkert påverka mötet och omvårdnaden negativt och kan leda till försämrat psykiskt mående 
och ett ökat vårdlidande för personen. Rogers & Acton (2012) och Koekkoek et.al (2009) är enade om 
att de sjuksköterskor som har särskild utbildning i psykiska sjukdomar har en mer positiv inställning 
till att arbeta med personer med BPD än vad andra sjuksköterskor har, vilket stärker uppfattningen 
om att mer utbildning krävs. 
 
 
Wilstrand et.al (2007) beskriver att personal ofta stänger in sina känslor. Ibland blir de så 
överväldigade av sin frustration att de verbalt och fysisk agerar mot personen eller ger uttryck för 
frustrationen genom kränkande skämt och ironi. Om sjuksköterskorna får ventilera känslor med sina 
medarbetare så skulle klimaten, attityderna och vården förbättras. Langley & Klopper (2005) visar att 
ett gemensamt förhållningssätt kan effektivisera, förbättra och trygga vården. Genom att tillsammans 
diskutera de problem som uppstår i arbetet kan vara till stor hjälp för att integrera ett gemensamt 
förhållningssätt.  
 
Teorin om mellanmänskliga aspekter beskriver att det tar tid att bygga upp en relation och att 
kontinuitet är viktigt för att vården ska bli så bra som möjligt (Travelbee, 1971). Detta kan vara särskilt 
viktigt när det gäller personer med BPD, just för att de har svårt med relationer och tilliten till andra. 
Langley & Klopper (2005) beskriver just det att personer med BPD kan har en väldigt begränsad tillit 
till andra och att många sjuksköterskor underskattar tiden det tar att bygga upp en relation. Holm & 
Severinsson (2011) trycker på att det är viktigt för personernas tillit att någon lyssnar och tror på deras 
berättelse. För att kunna göra det krävs respekt, förståelse och empatisk förmåga. Dessa faktorer 
framkommer som fundamentala i denna studies resultat. Personer med BPD upplevs på ett negativt 
sätt dels på grund av att sjuksköterskor ofta upplever att de inte kan hjälpa sina vårdsökande personer 
(Woollaston & Hixenbaugh, 2008). Det som kan stärka en vårdrelation mellan vårdsökande person 
och sjuksköterska är att många känner en stark vilja att hjälpa (Stroud & Parsons, 2013).  
 
	  

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att det finns alldeles för mycket negativa 
attityder och frustration gentemot denna diagnosgrupp. Detta beror på att det över lag saknas 
utbildning i psykiatriska sjukdomar. Utbildning av detta slag är viktigt och studiens resultat styrker 
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uppfattningen om att det bör vara betydligt mer utbildning om BPD under sjuksköterskans utbildning 
och yrkesverksamma tid. Det krävs mer forskning om hur utbildning om BPD ska bedrivas för att på 
bästa sätt kunna förbereda sjuksköterskan inför vårdandet av denna diagnosgrupp. 
 

Kliniska implikationer 

Om sjuksköterskan utbildas på rätt sätt så kan de negativa attityderna och vårdlidande minska och den 
goda omvårdnaden bli bättre. För att kunna förbereda sjuksköterskan inför mötet med BPD behöver 
hen kunskap och utbildning om bemötandet. Handledning inom personalgrupper är också något som 
skulle behövas. 
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