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Upplevelsen av terapeutisk 

effekt av olika moment i 
heldygnsvård för patienter med 
personlighetssyndrom 

 

Författarens namn: Efthymios Kouppis 

Sammanfattning 

Introduktion Personlighetssyndrom utgör ett globalt hälsoproblem. Individer med 

Personlighetssyndrom blir ofta inlagda i psykiatrisk heldygnsvård. Det saknas fortfarande starkt 

vetenskapligt stöd vad det gäller effektiviteten av heldygnsvård för denna patientkategori. 

Syfte Denna undersökning avser att belysa patienters upplevelse av terapeutisk betydelse av olika 

moment på en heldygnsvårdsavdelning.  

Metod Alla patienter med diagnos personlighetssyndrom som vårdas inneliggande  samt personalen 

fick svara på en enkät om deras upplevelse av terapeutisk värde i de olika moment som ingår i vården. 

Resultat Både patienterna och personalen svarar mestadels positivt om samtliga moment. Neutrala 

aktiverings moment utan stark interpersonell interaktion får högre poäng från både patienter och 

personal. Personalen underskattar patienternas upplevelse av egen tid. 

Slutsats Beteendeaktivering verkar ha positiv effekt även för patienter med personlighetssyndrom. 

Ökad implementering av sådana moment i slutenpsykiatrisk vård verkar vara gynnsam för patienterna. 

Nyckelord/Keywords 

Personlighetssyndrom, heldygnsvård, Terapeutisk signifikans, patienter, personal, enkätundersökning, 

pilotstudie. 
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Introduktion/Bakgrund 
Denna studie utgår från den psykiatriska vården som ges i psykiatrisk heldygnsvård. Patienter som 

kräver avancerad psykiatrisk vård som inte kan ges i hemmet blir inlagda i heldygnsvård för att dennes 

behov ska kunna tillgodoses. När det gäller psykiatrisk heldygnsvård är den vanligaste 

inläggningsindikationen självmordsbenägenhet. Vårdtiden kan variera avsevärt beroende på 

inläggningsindikation och svårighetsgrad. Efter psykiatrireformen under 90 talet har antalet 

vårdplatser inom psykiatrin i Sverige minskats radikal. Detta beror huvudsakligen på att patienter med 

kroniska sjukdomar kan få de insatserna de behöver i annat format vilket resulterat i att vårdtiderna har 

förkortats. Flera behandlingsmetoder och insatser som patienterna fick förut i heldygnsvård har nu 

förflyttats till öppenvård.  

En av de patientgrupper som ofta förekommer i psykiatri är patienter med personlighetssyndrom. 

Personlighetssyndrom utgör ett globalt hälsoproblem och beräknas förekomma hos mer än 5 procent 

av vuxna globalt (Huang et al., 2009). De har ett antal gemensamma drag, men också diametralt olika 

egenskaper, och är organiserade i 10 kategorier i DSM - 5 och åtta i ICD - 10. Dem gemensamma 

karakteristiska enligt DSM (Association, 2013)är följande:  

1. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett 

förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande 

områden:  

-Kognitioner (d v s sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser)  

- Affektivitet (d v s komplexiteten, intensiteten, labiliteten och rimligheten i det känslomässiga 

gensvaret)  

- Mellanmänsklig funktionsförmåga  

- Impulskontroll  

2. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträdande i många olika situationer och sammanhang.  

3. Det varaktiga mönstret orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete 

eller inom andra viktiga funktionsområden.  

4. Mönstret är stabilt och långvarigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig 

vuxenålder.  

5. Det varaktiga mönstret förklaras inte bättre som ett uttryck för eller en följd av någon annan form av 

psykisk ohälsa. 

6. Det varaktiga mönstret kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t ex drog, 

läkemedel) eller något annat medicinskt (t ex skalltrauma). 

Baserat på klinisk användbarhet och symptom är personlighetssyndroms diagnoserna grupperade i tre 

kluster i DSM - 5(Association, 2013). Kluster A kännetecknas av udda och excentriska beteenden. I 

det klustret ingår diagnoserna paranoid, schizoid och schizotyp personlighetssyndrom. Kluster B med 

dramatiska och oberäkneliga beteenden. Där ingår borderline, histrioniskt, antisocialt och narcissistiskt 

personlighetssyndrom. Kluster C består av oroliga, rädda beteenden. I det klustret ingår diagnoserna 

osjälvständig, ängslig och tvångsmässig personlighetssyndrom. 

Dessutom uppfyller ett stort antal personer allmänna kriterier för personlighetssyndrom, men uppfyller 

inte kriterier för en specifik personlighetssyndrom diagnos. 

Även om det finns skillnader mellan klassifikations systemen (DSM-ICD) går det att i princip 

översätta diagnoserna från det ena systemet till det andra utan att behöva göra om diagnostiken. Det är 

talande att i Sverige av olika anledningar används DSM i klinisk praxis men ICD 10 används i 

kodningen av diagnoserna i journalen.  
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Diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning- borderline är den mest förekommande bland  

personlighets diagnoserna inom psykiatri. Personer med borderline personlighetssyndrom behöver 

utöver de generella kriterierna uppfylla fem av följande:  

1. Stark rädsla för att bli övergiven och/eller överdriven ansträngning för att undvika att bli övergiven 

– oavsett om detta är inbillat eller verkligt. 

2. Ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som skiftar mellan 

överdriven beundran och idealisering, och nedvärdering. 

3.Instabil identitet och självbild. 

4. Impulsivitet i områden som är destruktivt för individen, såsom pengaspenderande, sex, droger, 

vårdslös bilkörning, hetsätning etc. Inkluderar inte självmordsbeteende eller självskadebeteende som 

täcks av punkt fem. 

5. Återkommande självmordstankar, självmordsförsök, hot om självmord, och/eller 

självskadebeteende. 

6. Emotionell instabilitet. Perioderna varar oftast i ett antal timmar eller dagar. 
7. Kronisk tomhetskänsla. 

8. Återkommande ilska eller frustration som inte står i proportion till vad som väckt den, eller 

svårigheter att kontrollera ilska/frustration. 
9. Stressrelaterade paranoida tankar eller allvarlig dissociation. 

 

Enligt ICD-10 karakteriseras emotionellt instabilt personlighetssyndrom av en uttalad tendens att 

agera impulsivt och utan att betänka eventuella konsekvenser. Humöret är oberäkneligt och 

föränderligt. Det är vanligt med affektutbrott och en oförmåga att kontrollera våldsamma reaktioner. 

Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande beteende, speciellt då impulsiva handlingar 

bromsas eller hindras. 

ICD-10 urskiljer två typer av personlighetssyndromet: 

-Impulsiva typen som främst karakteriseras av emotionell instabilitet och brist på impulskontroll 

-Borderlinetypen som karakteriseras av osäkerhet vad beträffar självuppfattning, livsmål och inre val. 

Här ferrekommer också en kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och instabila interpersonella 

relationer samt en tendens till självdestruktivt beteende inklusive suicidhandlingar och suicidförsök. 

 

Det är väl etablerat att individer med en eller flera personlighetssyndrom har högre dödlighet och en 

kortare förväntad livslängd jämfört med befolkningen i stort (Fok et al., 2012; Grigoletti et al., 2009; 

Harris & Barraclough, 1998). Framför allt finns det en ökad risk för dödsfall på grund av mord 

(Crump, Sundquist, Winkleby, & Sundquist, 2013), självmord eller olyckor (Hiroeh, Appleby, 

Mortensen, & Dunn, 2001). Komorbiditet med andra psykiatriska (Lenzenweger, Lane, Loranger, & 

Kessler, 2007; Zimmerman, Chelminski, & Young, 2008) och kroppsliga tillstånd (Douzenis, 

Tsopelas, & Tzeferakos, 2012) är vanligt.  

Individer med Personlighetssyndrom blir ofta inlagda i psykiatrisk heldygnsvård både frivilligt men 

även enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Behandlingen av denna patientgrupp i 

helsdygnsvård är ett omdebatterat område. Patienter med personlighetssyndrom och mer specifikt 

emotionell instabil personlighetsstörning är ofta kronisk suicidala. Flera patienter har självmordstankar 

och impulser dagligen även om de inte agerar på dessa. Detta betyder att de har en kronisk förhöjd 

suicidrisk. Många skadar sig själva på olika sätt ofta eller till och med varje dag. Självdestruktiviteten 

kan få utryck av olika sorts självskadebeteenden som att skära sig, svälja olika föremål, 

stryppningsförsök, utsätta sig för riskfyllda situationer med mera. Gränsen mellan självdestruktivitet 

och självmordshandlingar är inte alltid tydlig. I vissa fall kan en självdestruktiv handling som går 

överstyr leda till fullbordad suicid även om detta inte har varit avsikten från början. Metoder och 

handlingar som kan vara direkt lethala räknas som självmordshandlingar i bedömningen. Rådande 

modellen runt behandling av denna patientkategori i heldygnsvården går ut på att patienterna kan bli 

inlagda för att förhindra suicid när det bedöms att suicidrisken är akutförhöjd utöver det kroniska 

självmordsrisken. Heldygnsvård för denna patientgrupp yttrar sig ofta som en förvaring tills personen 

är mindre självmordsbenägen och då kan denne bli utskriven. Detta händer när resurserna i 
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heldygnsvården är bristande och personalgruppen saknar adekvat utbildning för att bemötta patienter 

med emotionell instabil personlighetssyndrom. (Bodner et al., 2015; Markham & Trower, 2003) 

Patientgruppen är kopplad till en del beskrivna svårigheter när de vårdas i heldygnsvård. Det finns 

flera studier som beskriver sämre attityd hos personalen mot patienter med emotionell instabil 

personlighetssyndrom än patienter med andra psykiatriska diagnoser som depression eller 

schizofreni. Personalen beskriver svårigheter att hantera egna känslor som ilska och rädsla som 

mycket oftare väcks i relation till denna patientgrupp i jämförelse med andra diagnosgrupper. 

Personal upplever mer ofta patienterna som krävande och manipulerande. Splittring i 

personalgruppen är en annan svårighet i heldygnsvården som förekommer när patienter med 

emotionell instabil personlighets syndrom är inlagda. Flera studier påpekar att dessa svårigheter 

minskar och attityden mot patienter blir bättre när personalen får bättre förståelse för patienterna 

och deras lidande genom utbildningsinsatser(Bodner et al., 2015; Markham & Trower, 2003). 

 

Det finns en rad psykoterapiformer som är anpassade för att möta denna patientgrupps behov och har 

dokumenterad effekt.(Association et al., 2010; Gothia, 2006) Alla de formerna är beprövade i 

öppenvård form och evidens saknas huruvida de har någon effekt i heldygnsvårdsbasis eller ej. Det 

finns begränsande underlag för att anpassad dialektisk beteendeterapi (DBT) i heldygnsvård kan ha 

viss effekt (Bohus et al., 2004).   Även bland de inrättningar som har försökt implementera en 

diagnosspecifik behandling i heldygnsvårdsformat finns det forskning som tyder på att det är bara de 

som har mött de ökade kraven i personalstyrka och utbildning som har positiva resultat.(Bohus et al., 

2016). I övrigt är hela inläggningskonceptet omdiskuterat och ett debattområde för psykiatriker och 

terapeuter. Inneliggande vård för den patientkategorin är i sig utmanande för vårdstrukturen och 

vårdpersonal(Holth et al., 2018). Dessutom saknas fortfarande starkt vetenskapligt stöd vad det gäller 

effektiviteten av inneliggande vård för den patientkategori. (Paris, 2004). De senaste decennierna har 

det dock testats med positiva resultat att integrera olika komponenter av psykoterapeutiska metoder 

(DBT, Psykodynamisk terapi) som har evidens för behandling av patienter med personlighetssyndrom 

och specifikt borderline in öppenvård. Dessa studier har i regel visat positiva resultat(Fowler et al., 

2018; Sollberger et al., 2015) men ger fortfarande inte stöd att samma psykoterapeutiska metod har 

bättre effekter eller minskar självmordsrisken i heldygnsvård än i det traditionella öppenvårdsformatet 

(Sinnaeve, van den Bosch, Hakkaart-van Roijen, & Vansteelandt, 2018). I Sverige och andra länder 

har det också testats olika inläggningsmodeller med fria dagar, planerade inläggningar med olika 

resultat. 

 

Om avdelningen 

Avdelning 3A är en heldygnsvårdsinrättning med huvudinriktning på frivillig vård och behandling av 

individer med huvud- eller bidiagnos Personlighetssyndrom. Dock förekommer även tvångsvård i 

vissa fall. Avdelningen har 11 vårdplatser. Ungefär 50% av patienterna som vårdades på avdelningen 

det senaste året har en sådan diagnos. Nästan samtliga individer som vårdas på avdelningen och har 

diagnos personlighetssyndrom lider av emotionell instabil personlighetssyndrom. På avdelningen får 

bara vuxna individer vårdas. Åldersfördelningen är dock ojämn. Största majoriteten av patienterna är 

mellan 18 och 25 år gamla. Åldrar över 65år förekommer ytterst sällan. Likaså är individer äldre än 50 

år väldig sällan förekommande. Stor andel av personalgruppen har grundläggande utbildning i DBT 

och DBT-element anpassade till avdelningsstruktur har implementerats i vården. Avdelningen har elva 

heldygnsvårdsplatser i elva enkelrum med egen toalett. På avdelningen jobbar 30 personer. 

Personalgruppen består av sjuksköterskor (runt 50 % av personalstyrkan), skötare (runt 50 % av 

personalstyrkan) en kurator på 50% tjänst, en specialist läkare och en till tre underläkare (ST-läkare, 

AT-läkare, vikarierande underläkare). Avdelningens besökstider är mellan 13.00 och 20.00. Patienter 

som erhåller frigång kan gå in och ut fritt mellan 07.00 och 21.00. Minsta tillsynsgrad för alla 
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inneliggande patienter är 2ggr per timme på dagtid. Det nattliga tiollsynsgraden kan minskas något 

efter individuellt bedömning. Tillsynsgraden kan vid behov ökas med högsta grad totaltillsyn då en 

personal följer hela tiden med patienten. Även vid toalettbesök. På avdelningen finns det olika grader 

av möjlighet för patienterna att lämna avdelningen. Detta kan ske med eller utan tillsyn. Vanligt 

förekommande är frigång som betyder att patienten kan lämna avdelningen i två timmar åt gången 

under dagen. Ett annat exempel är utgång med personal som betyder att patienten kan gå ut med 

personal på t.ex. avdelningspromenad. Det finns många varianter på möjligheter att gå ut som avgörs 

vid bedömningen av suicidrisken, rymningsbenägenheten med mera. På avdelningen erbjuds flera 

aktiviteter som ett sätt att sysselsätta patienterna på ett friskt och normaliserat sätt under tiden de 

behöver vara inlagda och inte har möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som är tillgängliga utanför 

sjukhuset.  

När avdelningen startades år 2013 satsade man på att erbjuda flertalet aktiviteter och att integrera 

DBT-principer i heldygnsvårdens format. Aktiviteter innebär gemenskap och aktivering som en 

antidepressiv åtgärd för patienterna. Aktiviteterna innebär att en eller två personal har möjlighet att ha 

tillsyn över och sysselsätta flera patienter samtidigt, med positiva effekter vad det gäller personalens 

arbetsfördelning och möjlighet att observera patienterna under icke stressande stunder. DBT 

genomsyrar arbetssättet på avdelningen. DBT grupper hålls två gånger per vecka. Personalen validerar 

patienternas konstruktiva försök att handskas med sina problem. De har ett låg affektivt bemötande av 

patienterna speciellt när det gäller självskada. Kedje-analyser görs efter varje självdestruktivt handling 

av patienten med hjälp av ansvarig personal. Alla patienter har en så kallad krisplan där de rangordnar 

metoder de kan använda när ångesten stiger eller självdestruktiva impulser är starka. Detta för att 

förhindra självskada och ta hand om sig själva istället. Sådana metoder kan vara att komma ut från 

patientrummet, att ringa ett samtal, att lyssna på musik eller att titta på en film, att slå på en boxboll, 

att springa, att röka, att ta en dusch med mera. Tanken med krisplanen är att bryta den destruktiva 

spiralen och göra något annat som kräver uppmärksamhet eller innebär  stark fysisk stimulering. Detta 

ät tänkt som en distraktion från det intensiva ångesten eller de intensiva självaskadeimpulserna.  

 

Om DBT 

DBT är en psykoterapiform som utvecklades av den amerikanska psykologen Marsha Linehan under 

90-talet. Metoden syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil 

personlighetssyndrom. Den började användas i Sverige 1998 som del av en studie vid Karolinska 

Institutet. Metoden baseras på fyra teoretiska bakgrunder: Inlärningsteori, kognitiv teori , dialektisk 

filosofi och Zenbuddistisk filosofi (Anna Kåver, 2002). 

Den biosociala modellen är DBT- traditionens förklaringsmodell för diagnosen. Enligt denna födds 

varje människa med ett temperament som utgör den biologiska komponenten i denna teori. 

Temperamenten kan predisponera vissa personer för känslomässig sårbarhet. Exempel på sådan 

biologisk känslomässig sårbarhet kan vara: hög känslighet för emotionella stimuli, hög intensitet i 

känslomässiga reaktioner och långsam återvändo till det neutrala läget.  

För den sociala komponenten står en invaliderade uppväxtmiljö. Exempel på sådana miljöer är 

kaotiska familjer där föräldrarna har så stora egna problem att deras reaktioner på barnets 

känslomässiga reaktioner blir inkonsekventa och oförutsägbara. Ett annan exempel är den ”perfekta 

familjen” där föräldrarna inte kan tolerera att barnen uttrycker negativa emotioner som ilska och sorg. 

Den invaliderade miljön påverkar utvecklingen av inlärning av känslor som att kunna sätta ord på och 

reglera dessa på ett funktionell sätt. Känslorna kan då lätt uppfattas som farliga, skrämmande, 

oönskade, okontrollerbara, överväldigande och obegripliga förekomster som individen vill undvika 

man inte kan. 
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Den biologiska komponenten kan tidigt påverka även det sociala då en uttalad sårbarhet av 

temperamentet ställer högre krav på miljön, familjen och uppväxtförhållandena. 

Kombinationen av biologisk sårbarhet och en invaliderade miljö leder till emotionell dysreglering som 

i sin tur leder till att personens försök att hantera/kontrollera sina överväldigande intensiva och 

smärtsamma känslor blir ett problem i sig. De försöken och responsen de väcker i omgivningen 

genererar både kaotiska relationer och störningar av självuppfattningen. Detta sker genom 

självobservationerna som är byggstenarna till vår självbild. 

Baserad på denna förklarings modell kan DBT-teorin förklara symptomen samt kriterierna av 

borderline personlighetssyndrom. Modellen kan också föreslå adekvata behandlings åtgärder. 

DBT är en behandlingsform utvecklad för att minska självdestruktiviteten i den angivna 

patientgruppen. Behandlingen utvecklades som en 2 års intensiv öppenvårds behandling och innehåller 

alltid material som ges i grupp. Dialektiken mellan acceptans och förändring för patienten, validering 

och konfrontation för terapeuten med en konsekvent hållning är viktig i behandlingen. DBT ger stor 

vikt till psykopedagogiska komponenter och tätt samarbete mellan patient-terapeut-teamet. 

 
Personlighetssyndroms patientgrupp är en betydande grupp inom populationen som karaktäriseras av 

ökad sjuklighet och ökad dödlighet(Bjorkenstam, Bjorkenstam, Gerdin, & Ekselius, 2015; 

Bjorkenstam, Ekselius, Berlin, Gerdin, & Bjorkenstam, 2016). Att åtgärdsprogram för att korrigera för 

detta i stort sett saknas är motiv nog för att detaljstudera fenomenet. Det finns en debatt angående 

betydelsen av inneliggande vård och dennes längd för just denna patientgrupp. Därför är det extra 

intressant att forska om huruvida heldygnsvårdens olika moment har någon terapeutisk effekt eller inte  

enligt patienterna och  hur stor denna effekt är. Resultaten av denna studie skulle kunna ge mer 

kunskap om en patientgrupp som vi vet är utsatt. Denna kunskap är således av betydelse som del i ett 

underlag för varje strukturellt försök att bättre möta denna patientgrupp i heldygnsvård. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att belysa patienters och personals upplevelse av den terapeutiska 

betydelsen av olika moment som äger rum på en heldygnsvårdsavdelning för patienter med 

huvuddiagnos eller bidiagnos personlighetssyndrom. Alla moment som ingår i behandlingsvistelsen 

tas i beräkning oberoende av om dem apriorisk anses ha något terapeutiskt värde eller inte. 

Avdelningsaktiviteter delas in i fyra grupper: individuella samtal av olika karaktär, gruppbehandlingar 

och gruppaktiviteter, egna aktiviteter samt passiva tillstånd. 

Frågeställningarna är: 

1.Vilken terapeutisk effekt anser patientgruppen att varje moment har? 

2.Vilken terapeutisk effekt anser personalgruppen att samma moment har? 

3.Vilka moment anses vara starkare kopplade till förbättring av de två grupperna? 

 

Metod 
Data 

Alla personer med personlighetssyndrom som diagnos som vårdades inneliggande på avdelning 3A, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala under insamlingstiden tilldelades ett frågeformulär efter 

utskrivningssamtalet, innan de har lämnat avdelningen (Blankett 1) där de ombeds att skatta det 
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terapeutiska värdet enligt deras upplevelse av de olika momenten under deras heldygnsvårdsvistelse. 

Skattningen var anonym och inga känsliga personuppgifter såsom kön eller längden av vistelsen på 

sjukhuset registrerades. Åldern registrerades i breda intervaller för att minimera risken för identifiering 

av den enskilda deltagaren. Datainsamlingen pågick mellan 15 april 2017 och 10 juli 2017.  

Avdelningens personal tilldelades också liknande formulär (Blankett 2) där de utifrån erfarenhet och 

uppskatning fick besvara vilka moment som hade högst terapeutisk effekt.  

Patienterna och personalen fick skatta sin upplevelse på en tio stegsskala (VAS) från 0 till 10. Fast inte 

konkret nämnd var det visuellt givet så att försökspersonerna uppfattar skalan som intervallskala med 

samma avstånd mellan varje skalsteg. Flera personer har även kryssat mellan skalstegen. 

 

 

Etiska överväganden 
Alla data som försöksgruppen tar del av är anonyma. Det finns däremot risk för integritetsintrång 

eftersom projektansvarig också är behandlande läkare för försökspersonerna. Detta skulle kunna öka 

risken att inlämnad information kan härleda till enskild individ. Den risken bedöms som befintlig men 

minimeras på grund av behandlarens sekretessplikt. Det finns dock teoretiskt en risk för att enskilda 

kan känna sig övervakade och uppleva risk för att data som används kan hanteras med icke fullgott 

sekretesskydd. Den risken minimeras eftersom deltagandet i studien är frivilligt. Alla deltagande 

lämnar sitt svarsformulär i en låda som kommer att tömmas en gång per månad. En annan risk är att 

vissa patienter känner att de måste ställa upp då de kan uppleva sig vara i beroendeställning eftersom 

forskningsansvarig också är behandlare. Den risken minskas genom att fylla i formuläret efter 

utskrivningen då den eventuella beroenderelationen avslutas. Både projektansvarig och underläkare 

som delade ut formulären försökte betona att deltagandet var frivilligt och anonymt. Utöver detta 

delades kort skriftlig information ut tillsammans med enkäterna (Blankett 3). 

Datapresentation görs dessutom med alla data på gruppnivå på ett sådant sätt att en enskild individ inte 

kan identifieras. 

Det bedöms inte att studien medför omedelbar nytta för de specifica forskningspersoner vars data 

används i studien. Däremot bedöms det att studiens resultat är till nytta som underlag till strukturella 

åtgärder inom sjukvården för att förbättra omhändertagandet av den aktuella patientgruppen, vilket 

rimligen är till fördel för kommande patienter. 

 

Beskrivning av frågorna 
Avdelningsaktiviteter delas i fyra grupper: individuella samtal av olika karaktär, gruppbehandlingar 
och gruppaktiviteter, egna aktiviteter samt passiva moment som egen tid och sömn. Deltagarna 

kallades att skatta upplevelsen av samtalen/kontakten med personal och medpatienter samt 
upplevelsen av de olika aktiviteterna som ingår i heldygnsvårdskonceptet.  Tre frågor handlar om 

läkarsamtal: inskrivningssamtalet, uppföljningssamtalet och utskrivningssamtalet. Alla patienter som 

läggs in på avdelningen har inskrivnings och utskrivningssamtal med läkare. Under 

inskrivningssamtalen brukar fattas viktiga beslut om vården, till exempel medicinering, frihetsgrad i 

heldygnsvård (om man få gå ut själv eller ej), tillsynsgrad, vårdform HSL-LPT, längden på vårdtiden 

med mera. Beroende på vårdtidens längd har patienterna ett eller flera uppföljningssamtal där man 

kontrollerar om vårdplanen följs eller om den behöver ändras/modifieras. Vid utskrivningssamtal 

planerar man för uppföljningen efter utskrivning, sjukskrivningsgrad och längd, förskrivning av 

mediciner och eventuellt återinläggningsbehov. Samtal med kurator brukar erbjudas patienter som har 

behov av psykosociala insatser eller behov av kontakt med andra myndigheter liksom kommunen och 

socialtjänsten. Även patienter som behöver samtalsstöd i sociala problem kan få kuratorsstöd. Samtal 
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med övrig personal, huvudsakligen sjuksköterskor och skötare, delas i tre frågor. Planeringssamtal där 

patienten och kontaktpersonen tillsammans planerar aktiviteter för kommande dagar, aktiviteter efter 

utskrivningen eller diskuterar/planerar teman-önskemål som patienten kan ta upp vid nästa 

läkarsamtal. Man kan dessutom diskutera specifika åtgärder som att göra en krishanteringsplan. 

Krishanteringssamtal är ett viktig moment vid behandling av personlighetssyndrom i heldygnsvård. 

Det handla om att patienten skall kunna använda avdelningspersonal för att hantera sin ångest och 

självdestruktivitet på ett konstruktiv sätt utan att behöva självskada. Under rubriken ”annat samtal” 

ingår alla andra former av samtal med personal som man inte kan rubriceras på annat sätt. Det kan 

handla om informationsöverföring eller diskussioner om patientens problem eller bara frågor om hur 

man mår.  

Samtal med medpatienterna innebär alla sorts samtal mellan individerna som är inlagda. Ofta är 

sådana samtal till stöd för vpatienterna men det förekommer även konflikter som behöver hanteras av 

personal. 

På avdelningen äger en DBT-grupp rum två gånger per vecka där man implementerar delar av DBT-
terapi. Det handlar framförallt om psykoedukativa delar, krishanteringsdelar samt medvetet närvaro. 

En eller två DBT-utbildade i personalen leder gruppen och de patienter som vill uppmanas till att 

delta. 
Två avdelningspromenader äger rum dagligen: en på förmidagen och en på eftermiddagen. En eller två 

civilklädda personal följer med patienterna på promenad. Patienterna uppmanas att delta på 

promenaderna som ett beteendeaktiveringsverktyg.  

Frigång är en möjlighet som de flesta patienter får under inneliggande vård åtminstone mot slutet av 

vårdtiden. Det är ett beteendeaktiveringsmoment samt ett träningsmoment inför livet utanför 

avdelningen, efter utskrivningen.  

Vid morgonsamlingen ges information om dagens planering samt vilka av personalen som arbetar. 

Beroende på gruppen och personal som leder samlingen kan man gå igenom nyheterna eller ge 

information om dagen/datumet om det är något speciellt som händer eller har hänt det specifika 

datumet. Alternativ görs en mindfulness övning tillsamans. 

Kopplat till avdelningen finns ett välutrustat gym med maskiner och pingisbord där patienterna kan 

träna i närvaro av personal. Då gymmets lokal är del av Psykiatrins Hus byggnad och åtkomlig enbart 

med hjälp av passerkort, får nästan alla patienter gå dit med personal. 

Medicindelning är ett moment som den största majoriteten av patienter har erfarenhet av.  På den 

specifika avdelningen finns fasta medicindelningstider. Då förväntas det av patienterna att komma och 

hämta sina läkemedel utanför läkemedelsrummet. Sjuksköterskan delar inte mediciner i patientens rum 

om detta inte ordineras specifikt. En sådan ordination förekommer ytterst sällan. Många patienter har 

vid behovs mediciner. Valet om tiden för utdelning av dessa ligger både hos patienterna och personal 

och det ställs inget krav på patienten att hämta preparatet.  

Under rubriken ”Aktiviteter med personal” återfinns alla aktiviteter som inte kan kategoriseras på 

annat sätt. Där ingår gemenskap i vardagsrummet, TV-tittande eller pusselläggning, kortspel, målning, 

brädspel med mera.  

Aktiviteter med medpatienter är aktiviteterna som patienter gör tillsammans och inte kan rubriceras på 

annat sätt. En del av dem är samma som de aktiviteterna patienter har med personalen.  
Egen tid äinnefattar all tid patienterna tillbringar i sina rum utan sällskap. Tiden de sover räknas inte in 

i egen tid. 

 

Statistisk analys 
Alla data som samlades från enkäterna har överförts till Excel fil  och medelvärden, 

standardavvikelser, median, minimum och maxvärdet har beräknats. Med hjälp av statistiska 

programmet SPSS har Bloxplot-figurerna tagits fram. Det har också testats om det finns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan patienternas och personalens skattning av olika aktiviteters betydelse. 

Eftersom svaren inte är normalfördelade användes Wilcoxon icke parametriska testet för att spåra 

signifikanta skillnader mellan patienternas och personalens svar. P-värdet har korrigerats enligt 

Bonferronis korrigeringsmetod för multipla jämförelser. 
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Hantering av missing-data. 

Enkäterna från patienterna hade en viss andel missing-data. Denna hanterades genom att ignorera 

svaren som saknades och räknades medelvärde, media och SD på resten. Vid mer än 50% missing-

data bedömdes det att resultaten inte kan vara tillförlitliga. Tre frågor hade en hög andel missing data 

(svar: ej aktuellt eller inget svar). Dessa var samtal med kurator (5 av 17 deltagare lämnade ett  

omdöme), DBT grupp (7 av 17 patienter besvarade denna frågan) och gym (8 av 17 patienter 

besvarade den frågan). Samtal med kuratorn uttnytjades bara de patienter som behövde och önskade 

detta. Detta tycktes förklara orsaken till majoriteten av svar som ej aktuellt. DBT grupper äger rum en 

gång i veckan och deltagandet är frivilligt. Under den undersökta perioden uteblev DBT-gruppen två 

gånger på grund av personalbrist (sjukfrånvaro). Om man tar hänsyn till faktumet att vårdtiden i sluten 

vård för den patient kategorin oftast är mindre än en vecka kan det antas att några av patienterna som 

deltog i studien inte hann få chansen att delta i gruppen medan vissa andra valde bort den. Samma 

förklaring applicerades på frågan om gym-besök som också ägde rum  två gånger i veckan med 

uteblev när det var personalbrist. 

 

Resultat 
Patienterna skattade genomgående höga poäng i sina svar om upplevelsen av terapeutisk inverkan 

enligt undersökningen. Detta gällde samtliga moment förutom DBT-grupp, samtal med kurator och 

morgonsamling. De frågor som besvarades av färre än hälften av deltagarna var DBT-grupp, 

kuratorssamtal och gym. Inga valida statistiska slutsatser kan dras för dessa frågor då det baserades på  

så få observationer. Dessutom uppmärksammades att vissa aktiviteter fick mycket högre poäng än 

andra. Om krav sätts på ett medelvärde och median högre än fem för att en viss aktivitet ska anses som 

meningsfull faller morgonsamlingen bort tillsammans med DBT-gruppen och kuratorssamtal. Dessa 

moment var svår värderade på grund av lågt antal svar i patientenkäterna. (Tabell 1). 

Morgonsamlingen fick även låga poäng i personalenkäterna. Personalen gav också höga poäng till 

samtliga frågor förutom egen tid i rummet. (Tabell 2) Personalen skattade patienternas egen tid lägst 

(medelvärde: 3,42 media: 3) medan patienterna uttryckte en radikalt omvänd uppfattning (medelvärde: 

7,12 media: 8). Denna fråga var den enda där skillnaden i svaren mellan patienter och personal var 

statistisk signifikant när students Wilcoxons test applicerades för att kontrollera skillnaden mellan 

svaren från patienter och personal för varje enskild moment. Efter korrigeringen för multipla 

jämförelser faller P´-värdet utanför signifikansnivå dock ganska nära.  (z=-2,86, P= 0,0043, P´=0,065). 

(Tabell 3) 

Med en gräns på sju för de delar som bedöms som extra signifikanta bland deltagarna (patienter och 

personal) faller utskrivningssamtal, planering med personal, krishanteringssamtal, 

avdelningspromenad, frigång, gym och sömn ut. Karakteristiskt för patientenkäterna var den stora 
spridningen i svaren med genomgående höga standarddeviation värde. Detta står i kontrast till 

personalens svar som visar mycket mindre spridning. Denna skillnad syns bäst på figur 1 och 2. 

Högst i rankningen för patienterna hamnar utskrivningssamtal med läkare. Lägst hamnar 

morgonsamling. Detta var bland de frågorna som besvarades av tillräckligt många individer för att 

någorlunda valida slutsatserskulle kunna dras. För personalen var det krishanteringssamtal som fick 

högst poäng. Eegen tid i rummet rankades sist.  
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Tabell 1: Samanställning av resultatet för patientenkäter 

Variabel N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Inskrivningssamtal 16 6.25 3.40 0 10 

Uppföljningssamtal 13 6.54 2.03 3 10 

Utskrivningssamtal 16 8.13 2.16 3 10 

Planeringssamtal 12 6.83 2.59 3 10 

Krishantering 14 6.50 3.55 0 10 

Samtal med personal 17 7.41 2.70 2 10 

Samtal med medpatienter 17 6.82 2.70 0 10 

Samtal med kurator 5 4.20 4.49 0 10 

Avdelningspromenad 11 7.14 3.61 0 10 

Frigång 14 6.79 3.53 0 10 

DBT-grupp 7 2.86 2.91 0 7 

Morgonsamling 14 4.43 3.13 0 10 

Medicindelning 17 6.94 2.99 2 10 

Gym 8 7.50 2.62 3 10 

Aktiviteter med personal 11 6.18 3.03 0 10 

Aktiviteter med medpatienter 12 6.83 2.89 2 10 

Egen tid 17 7.12 3.02 2 10 

Sömn 17 7.53 2.32 3 10 

 

Patienternas upplevelse av terapeutisk inverkan för olika moment i heldygnsvården. 

 

Tabell 2: Samanställning av resultatet för personal enkäter  

Variabel N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Inskrivningssamtal 13 7.801 1.75 4.5 10 

Uppföljningssamtal 13 7.23 1.42 5 10 

Utskrivningssamtal 13 6.81 1.82 3 10 

Planeringssamtal 13 7.65 1.82 4.5 10 

Krishantering 13 8.58 0.91 7 10 

Samtal med personal 13 7.578 1.61 5.5 10 

Samtal med medpatienter 13 5.04 1.78 1.5 8 

Samtal med kurator 13 7.35 1.46 5 10 

Avdelningspromenad 13 7.58 1.85 5 10 

Frigång 13 7.42 1.78 5 10 
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DBT-grupp 13 8.04 1.27 5.5 10 

Morgonsamling 13 5.12 2.35 0.5 8 

Medicindelning 13 6.19 1.70 5 10 

Gym 13 7.12 1.08 5 9 

Aktiviteter med pers 13 7.23 1.17 5 10 

Aktiviteter med medpat 13 6.54 1.61 3 9 

Egen tid 13 3.46 1.51 0 6 

Sömn 13 8.54 1.20 6 10 

 

 

 

Figur 1: Grafisk presentation av patienternas svar med medelvärde, max, min, 1st och 3e kvartile, samt 

outliers   

 

 

 

 

Figur 2: Grafisk presentation av personalens svar med medelvärde, max värde, min värde, 1st och 3e 

kvartile, samt outliers  
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Tabell 3 

 

Samanställning av resultat av Wilcoxons två-sampel icke parametriska testet för att jämföra 

patienternas och personalens svar för de olika moment 

 

Variabel z-värde p-värde p-värde korrigerad 

Inskrivningssamtal 0,98 0,33  

Uppföljningssamtal 0,91 0,36  

Utskrivningssamtal -2,06 0,04  

Planeringssamtal -0,66 0,51  

Krishantering 1,09 0,28  

Samtal med personal -0,36 0,72  

Samtal med medpatienter -2,25 0,025 0,38 

Avdelningspromenad 0,38 0,7  

Frigång -0,12 0,9  

Morgonsamling 0,61 0,54  
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Medicindelning -0,83 0,41  

Aktiviteter med pers -0,45 0,66  

Aktiviteter med medpat 0,8 0,43  

Egen tid -2,86 0,0043 0,065 

Sömn 0,94 0,35  

 

 

 

Diskussion 
Det finns en del generella drag när man tittar på sammanställningen av svaren hos patienter och 

personal. Patienterna tenderar att skatta lägre än personal på samtliga frågor förutom frågan om egen 

tid där trenden vänds. Det är den enda frågan där skillnaden mellan grupperna är väldigt nära  

signifikans nivå även efter korrigering för multipla jämförelser. Orsaken bakom detta fynd kan vara 

själva faktumet att personal inte har någon inblick i vad patienterna gör under sin egen tid förutom när 

de eventuellt blir kallade för att hantera en kris, lösa ett problem eller förhindra självdestruktivitet. 

Detta betyder att personalens erfarenheter av patienternas egen tid i rummen kanske ger en vinklad 

bild av verkligheten. En annan faktor kan vara att den som vårdar tendera att uppskatta vårdens 

insatser i patienternas rehabilitering och underskatta andra faktorer som spelar in och är mer latenta. 

Egen tid som del av sjukdomarnas naturliga förlopp kan vara en av dem.  

Det är känd att personlighetsdrag har en avgörande betydelse vad det gäller patienternas uppfattning 

av vården även hos patienter som inte har en personlighetssyndromdiagnos. (Ratner, Zendjidjian, 

Mendyk, Timinsky, & Ritsner, 2018) 

Begreppsdiffusion är lätt förekommande i sådana undersökningar oberoende av hur väll formulerade 

frågorna är. Begrepp som dessutom kan vara svåra att skilja. Begreppsskillnader vad gäller upplevd 

terapeutisk effekt åt ena sidan och nöjdhet med erbjuden vård innehåll, nöjdhet med bemötande och 

relationen till personalen åt andra sidan. Det finns kvalitativ forskning som tyder på att faktorer som 

handlar om alliansen såsom informations överföring, relationen med personal och upplevd trygghet är 

viktigare än andra specifika faktorer. (Chevalier, Ntala, Fung, Priebe, & Bird, 2018) Att relationen och 

bemötandet från personalen är viktigt för patienterna är känt, men den frågan är extra viktig vad det 

gäller patienter med personlighetssyndrom. Detta då det finns litteratur som påpekar att 

vårdpersonalen oftare uppvisar negativa attityder mot den specifika patientgruppen. (Ida Augustin, 

2013). 

Det kan anses intressant att patienternas svar har mycket högre spridning än personalens. På ungefär 

hälften av frågorna är spridningen 0-10. Det vill säga att vissa patienter har skattat en viss aktivitet 

som mest terapeutisk medan andra skattat samma aktivitet som helt oviktig. Standardavvikelsen är 

också ungefär dubbelt så stor bland patientsvaren än bland personalen (se Tabell 1 och 2 alternativ 

figur 1 och 2). Detta kan vara en indikator av patienternas problematik. Bland patienter med 

personlighetsproblematik är det huvudsakligen patienter med diagnosen emotionell instabil 

personlighetssyndrom som kommer i kontakt med vården och eventuellt behöver inläggning i 

heldygnsvård. En karakteristika för denna diagnos är vad som kallas för svart-vitt tänkande: att en 

specifik situation eller person kan inte både ha positiva och negativa egenskaper utan det uppfattas  

antingen mycket bra eller mycket dåligt. En annan förklaring till skillnaden i svarens spridning mellan 

patienter och personal kan vara att varje patient uppfattade och blev hjälpt av olika moment på olika 
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sätt. Personalen ombads att svara om vad de tycker att patienterna blir hjälpta av och inte en enskild 

individ. Detta innebär eventuellt att personalen med sin erfarenhet av flera patienter gav ett övervägt 

snittsvar på frågorna medan patienter nästan bara kan basera sina svar på sin egen upplevelse. Denna 

hypotes stödjer faktumet att en del av personalen skrev som kommentar på flera frågor att svaret 

varierar från person till person eller att svaret är helt individuellt. Personalen gav även exempel på när 

ett moment kunde vara hjälpsamt för patienterna och när samma moment kunde vara skadligt.  

En annan observation var att obesvarade frågor var mycket vanliga på patientenkäterna medan 

personalen besvarade samtliga frogor i enkäterna. Förklaringen till detta var åtminstone delvis att flera 

patienter inte hade chansen att delta i alla moment och därmed inte kunde kommentera de specifika 

frågorna. Detta problem fanns inte hos personalen.  

Flera patienter och personal har på olika sätt lyft upp olikheter mellan varje gång ett visst moment 

ägde rum. Patienterna kommenterade ofta att vissa samtal med personal var mycket positiva medan 

andra samtal inte var det. Samma kommentar återfanns i samtliga samtalsmoment. Personalen åt andra 

sidan kommenterade sådan variation i princip enbart för samtal och aktiviteter med medpatienter.  

Det är redan nämnt att största andelen av patienter med personlighetssyndrom som kommer i kontakt 

med vården och vårdas inneliggande är patienter med emotionell instabil personlighetssyndrom. De 

har alltså en relationell problematik som uttrycker sig i  relation med andra människor. Med hänsyn till 

detta förvånar ej att neutrala aktiviteter eller tillstånd (gym, sömn, egen tid) är de som har fått högre 

poäng bland patienterna till skillnad från moment som innebär interaktion med andra.  

Undantaget av ovanstående trenden är utskrivningssamtal med läkare, där patienterna gav sina högsta 

poäng, dessutom med låg spridning. Förklaringen till detta kan vara att utskrivningssamtal är oftast 

mindre laddat då de flesta patienter förväntar sig den redan  inplanerade utskrivningen. Besluten som 

fattas då handlar inte specifikt om vården på avdelningen utan om framtida vårdkontakter. Risk för 

oenighet är mycket mindre i det fallet. De flesta patienter får en uppföljningstid i handen och många 

får information att de ska ha dagliga samtal med ett mobilteam första tiden efter utskrivningen. Det 

mobila teamet har även möjlighet till att göra hembesök. Dessa åtgärderna uppfattas som positiva av 

de flesta. En del patienter kan dessutom få en återinläggningstid som en trygghets åtgärd. Planerade 

återinläggningar kan erbjudas patienter som konsumerar mycket vård. Detta sker som en särskild 

överenskommelse mellan vårdgivare och vårdtagare. Detta resulterar ofta i att patienten inte behöver 

vara akutinlagd mellan olika inläggnings tillfällen. Återinläggningsintervallen varierar mellan 1-6 

månader och inläggningslängden är 3 dagar lång. Med väldig få undantag kan den tiden ökas till max 

en vecka. Intervallen och längden på inläggningen bestäms vid utskrivningssamtalet. En annan faktor 

som också kan bidra till resultatet är att patienterna förhoppningsvis förbättras under vårdtiden och kan 

uppskatta vårdinsatserna. En ytterligare förklaring kan vara att många patienter har meningsfulla 

kontakter, aktiviteter och sammanhang att återgå till och som de eventuellt har saknat efter en tid i 

heldygnsvården. Om vården fungerar bra är det logiskt att patienterna läggs in när de mår som sämst 

och blir utskrivna när de är förbättrade. Resultatet i denna studien talar för att det verkligen kan vara 

så. Detta trots att heldygnsvården beskrivs som en risk för den specifika patientgruppen, med risk för 

både försämring, mer avancerad självdestruktivitet och till och med hospitalisering.  En annan faktor 

till detta resultat är att beroenderelationen mellan beslutsfattande läkare och patienten tar slut. 

Balansen i relationen blir jämnare och båda partner är mer avslappnade, med mindre krav på snabba 

åtgärder. Alla dessa faktorer verkar ha en inverkan på resultatet. Detta trots den aktuella separation 

som utskrivningsmomenten innebär. I tolkningen av den frågan behövs beaktas en ökad risk för bias. 

Det är säkert mer sannolikt att de patienter som var nöjda med utskrivningssamtalet också valde att 

delta i undersökningen i anslutning till detta samtal och inte tvärtom.  

Neutrala aktiviteter- och tillstånd har generellt fått höga poäng i båda undersökningsgrupperna 

(förutom egen tid i rummet för personalen). Promenad, gym och frigång är aktiviteter som kan bryta 

isoleringen och aktivera en på olika sätt. Detta kan hjälpa individen att byta fokus från det 

problematiska och dysfunktionella till det som är friskt och fungerande. Detta går i linje med tidigare 
forskning om beteendeaktivering och dess effekt i behandling av framför allt depressiva symptom. Det 

finns dock även en del forskning som tyder på att beteendeaktivering har effekt för flera olika tillstånd 
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i heldygnsvård. (Folke et al., 2015). En annan faktor som kan bidra till resultatet är att de flesta 

personer med personlighetssyndrom har problem i relationer. Detta kan förklara varför neutrala 

aktiviteter fick högre poäng bland patienterna. Neutrala moment har oftast ingen negativ laddning, 

sätter sällan på prov patienternas relationella svårigheter samt är frivilliga och kravlösa. Sömnens 

läkande funktion vid samtliga psykiska störningar är väl etablerad liksom att sömnbristen är en välkänt 

sårbarhetsfaktor (Linehan, 2014) för patientgruppen. 

En del av momenten som beskrivs i frågorna är obligatoriska och andra är frivilliga. Detta har sin 

betydelse vad gäller utfallet. Läkarsamtal och andra samtal med personal är obligatoriska moment som 

patienter som vårdas frivilligt accepterar i samband med det specifika vårderbjudandet som 

inläggningen på en heldygnsvårdsavdelning innebär. Patienter som vårdas på LPT tvingas i princip till 

samtal med hjälp av lagen. Detta faktum gör det mycket mer sannolikt att uppleva sådana moment 

som besvärliga och icke hjälpsamma i jämförelse med moment som är frivilliga och kan avstås ifrån 

om individen befarar negativ effekt. Dessa ”obligatoriska” undersöknings moment kan inte plockas 

bort helt även om det skulle visa sig vara mindre uppskattat eller till och med negativt laddat/skadliga 

för patienterna (denna frågeställning har ej varit aktuell i denna studie). De är en substantiell del av 

vården som sådan. Sådana är medicindelning inskrivnings- och utskrivningssamtal och eventuellt vissa 

samtal med personal. Andra moment kan vara en substantiell del av livet såsom sömn och egen tid. 

Dessa kan heller ej raderas. Även de mer eller mindre stående momenten kan dock modifieras i sitt 

innehåll. Det skulle kunna vara en frågeställning för framtida studier.  Man kan i alla fall  påverka 

mängden-kvantitet av de olika momenten och minimera sådana som anses mindre gynnsamma mot 

andra mer gynnsamma och omtyckta.  

Styrkor och begränsningar 
Denna studien är unik på det viset att den undersöker ett outforskat område på grund av 

heldygnsvårdens inbyggda struktur och etiska överväganden som gör sådan forskning svårare. Detta är 

en av studiens styrkor. Diagnosen personlighetssyndrom gör sådana undersökningar betydlig svårare 

på grund av brist på specialiserade heldygnsvårdsenheter för denna patientkategori, samt faktumet att 

själva inläggningsindikationen oftast är annan än diagnosen i sig. Detta eftersom det finns forskning 

som tyder på att heldygnsvårdsvistelser, speciellt förlängda sådana kan ha skadliga effekter på denna 

patientkategorin. Detta faktum är egentligen ytterligare en anledning att genomföra sådana här studier 

i försök att minimera skadliga inläggningseffekter. Även att maximera nyttan för patienterna och 

samhället genom att effektivisera vården och således minimera heldygnsvårdstiderna. 

Denna studie har en rad begräsningar. 

Låg Power. Antalet svar från enkäterna var begränsade för att kunna dra säkra slutsatser. Denna 

studies resultat kan användas som en pilot till framtid forskning. Formuläret tilldelades enbart 

patienter med personlighetssyndrom som huvud- eller bidiagnos oberoende om det var just denna 

diagnosen som ledd till inläggningen. Avsikten var att samla in runt 50 svar under datainsamlingstiden 

(mellan 15 April 2017 och 10 juli 2017). Det målet var inte möjligt att nå under den begränsade tiden. 

Speciellt inte med åtanke på att endast 50% av patienterna hade en sådan diagnos i journalen. 

Forskningsansvarig uppskattade att detta värde var högre. Medelvårdtiden på avdelningen var ungefär 

2 veckor. Detta betyder att runt 22 individer vårdades på avdelningen varje månad. Det blir 

uppskattningsvis 66 patienter under insamlingstiden och 33 patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Bara 17 svarsformulär från patientenkäter återfanns i insamlingslådan vid 

periodens avslut. Detta bedöms kunna bero på flera faktorer. Delvis vårdades på avdelningen under 

denna period flera patienter som inte hade personlighetssyndrom som diagnos. En annan anledning är 

att vissa patienter med personlighetssyndrom  vårdades flera gånger under den utsatta tiden och 

tilldelades enkäterna bara vid den första utskrivningen för att minska risken för förvrängda-viktade 

resultat. En risk finns att någon patient har svarat två gånger, men den risken bedöms som låg och i 

sådant fall enstaka fall. Tredje orsaken till färre än de förväntade svaren kan vara utebliven 
enkättilldelning eller utskrivningsförhållanden där inte möjligheten gavs att tilldela enkäterna. I 

personalen var det bara sex personer som svarade på enkäterna under insamlingsperioden. Ytterligare 

7 personer var villiga att svara på enkäterna efter påtryckning av studiens författare. Bias. Det finns 
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ingen möjlighet att motverka bias då det finns en risk att den grupp som väljer att svara på enkäterna 

skiljer sig signifikant från de som väljer att inte svara och från hela personlighetssyndromgruppen. En 

annan faktor som inför bias är att patienter tillfrågades från bara ett center. Varje 

heldygnsvårdsavdelning är unik på sitt sätt med personal som har en viss utbildningsnivå och 

erfarenhet, specifika rutiner och vårdkultur. Det finns ingen evidens för att avdelningen som studien 

genomfördes vid representerar snittet vad gäller dessa faktorer och inte gränsar till kanten (positivt 

eller negativt) av normaldistributionskurvan. Dessutom kan populationen av 

personlighetssyndromgruppen i det området skilja sig signifikant från gruppen i sin helhet. Detta på 

grund av socioekonomiska samhällsekonomiska eller vårdrelaterade faktorer. Till slut finns det ingen 

evidens att den tid under vilken undersökningen pågick är adekvat. Det skulle behövas ett års 

datainsamling för att motverka en eventuell säsongsvariation av inläggningsgruppen. Det finns dock 

ingenting i bibliografin som tyder på en sådant trend vad gäller personlighetssyndromgruppen. 

Avsikten var att även ställa frågor om sjukdomens/tillståndets svårighetsgrad baserat på olika 

uppgifter såsom längden på inläggningen, antal inläggningar man haft under det senaste året och 
vårdformen (HSL-LPT). De frågorna togs bort efter diskussion med brukarrepresentant och i samråd 

med sektionschefen för att minska risken för avidentifiering. De frågorna anses förstås relevanta för att 

kunna observera eventuella skillnader på svaren, beroende på svårighetsgraden. Dessutom i 
förläggningen kunna anpassa vården beroende på individens karakteristiska vad gäller dessa 

parametrar. Som en begränsning kan anses det faktum att det kan ha varit svårt för deltagarna att skilja 

mellan terapeutiskt värde/effekt och nöjdhet i specifika moment. Å andra sidan det kan vara de mindre 

ångestladdade och krävande samtalen (för både patienter och läkare), där patienterna möter en läkare 

som visar ett genuint intresse utan krav på att hitta en lösning eller en kompromiss. Till sist kan 

frånvaro av negativa värden på svaren också betraktas som en ytterligare begränsning. Patienter har 

kodat noll åtta gånger. Samtliga av dessa var vid aktiviteter där personal och inte där medpatienterna 

deltog, eller vid neutrala aktiviteter. Iatrogena skador är ett känd fenomen och heldygnsvårdsvistelse 

för utvald patientgruppen har ifrågasatts i bibliografin. Denna studie har inte strukturerats för att kunna 

mäta om ett vist moment inom vården kan vara skadligt eller traumatisk för individen. Bara en i 

personalen har kodat noll på ”egen tid”.  

 

Slutsats 
Denna studie bekräftar att  beteendeaktivering är en faktor med sannolikt positiv effekt  för patienter 

med personlighetssyndrom. Ökad implementering av sådana moment i slutenpsykiatrisk vård verkar 

vara gynnsam för patienterna. Vården bör satsa på sådana insatser, som dessutom är kostnadsfria. 

Denna implementering skulle även kunna göras i andra vårdformat som inte anses riskera att vara 

skadliga för patientgruppen. Exempel kan vara dagsjukvård eller som en del av öppenvården. En 

annan slutsats är att patienternas och personalens syn på de olika delarna av vården är ganska lik. 

Denna studie kan användas som pilot för vidare forskning där också en bredare frågeställning som 

handlar framförallt om syndromets svårighetsgrad (LPT vård, antal inläggningar, vårdtid mm) kan 

användas med tillstånd från etikkommittén. En internetbaserad version skulle dessutom göra det 

enklare att nå alla deltagare framförallt efter utskrivningen vilket skulle förlätta processen avsevärt.   
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Appendix 

 

Blankett 1 

Frågeformulär till patienterna 

 

Skatta från 0 till 10 den terapeutiska inverkan (positiv effekt/det som har fått dig må bättre) av 

de olika momenten under din heldygnsvårdsvistelse enligt din uppskattning. 0 står för ingen 

effekt och 10 för maximal terapeutiskt effekt-nytta. (Man kan ha max eller min poäng på alla 

frågor.) 

Samtal med läkare: 

inskrivnings-planeringssamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Uppföljningssamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

utskrivningssamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Samtal med övrig personal: 

Planeringssamtal (eventuellt inför läkarsamtal) 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Krishantering 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Annat samtal med personal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Specificera: 

 

 

Samtal med medpatienter 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Kuratorsamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 
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Promenad med personal och medpatienter 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Egen frigång 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

DBT i grupp-färdighetsträning 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Morgonsamling 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Medicindelning 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Gym 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Aktiviteter med personal på gemensamma lokaler 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Aktiviteter med medpatienter på gemensamma lokaler 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Ensam tid i rummet 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Sömn 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Hur gammal är Du 

18                             30                              45                                  60                          65+ 

 

Skriv om Du har eventuella synpunkter eller förbättringsförslag? 
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Tack för din medverkan 

 

Blankett 2 

Frågeformulär till personalen 

 

Skatta från 0 till 10 den terapeutiska inverkan (positiv effekt/det som har fått en må bättre) av 

de olika momenten under patienternas heldygnsvårdsvistelse enligt din uppskattning. 0 står 

för ingen effekt och 10 för maximal terapeutiskt effekt-nytta. (Man kan ha max eller min 

poäng på alla frågor.) 

 

Samtal med läkare: 

inskrivnings-planeringssamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

avstämning 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

utskrivningssamtal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Samtal med övrig personal: 

Planeringssamtal (eventuellt inför läkarsamtal) 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Krishantering 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Annat samtal med personal 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Specificera: 

 

 

Samtal med medpatienter 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Kuratorsamtal 
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0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Promenad med personal och medpatienter 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Egen frigång 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

DBT i grupp-färdighetsträning 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Morgonsamling 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Medicindelning 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Gym 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Aktiviteter med personal på gemensamma lokaler 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Aktiviteter med medpatienter på gemensamma lokaler 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Ensam tid i rummet 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Sömn 

0           1            2            3           4            5           6            7             8             9            10 

Hur gammal är Du? Kryssa rätt alternativ. 

18           20            25            30           35            40           45            50             55             60            

65 

Hur längre (år) har du jobbat inom psykiatri? 

0           5            10           15           20            30           35           40          45 

Vilket är ditt grundyrke? 



 
 

25 

 

 

 

     Tack för din medverkan 

Blankett 3 

Informationsblad till försökspersoner 

 

Informationsblad 

Detta formulär är del av ett forskningsprojekt-uppsatsarbete som har som mål att upplysa 

vilka aktiviteter på en heldygnsvårdsavdelning har positiv effekt för patienterna. Syftet är att 

kunna komma med förslag och eventuellt genomföra förändringar som är till nytta för 

vårdtagarna. Din medverkan i studien är frivillig och anonym. Formuläret ska fyllas i vid 

slutet av din vistelse på avdelningen för att du ska bättre kunna ta ställning till frågorna. Vid 

eventuella frågor eller funderingar kontakta gärna personalen eller projektansvarig. 

 

Tack för din medverkan  

 

Projektansvarig: Efthymios Kouppis  

Student vid Psykologiska institutionen Stockholms universitetet, Avdelnings läkare 

Handledare: Björn Philips  

Universitetslektor Psykologiska institutionen Stockholms universitetet 
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