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Depression är vanligt hos personer med Borderline 

personlighetsstörning (BPS). Det finns risk för att 

komorbid depression försämrar behandlingsutfall och 

minskar sannolikhet för remission från BPS, en 

problematik förknippad med signifikant funktionsned-

sättning. Denna studie syftade till att undersöka hur 

patienter med BPS och samtidig depression, svarade på 

beteendeaktivering inriktad på att konkurrera ut 

ohälsosamma beteenden med hälsosamma. I single-case 

design om fyra patienter, registrerades aktivitetsnivå 

dagligen samt upprepade mätningar med validerade 

skattningsskalor under baslinje och aktiv intervention. 

Resultatet visade att patienterna hade stora svårigheter 

med registrering och närvaro, och att även om 

hälsosamma beteenden ökade i vissa fall så påverkades 

inte grad av depression.  

 
Borderline personlighetsstörning 

Borderline personlighetsstörning (BPS) är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av 

affektiv instabilitet, påtaglig impulsivitet, identitetsstörning, kaotiska relationer, kronisk 

suicidalitet och självskadebeteenden. Den klassas som en personlighetsstörning vilket 

innebär att detta beteendemönster är varaktigt och påtagligt avvikande från vad som 

allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö (APA, 2000).  Personer med BPS är 

vanligt förekommande inom psykiatrisk och somatisk akutvård, och har en avsevärd 

funktionsnedsättning, både fysiskt, psykosocialt och ekonomiskt, även jämfört med andra 

patientgrupper (APA, 2000; Bender et al., 2001; Grant et al., 2008; Skodol et al., 2005; 

Zanarini et al., 2005). 

 

Epidemiologi 

Tidigare har prevalens för BPS rapporterats mellan 0, 7- 2 % (Torgersen et al., 2001), men 

en nyligen gjord epidemiologisk undersökning av 34 653 personer fann en förekomst av 

livstids-BPS hos den vuxna populationen på 5, 9 % (National Epidemiologic Survey on 

Alcohol and Related Conditions, NESARC, Grant et al., 2008). Diagnosen är lika vanlig 

hos kvinnor som hos män (5, 6 % och 6, 2 %), och är kopplad till signifikant sänkt 

funktionsnivå både mentalt och fysiskt. Det finns en inverterad ålderseffekt vilket innebär 

att prevalensen minskar efter 44 års ålder. Diagnosen är signifikant vanligare bland 

personer med låg inkomst och utbildning och bland personer som är skilda, änkor/änkemän 

eller separerade. Kvinnor har än högre grad av funktionsnedsättning än män med BPS 

(Grant et al., 2008).  

 

Komorbiditet 

Det är vanligt med samsjuklighet vid personlighetsstörning (Shea et al., 2004). Personer 

med BPS uppfyller ofta kriterier för flera axel-I syndrom (Harned et al., 2008; Zanarini et 

al., 2004a; Zimmerman & Mattia 1999). De vanligaste axel-I syndromen som iakttas bland 

personer med BPS är depression, ångestsyndrom, ätstörningar och missbruk (Zanarini et 

al., 1998, Grant et al., 2008). Den höga samsjukligheten mellan axel-I syndrom och 
personlighetsstörning kan bero på metodologiska brister vid diagnosticering eller att 

överlappande symtom leder till flera diagnoser trots att det inte är så (Kreuger, 2005; 

Skodol et al., 1999). Utifrån en ”sann samsjuklighet”, dvs. att en person med BPS verkligen 

har flera olika diagnoser samtidigt, snarare än att samma symtom diagnosticeras utifrån 
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flera olika diagnoser finns olika förklaringsmodeller för den höga samsjukligheten vad 

gäller BPS. Impulsiviteten och instabiliteten som kännetecknar BPS skulle kunna vara en 

sårbarhetsfaktor för att utveckla andra psykiska problem, då de ingår som (dysfunktionella) 

problemlösningsstrategier hos människor med personlighetsproblematik (exempelvis 

alkohol och självsvält för att döva ångest/reglera känslor) (Shea et al., 2004). De inter-

personella svårigheter som kännetecknar borderline personlighetsstörning skulle också 

kunna göra individerna mer sårbara för misslyckanden och förluster, vilket i sig skulle öka 

risken för depression och ångest (Hopko et al., 2003c). Vidare kan en samtidig depression 

förvränga egenrapporter om personlighet och personlighetsproblematik (Widiger, 1993 i 

Shea et al., 2004) och ge ”falska positiva” svar som kan leda till felaktiga personlighets-

störningsdiagnoser. Till exempel gav Fava och medarbetare (2002) anti-depressiv medici-

nering till 384 deprimerade öppenvårdspatienter varav 64 % uppfyllde kriterier för någon 

personlighetsstörning. Vid uppföljning hade andelen som uppfyllde kriterier för personlig-

hetsstörningar minskat signifikant.  

 

Den tidigare nämnda epidemiologiska studien NESARC (Grant et al., 2008) fann följande 

grad av samsjuklighet med axel-I syndrom hos personer med BPS; egentlig depression (32, 

1 %), bipolär I (31, 8 %), specifik fobi (37, 5 %), GAD (35, 1 %), missbruk (37, 8 %) och 

PTSD (39, 2 %). 73, 9 % uppfyllde också kriterier för åtminstone en annan personlighets-

störning. Detta ger en mer precis bild än tidigare forskning som rapporterat samsjuklighet 

mellan 61-87 % för depression, 14-62 % för missbruk, 36-58 % för PTSD och 29-45 % för 

paniksyndrom (Harned et al., 2008; Zanarini et al., 2004a). 

 

Psykologisk behandling vid borderline personlighetsstörning 

Det finns i dagsläget fyra omfattande psykologiska behandlingar för borderline person-

lighetsstörning och som alla har viss evidens. Två är grundade på KBT; Schemafokuserad 

terapi (Young, 2003) och Dialektisk beteendeterapi (Linehan, 1993a) och två bygger på 

psykodynamisk teori; Mentaliseringsbaserad psykoterapi (Bateman & Fonagy, 2004) och 

Objektrelationsterapi (Kernberg, Yeomans & Clarkin, 2008). 

Kernbergs objektrelationsterapi grundar sig på teorin om att personer med borderline har 

överskott av aggressioner, antingen medfödda eller pga verkliga frustrationer i livet. Dessa 

aggressioner har fått barnet att splittra positiva och negativa bilder av sig själv och sin 

mamma till svart-vita motpoler och är oförmögen att sammanfoga dessa bilder till en 

meningsfull och mer realistisk bild. Terapin fokuserar på klargöranden, konfrontationer och 

tolkning av överföring med målet att minska splittring och därmed borderlinesymtom och 

självdestruktivitet (Kernberg, et al., 2008).  

Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) grundar sig både på neuropsykologi och 

anknytningsteori och innebär att borderlinepatienters symtomatologi beror på svårigheter 

att förstå och identifiera tankar och känslor, både hos sig själva och hos andra. 

Behandlingen syftar till att ”identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken, att utveckla 

stabila inre representationer av tankar och känslor, att skapa en sammanhängande 

självupplevelse, att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer” (Bateman & Fonagy, 

2010; Rydén & Wallroth, 2008). 

Schemafokuserad terapi bygger på Jeffrey Youngs teorier om dysfunktionella schemata 

eller arbetsmodeller vilka etablerats under uppväxten och vidmakthåller psykopatologi och 

dysfunktionella beteenden hos bl a personer med borderline personlighetsstörning. Dessa 

schemata innefattar områden såsom; ”Detached protector”, ”Abandoned child”, ”Punitive 
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parent”, ”Angry and impulsive child” (Young, 2003) och behandlingen syftar till att 

minska inverkan av dysfunktionella schemata i nuet och uppnås genom ”limited 

reparenting”, beteendeexperiment, kognitiv omstrukturering och bearbetning av tidiga 

livshändelser (Nadort et al., 2009). 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklades under 1980-talet av Marsha M Linehan, och 

har en biosocial förklaringsmodell, där interaktionen mellan ett reaktivt barn och en invali-

derande eller ”icke-bekräftande” miljö leder till känslomässig dysreglering, impulsivitet, 

interpersonella svårigheter och de beteendestörningar som ingår i diagnosen borderline 

personlighetsstörning. Behandlingen grundar sig på tesen att personer med borderline har 

bristande färdigheter vad gäller att identifiera och reglera känslor, hantera relationer, 

impulser och styra sin uppmärksamhet. Målet för behandlingen är att åtgärda dessa brister 

bl a genom färdighetsträning, en del av behandlingen som görs i gruppformat (Linehan, 

1993a; 1993b). 

Samtliga dessa behandlingar verkar alla fungera till viss del vad gäller att minska 

självskador och suicidförsök, men det är inte uppenbart att en viss terapi är bättre än andra. 

Tvärtom så verkar det som om personer med BPS svarar relativt väl på olika sorters 

behandlingsinterventioner. Schemafokuserad terapi är den terapiform som bäst lyckats 

adressera flera borderlinesymtom, medan MBT och DBT främst verkar ha effekt på 

minskning av självskade- och självmordsbeteenden, också för att det är dessa akuta 

symtom som behandlingarna främst fokuserar på (Zanarini, 2009).  

Samtliga behandlingar är mycket omfattande med behandlingstider på åtminstone 12-36 

månader. Vidare är behandlingarna svåra att lära sig och disseminera, med stora krav på 

terapeuter och miljö. Flera forskare efterlyser nu enklare behandlingar, som är mindre 

intensiva och kostsamma (Zanarini, 2009; Öst, 2008). 

 

Psykologisk behandling av axel-I syndrom vid borderline personlighetsstörning 

Det finns idag belägg för att axel-I syndrom tycks minska efter genomgången behandling 

för BPS, något som är av yttersta vikt då kvarvarande axel-I problematik av t ex missbruk, 

depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) minskar sannolikheten att nå full 

remission från BPS (Berking, Neasciu, Comtois & Linehan, 2009; Zanarini et al., 2004b).  

Harned och medarbetare (2008) fann att 67 % respektive 74 % av patienter med BPS som 

gått ett år i psykodynamisk terapi (PDT) eller DBT nådde full remission från åtminstone ett 

axel-I syndrom. Bäst resultat hade DBT vad gäller missbruk, med ca 87, 5 % som nådde 

full remission. För depression var siffrorna 67, 6 % (DBT) och 48 % (PDT). Även om de 

psykologiska behandlingar som finns för BPS också ger effekt på depressionssymtom, så 

finns fortfarande höga nivåer av depression kvar hos många patienter, med medelvärde på 

20, 9 på Becks depressionsinventorium (BDI) och 14 på Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) efter behandlingens slut (Berking et al., 2009). Detta ger vid handen 

måttlig till svår depression efter genomförd manualiserad evidensbaserad behandling något 

som förstås påverkar risk för återfall, både för ökad depression och för mer 

borderlinesymtomatologi (Berking et al., 2009). 

 

Antaganden om att personlighetsstörning inverkar negativt på behandling av axel-I 

symtomatologi har cirkulerat länge (Shea et al., 1990). Det verkar dock inte finnas belägg 

för detta. Mulder (2002) gjorde en review av vilken inverkan personlighetsstörning har på 

depressionsbehandling, och fann blandade resultat. Behandlingarna som analyserades  

varierade mellan kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), Elektrokon-

vulsiv behandling (ECT) eller medicinering och slutsatsen bestod i att personlighetsprob-
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lematik inte förbättrar resultaten, men huruvida de försämrade resultaten berodde på hur 

man diagnosticerade personlighetsstörning och hur man genomförde och utvärderade 

behandlingarna. De bäst upplagda och kontrollerade studierna fann ingen skillnad i 

behandlingsutfall för personlighetsstörda patienter eller för personer med enbart axel-I 

problematik (Fava et al., 2002; Kreuger, 2005; Mulder, 2002; Roth & Fonagy, 2005). 

 

Men man har också funnit att framgångsrik behandling av axel-I syndrom ger effekter på 

grad av personlighetsstörning. I Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study 

(CLPS) följdes 223 vuxna patienter med BPS upp från baseline, 6-, 12- och 24 månader. 

Där fann man att PTSD och depression i remission också påverkade antal kriterier patien-

ter uppfyllde för BPS. För de patienter som däremot inte var i remission från depression 

ökade risken avsevärt att man inte heller vid senare uppföljning remitterat från BPS. Vidare 

gällde samma fynd för PTSD, om PTSD minskade så ökade sannolikheten för att inte 

uppfylla kriterier för BPS vid senare uppföljningstillfälle, däremot var det inte tydligt att 

man, om man minskade BPS-symtom, inte längre uppfyllde kriterier för PTSD. Oväntat 

fann man samma koppling för paniksyndrom med agorafobi (PA), där PA i remission gav 

BPS i remission, och utebliven remission vid PA gjorde att man inte heller uppnådde 

remission från BPS (Shea et al., 2004).  

 

Zanarini och medarbetare (2004a; 2004b) följde 290 fd slutenvårdspatienter med BPS 

under 6 år, och fann att många patienters BPS-symtom (antal kriterier uppfyllda) minskade 

med åren. Vid 6-årsuppföljningen var 68, 6 % av patienterna i remission från BPS. De som 

fortfarande uppfyllde kriterier för BPS uppfyllde också kriterier för depression, PTSD och 

övriga ångeststörningar i samma utsträckning som vid baseline. Zanarini fann också att 

axel-I syndrom i remission sammanföll med BPS i remission (Zanarini et al., 2004a; 

Zanarini et al., 2004b). 

 

Det finns ett fåtal behandlingsstudier som riktat in sig på axel-I problematik hos personer 

med BPS, men inom ramen för mer omfattande behandling såsom DBT vid missbruk 

(Linehan et al., 2002) och DBT och hetsätning (Safer, Telch & Agras, 2001). Utöver detta 

har Hopko och medarbetare (2003c) publicerat en fallstudie där ångest och depression 

behandlades hos en kvinna med BPS. Där riktade behandlingen, ”Behavioral Activation 

Treatment for Depression” (BATD), enbart in sig på att minska depressionssymtom, även 

om en del DBT-färdigheter vävdes in för att hjälpa klienten reglera känslor i sessionen 

(Hopko et al., 2003c). I övrigt finns inga studier som specifikt beskriver behandlingar av 

axel-I syndrom för personer med borderline personlighetsstörning. Däremot har Blum och 

medarbetare (2008) utvecklat och utvärderat STEPPS, en 20-veckors gruppbehandling, 

baserad på KBT-principer och färdighetsträning för personer med BPS. STEPPS är tänkt 

som ett tillägg till patientens sedvanliga behandling och är en manualiserad behandling 

med komponenter såsom psykoedukation, känsloreglering och problemlösning. STEPPS 

har också en ”system-komponent”, vilket innebär att anhöriga deltar i behandlingen och att 

hemuppgifter görs gemensamt. De fann att deras deltagare förbättrades vad gäller 

impulsivitet, negativ affekt och sinnesstämning. Däremot minskade inte självskador eller 

suicidförsök (Blum et al., 2008). 

 

Depression 

Depression är en vanligt återkommande och ibland kronisk åkomma och en av de främsta 

orsakerna för funktionsnedsättning och ohälsa i världen och med enorma samhälls-

kostnader till följd (Hollon et al., 2002; SBU, 2004). Har man en gång drabbats av 

depression är risken förhöjd för en ny depressionsepisod. De flesta patienter återfaller i 
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depression flera gånger, vissa personer upplever en kronisk depression och självmord är en 

stor risk, medan annan samsjuklighet såsom ångestsyndrom, missbruk och impulsivitet ofta 

komplicerar och försvårar bilden (Hollon et al., 2002; Kessler et al., 2003). Det har även 

visat sig att samtidig depression komplicerar förlopp och behandling av kroppsliga 

sjukdomar, genom ohälsosam livsstil och minskad följsamhet med behandling (ur SBU-

rapport, 2004).  

 

Depression är ett tillstånd som kännetecknas av nedstämdhet, energifattigdom och minskad 

aktivitet under minst två veckor, och att det inte kan förklaras bättre av annan kroppslig 

eller psykisk störning. Vidare ingår att man upplever förlust av självförtroende eller 

självuppskattning, överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv, 

återkommande tankar på död och självmord och all slags självskadande beteende, upplevd 

nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och koncentration, med vankelmod och 

beslutsångest, förändrad psykomotorisk aktivitet med antingen minskad rörlighet eller 

agitation, alla slags sömnproblem och ökad eller minskad matlust med medföljande effekt 

på vikten. Dessa besvär kan uppfyllas i varierande hög grad, med ytterligare definition av 

lindrig, måttlig och svår depression beroende på grad av funktionsnedsättning (ICD-10 i 

SBU, 2004). 

 

DSM-IV TR (APA, 2000) ger följande kriterier för depression 

A. Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta 

har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet 

eller (2) minskat intresse eller glädje, måste föreligga. 

 

Nedstämdhet under större delen av dagen.  

Klart minskat intresse/glädje.  

Betydande viktnedgång.  

Sömnstörning (sover för lite eller för mycket).  

Psykomotorisk agitation eller hämning.  

Svaghetskänsla eller brist på energi.  

Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor.  

Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga.  

Återkommande tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök/planer.  

 

Epidemiologi 

Livstidsprevalens för depression i den vuxna populationen är 16, 2 % och 12-månaders 

prevalens 6, 7 %. Livstidsprevalensen visar stora könsskillnader, depression är vanligare 

bland kvinnor (20 %) än män (12 %) (Kessler et al., 2003; Kessler et al., 2005; Kessler, 

Chiu, Demler & Walters, 2005).  

 

Behandlingar vid depression 

Depressionsbehandling kan sättas in vid olika faser av en depressionsepisod. ”Akut” 

behandling sker när patienten är deprimerad, och syftar till att minska grad av depression 

till dess att inga depressionssymtom kvarstår och patienten är i fullständig remission. 

”Kontinuerlig” behandling, vanlig vid farmakologisk behandling, innebär att man fortsätter 

antidepressiv medicinering trots att patienten är återställd. ”Vidmakthållande” behandling 

syftar främst till att förhindra återfall under de 6-9 månader efter behandling då risken är 

som störst för för återfall. Den ingår ofta i behandling av depressionens akuta fas, men kan 

också bibehållas efter att den akuta fasen gått över, och kallas då vidmakthållande-

behandling. Den kan också övergå i återfallsprevention. ”Preventionsbehandling” handlar 
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om att antingen förebygga att depression överhuvudtaget uppstår hos en riskgrupp, eller 

förebygga nya episoder hos patienter i full remission (Hollon et al., 2002). 

 

Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU, presenterade 2004 en rapport över 

evidensläget vad gäller depressionsbehandlingar (Behandling av depressionssjukdomar, en 

systematisk litteraturöversikt, SBU-rapport, 2004). SBU finner god evidens finns för 

farmakologisk behandling med SSRI-preparat och tricykliska preparat, förutsatt att adekvat 

dos ges. Dessa ger ofta resultat inom någon till ett par veckor, och fullständig symtomfrihet 

kan uppnås relativt snabbt. Det finns dock problem med farmakologisk behandling, såsom 

biverkningar och bristande följsamhet. Många patienter vill inte ta medicin, men för att 

uppnå en god och stabil effekt behöver man ofta medicineras en längre tid, och 

depressionen riskerar återkomma om man slutar ta medicinen. Medicinering verkar heller 

inte kunna ändra depressionens förlopp, och har inte en skyddande effekt, något som är av 

vikt då depression ofta är kronisk eller återkommande (Kessler et al., 2003). 
 

Vid svårare depression av melankolisk eller psykotisk art har ECT bättre effekt och ger få 

biverkningar. Det finns även här en hög återfallsrisk när behandlingen är avslutad. För 

lindrig till måttlig depression finns även ett flertal psykoterapeutiska behandlingar såsom 

beteendeterapi (BT), kognitiv terapi (KT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Inter-

personell psykoterapi (IPT) som har bevisad effekt. Psykoterapeutisk behandling ger bättre 

effekt än antidepressiv medicinering och kan ha en skyddande effekt även efter avslutad 

behandling (Hollon et al., 2002). För många patienter är det av vikt att fortsätta med en 

vidmakthållande behandling även efter aktiv behandlingsfas. Om man inte helt svarat på 

behandling (farmakologisk eller psykologisk) är risken än högre för återfall, och 

kontinuerlig eller vidmakthållande behandling av än större vikt. Så sker för de flesta 

patienter, endast ett fåtal når fullständig remission (Hollon et al., 2002).  

 

De evidensbaserade psykologiska behandlingarna för depression, BT, KBT, KT och IPT, är 

ca 15-20 sessioner långa och fokuserar på tankar, beteenden och relationer. Man antar att 

den verksamma substansen i samtliga dessa terapiformer bland annat är att få patienten mer 

aktiv och mindre depressivt passiv och undvikande (SBU, 2004). Denna strategi kallas 

beteendeaktivering och ingår som en komponent i det tidiga skedet av kognitiv terapi för 

depression men har på senare år renodlats till en egen psykoterapi kallad beteende-

aktivering, BA (Martell, Addis & Jacobson, 2001). Metoden utvärderades i en dismantling-

studie av Jacobson och medarbetare (Jacobson et al., 1996) för att 2006 jämföras med 

kognitiv terapi och farmakoterapi vid en stor studie vid University of Washington 

(Dimidijan et al., 2006). Där fann man att BA gav lika goda resultat som kognitiv terapi 

och hade lika god effekt vid svår depression som SSRI (Dimidijan et al., 2006). Vid 

tvåårsuppföljning verkar dock kognitiv terapi skydda något bättre mot återfall än BA 

(Dobson et al., 2008). 

 

Beteendeaktivering (BA) 

Beteendeaktivering (BA) är en behandlingsmetod för depression som utvecklats av Neil S 

Jacobson och kollegor vid University of Washington i Seattle (Martell, Addis & Jacobson, 

2001). Beteendeaktivering bygger på funktionell kontextualism eller radikal behaviorism, 

vilket innebär att man ser på depression som ”.. a set of actions in context rather than a 

biological or psychological entity inside a person” (Martell et al, 2001, s. xxv). 

BA syftar till att bryta depression genom att i små steg aktivera sig och byta ältande, 

grubbel och undvikanden mot aktivt närmande av mer funktionella beteenden, vilka dessa 

än är utifrån personens värderingar och mål. I BA är det första steget att utforska sina 

beteendemönster och analysera dem utifrån de konsekvenser de leder till. Ofta leder inte 



9 

 

undvikandebeteenden som ältande, grubbel och sängliggande till de konsekvenser man 

önskar – som att bli mindre deprimerad. När man väl uppmärksammat detta är nästa steg 

att aktivera sig på ett meningsfullt sätt och undvika fällor som leder till ökad depression. 

Detta uppnås oftast genom interaktioner som initialt upplevs som aversiva, men som 

efterhand kan fylla en antidepressiv, positiv funktion. För att få tillgång till detta krävs ett 

målmedvetet närmande, i små steg, för att komma i kontakt med långsiktigt hållbara 

positiva förstärkare. Aktiveringsstrategier innebär bl a självmonitorering, strukturering och 

schemaläggande av dagliga aktiviteter, skattning av grad av nöje/kompetens för de 

aktiviteter som genomförts, utforskande av alternativa beteenden kopplade till att uppnå 

specifika mål för individen och rollspel för att träna upp specifika färdighetsbrister 

(Dimidijan et al., 2006,). Metoden är skenbart enkel, men kräver att patienterna till viss del 

förmår lära sig göra funktionella analyser i stunden, för att identifiera subtila undvikanden 

och aktivt välja att närma sig istället.  

 

Synen på depression som ett resultat av en beteenderepertoar baserad på flykt och und-

vikanden samt otillräcklig kontakt med positiv förstärkning bygger på teoretiska modeller 

för depression som Ferster (1973) och Lewinsohn (1974) utvecklat. Plötsliga förändringar i 

livssituation (arbetslöshet, förluster, sjukdom) kan minska kontakt med förstärkande 

aktiviteter och omständigheter och ett avbrott i de beteenderepertoarer som syftar till att 

kontakta dessa förstärkare. Ökad depressiv affekt blir följden, vilken den deprimerade 

personen hantera genom passivitet, ältande och undvikanden av ex vis sociala situationer. 

Detta fungerar kortsiktigt negativt förstärkande men förhindrar också kontakt med positiva 

förstärkare (aktivering på arbetsplatsen, distraktion från depressivt grubbel), vilket 

vidmakthåller depressionen. Adaptiva beteenden (äta, gå till jobbet, umgås med vänner och 

familj, nyorientering) blir utsläckta. Lewinsohn menade att otillräckliga nivåer av positiv 

förstärkning för adaptiva beteenden, drev depressiv affekt. Låg dos av ”response-

contingent positive reinforcement” (RCPR) riskerar både att släcka ut en adaptiv 

beteenderepertoar, och fungera som utlösande stimulus för fler depressiva beteenden såsom 

trötthet och negativ affekt (Kanter et al., 2004) 

 

Beteendeaktivering vid depression - en förenklad version av BA 

”Behavioral Activation Treatment for Depression” (BATD) är en förenklad version av den 

beteendeaktivering som Jacobson, Martell och medarbetare förespråkar. Den grundar sig 

också på att ökad aktivitet och medföljande kontakt med positiva förstärkare minskar 

depressiva symtom och ökar därmed positiva tankar och känslor (Hopko et al., 2003b). 

Behandlingen är idiografiskt utformad men ställer inga krav på att patienten lär sig 

funktionell analys och är därmed enklare att lära ut. BATD baseras på ”matching law 

theory”, vilket innebär att depressionen vidmakthålls på grund av: a) otillräcklig 

förstärkning för icke-deprimerat beteende och/eller b) deprimerat beteende producerar 

relativt sett högre grad av förstärkning än icke-deprimerat beteende (Lejuez, Hopko & 

Hopko, 2001). Deprimerat beteende kan också vidmakthållas genom att förstärkning för 

icke-deprimerat beteende inte ges, ges för sent eller är otillräcklig. Vidare kan livshändelser 

göra så att icke-deprimerade aktiviteter, som att gympa eller gå på fest, plötsligt ger mindre 

positiv förstärkning än tidigare vilket ökar värdet av deprimerat beteende som att gråta eller 

stanna hemma (Hopko et al., 2003b). 

BATD antar att deprimerade beteenden baseras på val som individen gör, och att dessa val 

i sin tur, baseras på aktuell tillgång till förstärkare. Det vill säga att konsekvenserna för 

deprimerade beteenden påverkar konsekvenserna för icke-deprimerade beteenden. Om man 

får sympati för deprimerade beteenden minskar sannolikheten för aktivering av hälso-

samma, antidepressiva och mer funktionella beteenden. Därmed styrs inte individen enbart 
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av omedelbara konsekvenser av sina beteenden (negativ förstärkning på deprimerade 

beteenden), utan också av tillgängligheten av förstärkning för alternativa beteenden. Därför 

betonar de också miljöinterventioner, då patientens miljö kan behöva påverkas för att 

uppmuntra till beteendeaktivering och antidepressiva beteenden.  

 

BATD baseras på förutsättningen att systematisk aktivering mot positiva, för individen 

viktiga och/eller lustfyllda, aktiviteter och situationer kommer leda till minskad depression 

och att patienter naturligt kommer lära sig de färdigheter de behöver i o m ökad kontakt 

med dessa (Hopko et al., 2003b). 
 

I behandlingens tidiga skede samlar man in information om patientens aktivitetsnivå, 

etablerar en god kontakt och undersöker potentiella förstärkare för depressivt beteende och 

ger rational för behandlingen. Därefter konstrueras en aktivitetshierarki, med upp till 15 

aktiviteter, som graderas efter svårighetsgrad, från lättast till svårast att utföra. Via en sk 

”Master activity log” och ”Behavioral checkout form” monitoreras patientens framsteg 

under behandlingens gång. Patienten aktiverar sig med gradvis allt svårare aktiviteter 

utifrån hierarkin. 

 

Man skiljer på hälsosamma och ohälsosamma beteenden i BATD. Med hälsosamma, eller 

icke-deprimerade beteenden, menas beteenden som är overta, riktade mot att förbättra ens 

livskvalitet eller uppnå ett mål eller belöning. Ohälsosamma, depressiva, beteenden är 

däremot inte riktade mot ökad livskvalitet, och om de är målriktade handlar det oftast om 

att slippa krav eller få sympati av andra. I BATD ses hälsosamma och ohälsosamma 

beteenden som oförenliga (Hopko et al., 2003a, Hopko et al., 2003c). 

 

BATD har utvärderats i en randomiserad kontrollerad pilotstudie och ett antal fallstudier. 

Den randomiserade kontrollerade pilotstudien som gjorts med BATD vid en psykiatrisk 

slutenvårdsklinik, innebar att sammanlagt 25 inneliggande patienter slumpades till BATD 

eller Supportive Psychotherapy (SP). Samtliga patienter fick 20 min terapi, 3 ggr/vecka. 

För experimentgruppen användes terapin till att upprätta en BATD-aktivitetshierarki med 

hälsosamma aktiviteter, monitorera framsteg, och hjälpa patienterna vidare mot nya mål. 

”Tokens” delades ut som belöning för att patienten nått BATD-relaterade mål. För 

kontrollgruppen (SP) användes tiden till stödjande samtal och ”tokens” delades ut på icke-

kontingent vis. Man kontrollerade för att matchade deltagare fick lika många ”tokens”. För 

BATD-gruppen minskade medelvärdet på BDI från 35,1 till 19,1, en signifikant skillnad 

mot SP-gruppen, där medelvärdet sjönk från 37,1 till 30,2 (Hopko et al., 2003b).  

 

En fallstudie beskriver BATD med en kvinnlig patient med BPS och depression. BATD 

användes för att minska suicidala beteenden genom att modifiera omgivningen och 

patientens aktiviteter så att hon i allt högre grad upplevde positiva känslomässiga upple-

velser. Genom att göra allt fler hälsosamma och förstärkande beteenden så konkurrerades 

ohälsosamma, destruktiva beteenden ut. BDI sjönk från 54 till 38, självmordsimpulser 

minskade till 0 (Hopko et al., 2003c).  

 

Syfte och frågeställning 

Personer som uppfyller kriterier för Borderline personlighetsstörning har oftast ett stort 

lidande, signifikant sänkt funktionsnivå och hög risk att drabbas av ytterligare psykiatriska 

syndrom såsom depression och ångest. Det finns idag flera behandlingar för Borderline 

personlighetsstörning, som alla är omfattande, kostsamma och där en hög grad av 

omhändertagande ingår. Behandlingstiderna är också långa. Trots detta är risken stor för att 

patienter fortfarande uppfyller kriterier för t ex depression, även efter fullföljd behandling. 
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Det finns endast en fallstudie som specifikt undersökt hur personer med BPS och samtidig 

depression svarar på behandling som först inriktar sig på att behandla depressionen, snarare 

än personlighetsstörningen. Samtidigt visar den forskning, som presenterats ovan, att 

personer med borderline svarar väl på många olika sorters interventioner, att 

personlighetsstörning förvärras av depression och att enklare och kortare behandlings-

former för personer med BPS behöver utvecklas och utvärderas. Vidare vet vi litet om hur 

personer med BPS svarar på behandling med relativt höga krav på självständigt arbete och 

lägre grad av omhändertagande. BATD är en inlärningsteoretiskt baserad behandling för 

depression, där man strävar efter att konkurrera ut deprimerat beteende genom att välja 

hälsosamma och icke-deprimerade beteenden. Detta bör, enligt metoden, leda till att 

patienten kommer i kontakt med fler situationer som väcker positiv affekt vilket bör leda 

till minskad depression. Den planerade studien är en pilotstudie där syftet är att undersöka 

effekten av beteendeaktivering för personer med Borderline personlighetsstörning och 

depression. 

 

Det finns idag ingen övertygande evidens för att använda BA vid borderline personlighets-

störning. Med hänvisning till aktuellt evidensläge har single-case design befunnits vara 

lämplig då studien avser att mer metodiskt samla in information om hur beteendeaktivering 

fungerar för en annan patientgrupp än den ursprungligen avsetts för (Kazdin, 2003). I 

single-case fungerar varje individ som sin egen kontroll genom upprepad daglig mätning, 

både före, under och efter genomförda interventioner. Detta möjliggör mätning av 

individens normala fungerande och av interventionernas effekt. Det bidrar till att öka 

kunskap om patientgruppen, vilket passar studiens utforskande karaktär. 

 

Specifika frågeställningar som studien vill undersöka är: 

 

1. Minskar depressionssymtom till följd av BATD? 

2. Minskar ohälsosamma beteenden när aktivering av hälsosamma beteenden ökar? 

3. Vidmakthålls aktivitetsnivån även utan terapeutstöd? 

 

 

Metod 

 

Patienter 

Patienterna som ingår i studien rekryterades vid Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, en 

subspecialiserad enhet för bedömning och behandling av personer med borderline 

personlighetsstörning (BPS). Vid Borderlineenheten erbjuds i vanliga fall Dialektisk 

beteendeterapi (DBT). Patienterna inkom på remiss till enheten och diagnosticerades med 

MINI (Sheehan et al., 1998) och SCID-II (First, Gibbon & Spitzer, 1997) av psykologer 

och psykiater vid enheten. Exklusionskriterier var pågående missbruk, livshotande 

självskadebeteenden och pågående slutenvård. Fem patienter som uppfyllde kriterier för 

BPS och depression och bedömdes vara i behov av depressionsbehandling erbjöds delta i 

studien. En patient som tillfrågades tackade nej. Fyra kvinnor inkluderades i studien, 

informerades om studiens upplägg och gav skriftligt samtycke till att delta. Samtliga 

patienter uppfyllde kriterier för Borderline personlighetsstörning och egentlig depression, 

recidiverande. En patient uppfyllde även kriterier för dystymi. De patienter som medicine-

rades uppmuntrades att konstanthålla medicinering under studien. Nedan följer kort 

sammanställning av demografiska data samt övrig psykiatrisk problematik, se tabell 1.  

Samtliga patienter hade psykiatrisk kontakt sedan flera år tillbaka, och alla hade vid till-

fällen vårdats inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och inom psykiatrisk slutenvård.  
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En patient hade gått i Dialektisk beteendeterapi vid BUP och en hade gått i kognitiv terapi. 

Ingen hade tidigare erfarenhet av renodlade beteendeaktiveringsstrategier. 

 

Tabell 1. Sammanställning av demografiska data och komorbiditet 

Patient Ålder Sysselsättning Övriga diagnoser Social status Utbildningsnivå 

1 26 år Sjukskriven 

100 % 

Dystymi, social fobi, 

agorafobi, GAD, ätstörning 

UNS 

Sambo, barn Grundskola 

2  19 år Studerar halvtid Social fobi, agorafobi Bor hemma Yrkeshögskola 

3 20 år Socialbidrag 

100% 

ADD, agorafobi, social fobi, 

GAD, bulimi 

Ensamstående Gymnasium 

4 22 år Arbetar  

ca 50 % 

ADHD, GAD, paniksyndrom Sambo Gymnasium 

 

Design 

I studien användes single-case ABCB-design, vilket här innebär att baslinjen är uppdelad i 

en del där enbart registrering av aktiviteter ingår (A), fortsatt baslinje som även innehåller 

stöd av terapeut (B), aktiv interventionsfas (C) och återgång till registrering med 

terapeutstöd (B) efter genomförd intervention. I studien ingår även en uppföljningsfas på 4 

veckor, se figur 1. Utöver de dagliga mätningarna genomfördes också upprepade mätningar 

med etablerade skattningsskalor, för att samla ytterligare information om patienternas 

mående och eventuella effekter av behandlingen, se figur 1 nedan: 
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Figur 1. Studiens design 
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Procedur 

Fyra patienter följde samma design (se figur 1), och behandlingen påbörjades vartefter 

patienterna inkom till enheten. Behandlingen påbörjades när patienten diagnosticerats och 

tackat ja till att delta i behandlingen, vilket innebar att patient 1 påbörjade behandlingen i 

februari, patient 2 i oktober, patient 3 i november (samtliga år 2009) och patient 4 i januari 

2010. Av hänsyn till behandlingssammanhanget, reguljär vård, gjordes bedömningen att 

inte avvakta med interventioner till dess att baslinjen stabiliserats, vilket ledde till ett beslut 

om en i förväg bestämd tidsperiod för baslinjemätning, två veckor. Skattningsskalorna 

administrerades vid session 1, behandlingsvecka 0, i samband med introduktion till 

veckoschemat för dagliga registreringar och därefter vid behandlingsvecka 2, 4, 7, 9 och 

13.  

Efter genomförd diagnostik, information om behandlingen och samtycke till att ingå i 

studien inleddes behandlingen med ett besök där föremätning gjordes och där patienten 

skolades in i registreringen av aktiviteter för baslinjemätningen. Alla faser utom A och 

uppföljningsfasen innebar behandlingskontakt, en gång i veckan, 45-60 minuter, vilket 

innebar sammanlagt sju behandlingssessioner samt ett tillfälle för eftermätning. 

Behandlingen i sin helhet sträckte sig över sammanlagt 13 veckor, varav fyra veckor var 

uppföljningfas och innebar sammanlagt 10 besök på mottagningen. Författaren genomförde 

samtliga behandlingar. 

 

En kort sammanfattning av behandlingsinnehåll följer nedan (se även bilaga 9): 

Baslinje: Fas A var två veckor lång och inleddes med föremätning och därefter introduce-

rades patienten till självregistreringsformulären. Efter en vecka kontaktade författaren 

patienten per telefon för att undersöka eventuella svårigheter och uppmuntra till fortsatt 

registrering. 

 

Baslinje med terapeutstöd: Fas B var två veckor lång och inleddes med mellanfasmätning 

och genomgång av de registreringar patienten gjort. Fokus var att uppmärksamma patienten 

på samband mellan aktivitetsnivå och skattning av nedstämdhet, utan att uppmuntra till 

beteendeförändringar. Det var också ett sätt för författaren att lära känna patientens 

beteendemönster och kunna förbereda aktiva interventioner i fas C. 

 

Aktiv interventionsfas: Fas C var tre veckor lång och inleddes med mellanfasmätning. 

Därefter användes de tidigare veckornas registreringar för att skola in patienten i BATD, 

med syfte att öka hälsosamma beteenden och minska ohälsosamma beteenden. Patienten 

fick tillsammans med författaren identifiera ett antal hälsosamma beteenden att öka, och 

bygga en aktivitetshierarki utifrån dessa (bilaga 5). Utifrån dessa sattes individuella delmål 

att uppnå inom den kommande veckan upp på ”Behavioral Checkout Form” och patienten 

introducerades till registrering av dessa aktiviteter. Värderingar diskuterades och 

sammanställdes utifrån ett BATD-formulär där mål inom olika livsområden såsom familj, 

sociala relationer, arbete och hälsa formuleras (bilaga 4). I en behandling bjöds en nära 

anhörig in för att genom ett beteendekontrakt minska värdet av ohälsosamma beteenden (t 

ex gräla, slåss) genom att förstärka hälsosamma beteenden (t ex uttrycka sig). Under de tre 

veckornas aktiva interventionsfas förfinades och justerades målen, med fokus att öka 

aktivitetsnivå och tid spenderad med hälsosamma beteenden och minskning av 

ohälsosamma beteenden.  

 

Baslinje med terapeutstöd: Fas B2 var två veckor lång och inleddes med mellanfasmätning 

och genomgång av de registreringar patienten gjort. Fokus var att stödja vidmakthållande 

av tidigare aktivitetsnivå med hälsosamma beteenden, utan att uppmuntra till beteende-
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förändringar, motivera eller hjälpa till att formulera nya mål. Fasen avslutades med 

eftermätning. 

 

Uppföljning: Efter fyra veckors uppehåll fick patienten skatta aktivitetsnivå under den 

senaste veckan, och inkom därefter för ett avslutande samtal och ytterligare en mätning. 

 

Material 

Dagliga registreringar 

För de dagliga självregistreringarna användes ett veckoschema där aktivitet och grad av 

nedstämdhet registrerades timme för timme, för de tre första patienterna (bilaga 1). För den 

fjärde patienten användes ett veckoschema där aktivitet registrerades timvis, och där 

nedstämdhet skattades i en femgradig skala, vid ett tillfälle per dag (bilaga 2). 

För registrering av hälsosamma aktiviteter i den aktiva fasen användes formulär från 

”Behavioral Activation treatment for Depression” (”Therapist Supplement”, BATD)-

manualen; ”Behavioral Checkout Form” (bilaga 3). Formuläret fungerade som ett underlag 

för registrering av dagliga mål och delmål utifrån aktivitetshierarkin samt som förstärkare 

för genomförda målbeteenden. För övriga delar av BATD såsom identifiering av 

individuella mål och värderingar, gradering av aktiviteter utifrån dess svårighetsgrad och 

beteendekontrakt användes ”Life Goal assessment”, ”Activity Hierarchy” och ”Behavioral 

Contract” (bilaga 4-6) (Lejuez, Hopko & Hopko, 2002). 
 

Skattningsskalor 

Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck & Steer, 1996) är en självskattningsskala för 

bedömning av grad av depression. BDI-II består av 21 items och utvärderar både kognitiva 

och fysiologiska symtom på depression. BDI-II mäter bl a pessimism, skuldkänslor, 

självkritik, gråt, självmordstankar och rastlöshet och varje item skattas på en fyrgradig 

skala (0-3). BDI-II visar god intern konsistens (α=.86-91) och hög test-retest korrelation 

(r=.93) (Harcourt Assessment, 2008). 

 

Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988) är ett självskattnings-

formulär för bedömning av ångestsymtom. BAI består av 21 items som mäter grad av 

ångestsymtom under den senaste veckan, såsom domningar och stickningar, skräckkänslor, 

nervositet/oro och rädsla. Varje item skattas på en fyrgradig skala (0-3). BAI visar god 

intern konsistens (α=.92) och hög test-retest korrelation (r=.75) (Beck et al., 1988, 

Carlbring, formulärsammanställning). 

 

Karolinska Affektiva och Borderline Symtomskalor – Självskattning (KABOSS-S; 

Andersson et al, 2001) är ett självskattningsformulär för bedömning av grad av borderline-

symtom. KABOSS-S är en vidareutveckling av ”Comprehensive Psychopathological 

Rating Scales” – Affektiva syndrom, CPRS-A, ett självskattningsformulär som mäter 

ångest, depression och tvångshandlingar (Svanborg & Åsberg, 1994). KABOSS-S består av 

CPRS-A 18 frågor plus ytterligare 8 frågor som speglar borderlinesymtom såsom 

humörsvängningar, självbild, irritation och ilska samt tomhetskänslor. Varje item skattas, 

utifrån de tre senaste dagarnas mående, på en sjugradig skala (0-6). Resultatet för 

KABOSS-S sammanfattas i fyra skalor, och maxpoäng för borderlineskalan är 54 poäng. 

Psykometriska data saknas i dagsläget.  

 
Symptoms Checklist-90 (SCL-90; Derogatis et al., 1974, i Fridell et al., 2002) är en 

symtomskattningsskala som avser att mäta psykiska symtom, obehag och sjukdomstecken 

hos personer över 13 år. 90 frågor, på en femgradig skala (0-4) mäter nio olika symtom-
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variabler; somatisering, obsessiv-kompulsivitet, interpersonell sensitivitet, depression, 

ångest, fientlighet/vrede, fobisk ångest, paranoidt tänkande och psykoticism. Svaren kan 

även grupperas utifrån tre globala skalor; Globalt svårighetsindex, GSI, Positivt 

symtomstörningsindex, PSDI och totala antalet Positiva symtom PST. SCL-90 har 

utprövats på svenskt material och visar god reliabilitet (α=0.98) för hela testet, oklart för 

subskalorna. SCL-90 visar även god validitet och diskriminerar väl mellan normal-

population och patientgrupper (Fridell et al., 2002). 

 
Sheehan Disability Scale (SDS; Leon, Shear, Portera & Klerman, 1992) mäter grad av 

funktionsnedsättning vad gäller Arbete, Socialt liv/fritidsaktiviteter och Familjeliv/ 

hemsysslor, på en 11-gradig skala (0-10). Skalan är känslig för förändring och visar god 

reliabilitet (α=.56-86) och validitet (Leon et al., 1992). 

 

Följsamhet och tilltro till behandlingen. Patienterna intervjuades efter avslutad behandling 

om hur de upplevt behandlingen, registreringen av dagliga aktiviteter och aktiva inter-

ventioner. De fick även skatta tilltro och engagemang till behandlingen på en 10-gradig 
skala.  
 

Databearbetning 

I denna single-case design bearbetas data med icke-statistisk evaluering, vilket innebär att 

data för varje individ läggs upp i form av grafer och att de mönster som bildas granskas 

med “visual inspection”. Utifrån denna inspektion av grafer dras slutsatser om behand-

lingens verkan, när den gett effekt och beroende av grafernas lutning i hur hög grad den 

gett effekt (Kazdin, 2003).  

 

Graferna över hälsosamma och ohälsosamma beteenden är gjorda utifrån författarens 

klassificeringar av de dagliga registreringar patienten gjort på veckoschema (bilaga 1 och 

2). Under den aktiva behandlingsfasen, fas B2 och uppföljning finns även registreringar 

från ”Behavioral checkout form” (bilaga 3) som underlag.  

 

Vilka beteenden som skall betraktas som hälsosamma och ohälsosamma beteenden har 

definierats av patienten, och antal tillfällen eller timmar per vecka som patienten engagerat 

sig i dessa beteenden, och registrerat dessa på veckoschema och ”Behavioral checkout 

form” bildar underlag för datapunkter. Samtliga beteenden under vardera kategorin har 

sedan slagits samman för att underlätta läsbarheten. För att kompensera för missade 

datapunkter har ett medelvärde beräknats för två veckors aktiviteter genom att poola två 

veckors värden och dra ut ett medelvärde. Detta medelvärde har sedan lagts in som en 

datapunkt mellan de två veckorna. Medelvärden har beräknats för samtliga 

behandlingsveckor för patient 1 och 4. För patient 3 har medelvärden beräknats för de 

registreringar som finns fram till dess att patienten avbröt behandlingen och för patient 2 

fanns så litet data att det inte varit möjligt att beräkna medelvärden. 

 

 

Resultat 

 
Av de fyra patienterna som inkluderades i studien fullföljde patient 4 behandlingen i sin 

helhet. Patient 1 fullföljde behandlingen till och med den aktiva behandlingsfasen, 

registrerade aktiviteter dagligen men föll bort till uppföljningen. Patient 2 deltog i före- och 

eftermätningar och vissa mellanfasmätningar, och genomgick till största delen den aktiva 

behandlingsfasen. Hon registrerade dock inga dagliga aktiviteter under någon del av 
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behandlingen. Patient 3 deltog i föremätningar, registrerade dagliga aktiviteter under 

baslinjemätningen, men uteblev ofta och ändrade sedan plötsligt sin medicinering avsevärt. 

Behandlingen fick avbrytas vid fas B1. 

Resultaten för patient 1, 2, 3 och 4 redovisas nedan vad gäller förändring i aktivitetsnivåer 

av hälsosamma och ohälsosamma beteenden, skattningsskalornas värden under behand-

lingens gång och följsamhet och tilltro till behandlingen. För Global Severity Index, GSI, 

finns inga normer tillgängliga utan förändring av absoluta värden presenteras för varje 

patient och mättillfälle. 

 

Hälsosamma och ohälsosamma beteenden 

Hälsosamma beteenden definierades som ”beteenden som är bra för mig, nu och på längre 

sikt, överensstämmer med värderingar, långsiktiga mål”. Ohälsosamma beteenden 

definierades som ”beteenden som är svåra att låta bli men ”dåligt” för mig nu och på längre 

sikt, når inte långsiktiga mål, beter mig mot mina värderingar, undviker” (Lejuez et al., 

2002).  Utifrån patientens upplevelser av – för henne – hälsosamma och ohälsosamma 

beteenden, och det som framkommit under de tidigare veckornas registreringar, 

sammanställdes dessa på ett formulär (bilaga 7). 

 

Patient 1 

Beteendemönster enligt dagliga registreringar för patient 1 visas i figur 2. Initialt 

tillbringade patient 1 en stor del av sin tid med att titta på tv eller surfa på internet, oftast i 

samband med depressivt ältande. Hon hade få sociala kontakter och bråkade mycket med 

sin son och sin sambo. Patient 1 definierade detta som ohälsosamma beteenden. Som 

hälsosamma beteenden att öka identifierade hon positiv samvaro med sonen som det 

absolut viktigaste vilket ledde till aktiviteten 15-20 minuters positiv samvaro om dagen. 

Hon ville också öka andelen gemensamma aktiviteter med sambon. Vidare ville patient 1 

öka social samvaro med släkt och vänner, motionera mer, ta steg mot att börja studera igen 

och ta körkort. Hon ville också läsa böcker istället för att titta på tv.  

 

Som man kan se i figur 2 så uppvisade patient 1 en drastisk minskning av ohälsosamma 

beteenden under baslinjemätningen. Denna minskning stabiliserades under fas B1 för att 

ytterligare minska under den aktiva interventionen, fas C och fas B2. Hälsosamma 

beteenden hade mindre variation och var relativt stabila under baslinje A och fas B1. En 

viss ökning skedde under slutet av fas C och fortsatte att öka i början av fas B2 . Patient 1 

lämnade inte in några dagliga registreringar för den sista veckan varför data saknas efter 

behandlingsvecka 8. 

 

Skattningsskalornas värden för patient 1 under behandlingsperioden visas i tabell 2. Patient 

1 skattningar förändrades mycket lite under behandlingens gång, BDI-poängen gav vid 

föremätningen svår depression, och den sjönk något under baslinjefaser A, men klassades 

fortfarande som ”svår” depression. Under B1 och den aktiva interventionsfasen, stiger 

värdet på BDI och vid fas B2 var värdet högre än vid föremätningen. BDI sjönk något till 

uppföljningsfasen, som däremot var tre månader efter att behandlingen avslutats pga. att 

patienten uteblivit och inte gått att nå under en lång tid. BAI låg också relativt stabilt under 

baslinjefas A, och ökade sedan successivt under fas B1 och låg därefter stabilt högre än vid 

föremätningen under fas C, B2 och vid uppföljning. KABOSS-S-B-värdet var stabilt under 

fas A, B1 och sjönk till sitt lägsta värde under fas C, för att sedan återgå till samma höga 

nivå under fas B2. Vid uppföljningen var värdet något lägre återigen, som under fas C, men 

då uppföljnings-besöket skedde så pass långt efter avslutad behandling var dess 

informationsvärde utifrån denna studies frågeställning begränsat. SDS var oförändrat under 
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hela behandlingen, 26 poäng. GSI visade inte heller någon större variation, utan är på 

nästan exakt samma nivå vid föremätningen och uppföljningsmätningen.  

 
Figur 2. Dagliga registreringar av hälsosamma och ohälsosamma beteenden, patient 1. 

 

Följsamhet och tilltro till behandlingen. 

Patient 1 registrerade noggrant dagligen sina aktiviteter och tyckte till en början att det var 

en intressant och viktig uppgift. Allteftersom behandlingen fortlöpte upplevde hon 

registrerandet som alltmer påfrestande och hennes registreringar var fortfarande noggranna 

men gjordes vid färre tillfällen per dag. I slutet av behandlingen orkade hon inte längre 

registrera aktiviteter, vilket ledde till att hon skämdes och uteblev från behandlingens sista 

besök, enligt hennes egen rapport. Hennes tilltro till behandlingen var initialt låg (4-5 av 

10), och sjönk ytterligare under fas B1 (2-3) men steg till 7-8 under fas C, då hon märkte 

att interventionen (”positiv samvaro”) med sonen fungerade bra och att deras relation 

förbättrades.  

 

Patient 2 

Beteendemönster enligt dagliga registreringar för patient 2 visas i figur 3. Patient 2 

kategoriserade ohälsosamma beteenden som självskador, överkonsumtion av alkohol, 

passivitet och relationskonflikter. Vidare brukade hon undvika skola och kommunala 

färdmedel, något som skapade problem för henne och ökade depressivt grubbel. Som 

hälsosamma beteenden valde patient 2 att plugga och arbeta, gå ut med hunden på 

långpromenader, hjälpa till hemma och gå upp tidigare om morgnarna. 

Under fas C steg kurvan för hälsosamma beteenden brant, medan ohälsosamma beteenden 

höll en stabil nivå.  

Kurvan är ofullständig pga. uteblivna registreringar. Patient 2 fyllde inte i veckoschema för 

dagliga registreringar under baslinjefas A. Under fas B1 gjordes flera försök till problem-

lösning och ett veckoschema fylldes i tillsammans med patienten för att tydligare modellera 
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Figur 3. Dagliga registreringar av hälsosamma och ohälsosamma beteenden, patient 2. 
 
hur hon skulle göra, men det gav ingen effekt. Patient 2 lämnade flera återbud men ville 

fortsätta behandlingen trots författarens erbjudande om att avsluta behandling. Författaren 

gjorde flera ansträngningar att öka patient 2 närvaro, genom telefonkontakter och 

uppmuntrande sms. Trots detta var patient 2 svår att få tag på och hennes följsamhet 

påverkades inte under baslinjemätningen. När fas C inleds och registrering kunde göras på 

”Behavior checkout form” fyllde patient 2 villigt i sina registreringar och gjorde de 

hälsosamma aktiviteter hon valt ut. Hennes självskadebeteende påverkades inte under dessa 

veckor utan låg på oförändrad nivå. Efter juluppehåll var patient 2 återigen mycket svår att 

få tag på, författaren gjorde många ansträngningar att få in patienten, och flera besök 

bokades men patienten uteblev eller lämnade återbud i sista stund. När patient 2 väl kom in 

för ett besök visade det sig att hon vidmakthållit sina nya hälsosamma beteenden. Det fanns 

dock inga registreringar att stödja detta vilket omöjliggjorde analys av patientens 

beteendemönster. Patient 2 uteblev återigen fr.o.m. slutet av fas C, och gick ej att få tag i 

förrän ca 1 månad efter planerat avslut. Hon fyllde då i uppföljningsskattningar och svarade 

på frågor om behandlingen.  

 

Skattningsskalornas värden för patient 2 under behandlingsperioden visas i tabell 2. 

Mätningen vid fas A gjordes 14 dagar efter planerad tid, vilket försköt mätning vid fas B 

med två veckor. Mätning vid fas C gjordes 13 dagar efter planerad tid och uppföljnings-

mätningen gjordes en månad och 8 dagar efter planerad tid. Patient 2 hade svår depression 

enligt BDI, initialt. Under fas A, som här var två veckor längre än avsett, sjönk dessa 

skattningar något och låg på oförändrad nivå under fas B för att därefter öka till ursprunglig 

nivå vid mätningen vid fas C. Vid uppföljningsmätningen, som även den skedde senare än 

avsett, hade värdena sjunkit för BDI till en nivå som var lägre än vid föremätningen. BAI 

låg lågt initialt och sjönk något under fas A och B. Vid fas C hade skattningarna ökat litet 

och ökade något ytterligare till uppföljningsmätningen. KABOSS-S-B var här den mest 

rörliga skalan, patient 2 hade måttliga skattningar på KABOSS-S-B vid föremätningen och 

skattningarna sjönk nästan 10 poäng till fas A, och steg därefter till högre värden än vid 

föremätningen och låg sedan kvar på samma nivå under fas C. Vid uppföljningsmätningen 

sjönk KABOSS igen till samma nivå som föremätningen. SDS var oförändrat lågt under 

hela behandlingen, 9 poäng, likaså GSI som var oförändrat lågt från föremätning till 

uppföljning. 
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Följsamhet och tilltro till behandlingen. 

Patient 2 hade stora svårigheter att registrera sina aktiviteter på veckoschemat, visste inte 

vad hon skulle fylla i och ”tappade tid, visste inte vad jag gjort eller hur jag skulle 

registrera det”. Hon var initialt engagerad i behandlingen och skattade 10 (av 10) i tilltro 

till behandlingen men så snart hon började registrera sjönk tilltron något, till 8. Hon 

beskrev att hon ” kände mig dum och misslyckad” för att hon inte registrerade som planerat 

och det kändes ”meningslöst” att gå till de planerade besöken, och hon undvek att komma. 

Patient 2 beskrev ändå att hennes tilltro till behandlingen var fortsatt hög under hela tiden, 

vilket innebar att hon tyckte att beteendeaktivering var relevant för henne och hon trodde 

att det skulle hjälpa henne. Hon beskrev också att hon ville öka sina hälsosamma beteenden 

enligt ovan. Hon lyckades också vidmakthålla flera hälsosamma beteenden under veckorna 

fram till det försenade uppföljningsbesöket. Patient 2 beskrev att det största hindret för att 

fullfölja behandlingen var registreringen och det misslyckande hon kände inför det.  

 

Patient 3 

Beteendemönster enligt dagliga registreringar för patient 3 visas i figur 4. Patient 3 

tillbringade all vaken tid i hemmet, pga. svår agorafobi. Hon tillbringade dagarna med att 

titta på tv och internet, förutom då hon hade goda vänner på besök, något som möjlig-

gjorde aktiviteter utanför hemmet. 

 

Kurvan är ofullständig pga. uteblivna registreringar och överenskommelse under fas C att 

avsluta behandlingen. Patient 3 uteblev och lämnade många återbud under behandlingens 

första veckor. När hon under fas B kraftigt ändrade i sin antidepressiva medicinering 

beslutades gemensamt att avsluta behandlingen. De registreringar som gjordes fram till 

dess visade att kurvan över ohälsosamma beteenden sjönk kraftigt under baslinje-

mätningen, fas A. Den steg återigen under fas B. Hälsosamma beteenden var relativt stabila 

under baslinjen, och steg sedan under halva fas B. 

 

Mätvärden för skattningsskalorna inhämtades en vecka efter utsatt tid för fas A och tre 

veckor efter utsatt tid för fas B. Värden för patient 3 under behandlingsperioden visas i 

tabell 2. Patienten hade mycket höga värden på BAI, vilket tydde på svår ångestproble-

matik, värdena på BAI sjönk mellan fas A och B1. Patient 3 hade också höga värden på 

BDI och de sjönk avsevärt under fas A och B1. KABOSS-S-B-skattningen var hög vid 

föremätningen, sjönk ytterst litet under fas A för att öka till ett något högre värde än vid 

föremätningen under fas B1. På SDS hade patient 3 nästan maximalt hög funktionsned-

sättning, 28 poäng, rörande Arbete, Sociala aktiviteter och Familjeliv/hemsysslor. GSI 

visade också på mycket stora svårigheter inom i princip samtliga domäner. 

 

Följsamhet och tilltro till behandlingen. 

Patienten beskrev initialt hög tilltro till behandlingen, 8 av 10. Hon tyckte att registreringen 

var svår, att det blev för jobbigt att hålla koll på vad hon hade gjort, att det var svårt att 

skatta mående, och att komma ihåg att registrera varje timme. Pat hade svårt att röra sig 

utanför hemmet, vilket ledde till många återbud, beskrev att hon hellre ”stannade hemma 

och sov” än att komma till våra bokade tider. När vi väl avslutade behandlingen var patient 

3 nöjd med detta, hon ville hellre påbörja behandling med DBT. Patienten beskrev dock 

inte att registreringen i sig utgjorde något större hinder, även om det inte kändes bra att inte 

ha fyllt i registreringen när hon lovat att göra det. 
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Figur 4. Dagliga registreringar av hälsosamma och ohälsosamma beteenden, patient 3. 
 
Patient 4 

Beteendemönster enligt dagliga registreringar för patient 4 visas i figur 5. Patient 4 

arbetade oregelbundet vilket medförde att hon ofta sov dagtid, något som hon klassade som 

ett ohälsosamt beteende, då det inverkade negativt på hennes mående. Hon drack en del 

alkohol och bråkade med sin pojkvän och tillbringade mycket tid ältandes framför tv:n. De 

hälsosamma aktiviteter hon ville öka var att variera aktiviteter över dagen, motionera, 

minska på alkohol, arbeta mer. Hon ville också göra fler aktiviteter som hon tidigare tyckt 

om, som att måla och laga mat.  

 

Ohälsosamma beteenden minskade drastiskt under baslinjefaserna A och halva B1, för att 

återigen öka under andra halvan av fas B1 med nästan 15 poäng. Kurvan var fortsatt 

instabil under fas C där den först sjönk, för att sedan öka igen och sjönk sedan sakta, även 

under fas B2. Vid uppföljningen hade ohälsosamma beteenden återigen ökat, och utgjordes 

främst av ökat tv-tittande och sovpauser dagtid. Hälsosamma beteenden var stabila under 

baslinjefas A, steg sakta under fas B1 för att under fas C stiga ytterligare lite mer och sedan 

stabiliseras på en högre nivå än under tidigare faser. Vid fas B2 sjönk sedan hälsosamma 

beteenden under hela fasen för att vid slutet ligga på samma nivå som i början av baslinje 

A. Vid uppföljningen hade patient 4 vidmakthållit arbetet med veckoscheman och 

”behavioral checkout form”, och uppvisade en varierad aktivitetsnivå över dagen och 

veckan, med både motion, sociala kontakter och hälsosamma aktiviteter. Kurvan över 

hälsosamma beteenden steg under uppföljningsfasen och vid avslut av behandlingen låg 

hälsosamma och ohälsosamma beteenden på nästan samma nivå.  

 

0

5

10

15

20

25

30

M
ed

el
vä

rd
e 

p
er

 v
ec

ka

Behandlingsvecka

Hälsosamma beteenden Ohälsosamma beteenden

0                            2          4                                                                            7               9                        13

A. BASLINJE B. BASLINJE                               C. AKTIV INTERVENTION                         B2. BASLINJE     UPPF
+ TERAPEUT                                                               + TERAPEUT                                           



21 

 

 
Figur 5. Dagliga registreringar av hälsosamma och ohälsosamma beteenden, patient 4.  

 

Skattningsskalornas värden för patient 4 under behandlingsperioden visas i tabell 2. Patient 

4 hade höga värden initialt på BDI, 42 poäng, vilket gav svår depression. Värdet på BDI 

sjönk drastiskt under fas A för att återigen stiga något långsammare under fas B1. Därefter 

stabiliserades värdet under fas C och sjönk ytterst lite under fas B2. Vid 

uppföljningsmätningen var värdet ytterligare något lägre, 32. Patient 4 hade höga värden på 

BAI vid föremätningen, 41, och skattningarna sjönk litet under fas A, B1 och C för att 

vända sakta uppåt under fas B2. Vid uppföljningsmätningen låg BAI på 32, lägre än vid 

föremätningen. KABOSS-S-B låg måttligt högt, 41 vid föremätningen, sjönk snabbt till sitt 

lägsta värde under fas A och vid B1 vände skattningarna uppåt igen, för att sjunka något 

under fas C. Under fas B2 och vid uppföljningen steg skattningarna något återigen, dock 

inte till samma nivå som vid föremätningen. SDS låg relativt stabilt under hela 

behandlingen, förutom skala F, Familjeliv och hemsysslor som sjönk från 8 vid 

föremätningen till 4 vid uppföljningsmätningen. GSI sjönk under hela behandlingen från 2, 

15 till 1, 41 vid uppföljningsmätningen. 

 

Följsamhet och tilltro till behandlingen. 

Patient 4 skattade hög tilltro till behandlingen initialt (8 av 10). Hon märkte snabbt att en 

mer varierad aktivitetsnivå över dagen gjorde att hennes värsta upplevelse av nedstämdhet 

minskade. Hon registrerade noggrant under hela behandlingen och fann det både intressant 

och hjälpsamt, det gav hennes dagar struktur.  
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Tabell 2. Totalpoäng för skattningsskalor vid samtliga mättillfällen. 

Beck Depression Inventory, BDI-II 

Patient Före-m A   B1   C   B2 UPPF 

1 31 29 35 41 39 36 

2 27 21 21 27  18 

3 43 29 25    

4 49 29 38 39 35 32 

Beck Anxiety Inventory, BAI 

Patient Före-m A  B1  C  B2 UPPF 

1 29 28 33 35 36 38 

2 12 10 7 8  9 

3 62 60 49    

4 41 35 34 34 37 32 

KABOSS-S-Borderline 

Patient Före-m A   B1   C   B2 UPPF 

1 41 39 40 34 40 33 

2 17 7 21 21  15 

3 39 34 41    

4 41 25 33 28 31 34 
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Sheehan Disability Scale, SDS 

Patient Före-m        B2 UPPF 

1 26    26 26 

2 9     9 

3 28      

4 24    22 19 

Symtoms Checklist-90, SCL-90, General Severity Index 

Patient Före-m          B2 UPPF 

1 2,12    2,05 2,1 

2 0,94     0,97 

3 2,88      

4 2,15    1,57 1,41 

 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att utforska effekten av beteendeaktivering 

för personer med borderline personlighetsstörning och samtidig depression. Teorin bakom 

BATD postulerar att man med aktivering av hälsosamma beteenden kan konkurrera ut 

ohälsosamma beteenden. Hälsosamma aktiviteter och beteenden kommer att leda till ökad 

”response-contingent positive reinforcement” och därmed leda till minskade depressions-

symtom (Hopko et al., 2003). Detta ville föreliggande studie utforska och vidare undersöka 

om personer med BPS kan vidmakthålla nya beteendestrategier utan stöd från en terapeut.  

 

Två patienter fullföljde BATD, valde ut hälsosamma beteenden utifrån värderad riktning, 

och arbetade aktivt med ”Behavioral checkout form”. Deras hälsosamma beteenden ökade 

något och ohälsosamma beteenden minskade i viss mån. Det påverkade dock inte grad av 

depression utifrån självskattningsformulär. Depressionsskattningar ökade under fas C för 

båda patienterna, men sjönk under fas B2 och uppföljningsmätningen för en patient. För 

den andra patienten var depressionsskattningen i princip opåverkad under fas B2, och hon 

var inte tillgänglig för uppföljningsmätning förrän tre månader efter avslutad behandling. 
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Två patienter genomgick aldrig BATD fullt ut, de lämnade många återbud och förmådde 

inte registrera aktiviteter under baslinjemätningen. En patient ändrade sin medicinering 

samt uteblev ofta och var därför till slut tvungen att avslutas från studien, den andra föll 

bort på grund av upprepade återbud och uteblivanden. 

 

Utifrån resultaten från föreliggande studie går det inte att fastställa huruvida beteende-

aktivering hade någon effekt på depression hos personer med borderline personlighets-

störning. De mönster som kartlades gav inga hållpunkter för att BATD på ett meningsfullt 

sätt vare sig påverkat patienternas registrerade aktiviteter eller skattningar på validerade 

symtomskattningsskalor, förutom för patient 4. Frågan om depressionssymtom minskade 

till följd av BATD kunde inte heller besvaras då förändringar i depressionssymtom inte 

följde någon tydlig linje, skattningarna fluktuerade under hela behandlingsfasen och de 

starkaste förändringarna skedde mellan föremätning och fas A, i vissa fall vid fas B1, vilket 

snarare tyder på reaktivitet på mätmetoden. 

 

Studien gav inte heller stöd för att aktiv interventionsfas C påverkade sänkning av 

depressionssymtom. Ohälsosamma beteenden minskade samtidigt som hälsosamma 

beteenden ökade, i vissa fall, men kunde också öka tillsammans alternativt sjunka tillsam-

mans. Denna studie visade inte en tydlig koppling mellan minskade ohälsosamma och 

ökade hälsosamma beteenden, utan förändringarna skedde återigen mycket mer 

slumpmässigt och de största förändringarna tycktes ske i samband med påbörjad 

registrering, under fas A och B1.  

 

Frågan om huruvida de patienter som lärt sig beteendeaktivering enligt BATD kunde 

vidmakthålla hälsosamma beteenden kunde inte heller besvaras då endast en person 

fortsatte registrering fram till uppföljningsmätningen. Enligt patient 1, 2 och 4 egen rapport 

beskrevs att vissa beteenden fortsatte även vid tidpunkten för uppföljning, men det fanns 

inga registreringar att stödja detta, för patient 1 och 2. Patient 4 vidmakthöll de 

hälsosamma beteenden hon valt att öka under interventionsfasen, om än i lägre grad. Denna 

patient skiljde sig så från de andra vad gäller följsamhet till registrering och behandling, att 

det är svårt att uttala sig om vad som lett till att hon vidmakthållit de alternativa beteenden 

hon lärt sig.   

 

Det som däremot framkom i denna studie var stora svårigheter vad gäller själva baslinje-

mätningen, och kontinuerlig mätning över hela behandlingsperioden.  Två av fyra patienter 

förmådde inte prestera registreringar till underlag för datainsamling, vilket försvårat 

sammanställningen av data över flera individer och skapa en meningsfull bild av 

behandlingens effekt, om någon sådan fanns.  

 

Två patienter fullföljde inte behandlingen, och trots upprepade ansträngningar lyckades inte 

författaren få in deras baslinjeregistreringar. Det är mycket vanligt med behandlingsavbrott 

bland personer med BPS, bortfall från mer omfattande behandlingar kan variera mellan 12 

% och 59 % för DBT (Linehan et al., 1991, Verheul et al., 2004), Schemafokuserad terapi, 

27 % och objektrelationsterapi 51 % (Nadort et al., 2009). Även vid STEPPS var bortfallet 

41 % (Blum et al., 2008). Inför denna behandling gjordes inga specifika ansträngningar för 

att förhindra avbrott eller öka åtagande till behandling, såsom sker i Dialektisk 

beteendeterapi (Linehan, 1993a) även om vikten av att fullfölja behandlingen betonades. 

Då data saknas för 50-75 % av individerna i denna studie omintetgörs både den interna och 

externa validiteten, och inga tolkningar kan göras utifrån de data som har framkommit. 
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För två patienter fanns data över nästan hela behandlingsperioden, och för dem så tycktes 

vissa hälsosamma beteenden öka under behandlingen. Trots detta var deras skattningar av 

depression oförändrade, eller förhöjda, i alla fall i jämförelse med fas A och B1. För patient 

1, där hälsosamma beteenden ökade och ohälsosamma beteenden sjönk under aktiv inter-

ventionsfas var symtomskattningarna ändå opåverkade av detta. Hon beskrev dock också 

testningseffekter, att hon tröttnade på att registrera aktiviteter mot slutet av behandlingen, 

vilket också kan innebära att hennes registreringar i slutet av behandlingen var 

missvisande. 

 

Patient 4 genomförde hela behandlingen, och minskade grad av depression såsom skattad 

på BDI-II. Hon fick använda ett enklare registreringsformulär, och upplevde registrerings-

förfarandet som hjälpsamt. Hennes funktionsnivå vad gäller familj och hemsysslor ökade 

också markant vid uppföljningen, och hennes generella grad av funktionsnedsättning 

minskade. Däremot lyckades hon inte vidmakthålla hälsosamma beteenden i någon större 

utsträckning men hennes skattningar på BDI, BAI, SDS och GSI fortsatte sjunka från det 

att hon avslutade behandlingen till dess att uppföljningsmätning skedde. Om det berodde på 

BATD eller på andra variabler utanför studiens kontroll går tyvärr inte att uttala sig om. 

 

Det fanns flera metodologiska problem vad gäller denna studie. Det största är registrerings-

förfarandet, förutom att det inte genomfördes i så hög grad som önskvärt. Det var ett för 

omfattande registrerande som krävdes framförallt för de tre första patienterna. Ett bättre 

avpassat registreringsformulär hade eventuellt kunnat öka följsamheten. Beslutet att 

använda veckoscheman som underlag för baslinjemätning grundades på behovet av att få 

en så opåverkad bild av patienternas aktivitetsnivå före interventionen som möjligt. 

Ytterligare en svårighet vad gäller baslinjemätningen var att patienterna sammanlagt fick 

registrera under ca fyra veckor, eventuellt var detta också en alltför lång tid, med för lite 

feedback från terapeut. Fas B1, fortsatt baslinjemätning, med tillägg av terapeutstöd var 

tänkt att underlätta registrering och öka angelägenhetsgrad i registrering, men så skedde ej.  

 

Ytterligare ett problem med studiens design var att baslinjen inte var stabil innan 

interventioner infördes, särskilt som man inte vet så mycket om stabilitet hos personer med 

BPS vad gäller aktivitetsnivå över tid, inte heller är det klart att grad av nedstämdhet är 

stabilt över tid hos personer med BPS.  

 

Således finns inget belägg för enkla genvägar för denna patientgrupp utifrån denna studie.  

Eventuellt kan en förklaring till avsaknad av effekt av beteendeaktiveringen, även för de 

som deltog i den aktiva behandlingsfasen i denna studie, vara att behandlingstiden var för 

kort och att flera delar av BATD aldrig implementerades, förutom de svårigheter som 

nämnts ovan. Således skulle ett förslag för framtida studie av beteendeaktivering för 

personer med BPS vara en längre behandlingsperiod. Även registreringsförfarandet 

behöver underlättas på ett sätt som är mer tilltalande för denna patientgrupp.  
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Utbildning/kurser: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anställning/Yrke/Karriär: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Hobbies/Fritid: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hälsa/Motion: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Andlighet: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Psykologiskt välbefinnande/Ångest/Undvikanden: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Aktivitetshierarki 
 

NIVÅ 1 

 

A.____________________________ 

 

B.____________________________ 

 

C.____________________________ 

 

NIVÅ 2 

 

A.____________________________ 

 

B.____________________________ 

 

C.____________________________ 

 

NIVÅ 3 

 

A.____________________________ 

 

B.____________________________ 

 

C.____________________________ 

 

NIVÅ 4 

 

A.____________________________ 

 

B.____________________________ 

 

C.____________________________ 

 

NIVÅ 5 

 

A.____________________________ 

 

B.____________________________ 

 

C.____________________________
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Kontrakt 
 
Härmed intygar jag,_______________, att jag skall försöka avstå från följande ohälsosamma 

beteende(n):________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. Om jag ändå utför 

detta/dessa beteenden så kommer_________________________ inte förstärka detta genom att 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Istället kommer jag att försöka engagera mig i följande hälsosamma beteende(n): ________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Om jag lyckas med detta kommer _____________________ förstärka/belöna detta genom att 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Intygas 

 

__________________________ 

Ditt namn 

 

 

 

__________________________ 

Familjemedlem/vän
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Sammanställning över hälsosamma och ohälsosamma beteenden: 

 

HÄLSOSAMMA BETEENDEN (bra för mig, nu och på längre sikt, överensstämmer med värderingar, 

långsiktiga mål odyl) 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

OHÄLSOSAMMA BETEENDEN (svårt att låta bli men ”dåligt” för mig nu och på längre sikt, når inte 

långsiktiga mål, beter mig mot mina värderingar, undviker) 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………..
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INFORMERAT SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I BEHANDLINGSSTUDIE. 

 

Det finns få behandlingar för personer med Borderline personlighetsstörning och depression, och 

den forskning som finns är otillräcklig. I ett led att bättre förstå och behandla depressionssymtom 

hos personer med Borderline har denna studie initierats vid Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst. 

 

Vid utredning här på Borderlineenheten har det framkommit att Du har dessa svårigheter. Du har 

också visat intresse för att delta i denna studie. 

 

Studien i sin helhet kommer att innefatta noggranna dagliga registreringar av aktivitet och 

sinnesstämning under sammanlagt 9 veckor, med en 4 veckors uppföljningsperiod. Du kommer att få 

behandling av en psykolog under de flesta veckor, men Du kommer även att arbeta självständigt och 

vissa veckor kommer Du inte ha någon kontakt med Din psykolog. I behandlingsstudien ingår även att 

fylla i psykiatriska skattningar vid flera tillfällen. 

 

Det är av vikt att Du inte ändrar Din medicinering under denna behandlingsperiod. 

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange 

skäl och utan att detta i så fall påverkar Din övriga behandling. Skattningar, registreringar och annat 

journalmaterial kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras då resultaten presenteras. 

 

Vid eventuella frågor kontakta Hanna Sahlin Berg, telefon: 08-51775086. 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad medverkan innebär och 

samtycker till att delta i denna studie. 

 

…………………….. ………………… 

Ort  Datum  

 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Namnteckning  Namnförtydligande
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BATD LÖPSCHEMA 

 

INKOMMEN REMISS 

BEDÖMNINGSSAMTAL, DIAGNOSTICERING, TILLFRÅGAD OM DELTAGANDE 

 

FAS A BASELINE, V0-V2 

V0:  Rational+Godkännande för studie + Skattningar BDI, BAI, KABOSS, SDS, SCL-90 

V0-V2 : Registreringar veckoschema (skattning varje dag hur stor del av dagen pat gjort meningsfulla 

aktiviteter) + telefonkontakt 1g 

 

FAS B MONITORERAD BASELINE+FEEDBACK TERAPEUT, V2-V4 

V2: Skattningar BDI, BAI, KABOSS + registrering veckoschema (skattning varje dag hur stor del av dagen pat 

gjort meningsfulla aktiviteter) + gemensam analys av dessa skattningar och scheman.  

V3: Registrering veckoschema (skattning varje dag hur stor del av dagen pat gjort meningsfulla aktiviteter) + 

gemensam analys av dessa skattningar och scheman.  

 

FAS C AKTIV BEHANDLINGSFAS, V4-V7 

V4: Skattningar BDI, BAI, KABOSS. 

Genomgång av registreringsblad. 

Introduktion till behavior checkout form, hälsosamma/ohälsosamma beteenden, livsmål, aktivitetshierarki, 

belöningslista m.m. 

Rational för aktivering, uppsättande av mål, delmål, antal gånger, tid m.m. 

V5: Genomgång av registreringsblad. 

Fortsatt introduktion till behavior checkout form, hälsosamma/ohälsosamma beteenden, livsmål, 

aktivitetshierarki, belöningslista m.m. 

Rational för aktivering, uppsättande av mål, delmål, antal gånger, tid m.m. 

Fortsatt planering av aktiviteter, justerande av dessa, påfyllande av livsmål, aktivitetshierarki m.m. 

V6: Genomgång av registreringsblad. 

Fortsatt introduktion till behavior checkout form, hälsosamma/ohälsosamma beteenden, livsmål, 

aktivitetshierarki, belöningslista m.m. 

Rational för aktivering, uppsättande av mål, delmål, antal gånger, tid m.m. 

Fortsatt planering av aktiviteter, justerande av dessa, påfyllande av livsmål, aktivitetshierarki m.m. 

 

FAS B2, V7-V9  

V 7: Skattningar BDI, BAI, KABOSS 

Registrering på BCHOF eller veckoschema (skattning varje dag hur stor del av dagen pat gjort meningsfulla 

aktiviteter) 

V8: Registrering på BCHOF eller veckoschema (skattning varje dag hur stor del av dagen pat gjort meningsfulla 

aktiviteter) 

V9: Skattningar BDI, BAI, KABOSS, SDS, SCL-90 

 

V9-V13 PAUS FÖR UPPFÖLJNING/VIDMAKTHÅLLANDE 

 

V13: Genomgång av registreringsblad. 

Skattningar BDI, BAI, KABOSS, SDS, SCL-90 

 

 

 


