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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie har varit att utvärdera och kvalitetssäkra 
implementeringen av en mentaliseringsbaserad terapi på en allmänpsykiatrisk 
öppenvårdsmottagning. Behandlingen har riktat sig till patienter med diagnosen 
personlighetsstörning och pågått under 18 månader. 14 patienter inkluderades i studien 
och behandlingen har bestått av ett individuellt och två gruppbehandlingstillfällen i 
veckan. Intervjuer och regelbundna självskattningar har genomförts för att undersöka 
patientens psykiska mående. Samtliga patienter rapporterade vid inklusion ett svårt 
psykiskt lidande. En preliminär analys visar att efter 6 månaders behandling har 
patienternas psykiatriska lidande minskat signifikant. Sex patienter har av olika skäl 
avbrutit behandlingen efter inklusion. Två patienter har fullföljt behandlingen i sin 
helhet och i dessa patienters uppföljningsdata (24 månader efter inklusion) kan man 
konstatera att de skattat sitt psykiatriska lidande på samma nivå som den jämförbara 
svenska normgruppen. 
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1. Inledning 
 
En psykiatrisk patientgrupp som länge saknat en konstaterat verksam/effektiv 
behandling är diagnosgruppen personlighetsstörningar (PS). Historiskt har diagnoserna 
betraktats som svårbehandlade och uppfattningen har ofta varit att möjligheterna till 
förbättring hos dessa patienter varit små eller i stort sett obefintliga. Behandlingsinsatser 
med psykofarmaka har visserligen kunnat minska ångest och depressiva symptom 
(Cloninger, 2002) men inget läkemedel har dock på ett övertygande sätt visat effekt på 
helhetsbilden (Rydén & Vinnars, 2002). På senare tid har synen på PS förändrats och 
det är få områden inom psykiatrin som har sett en så radikal utveckling av 
behandlingsinsatser som för diagnosgruppen. Bateman & Fonagy (2006) skriver att man 
har börjat förstå att diagnosen inte har en så negativ prognos som man tidigare tänkt och 
att man har kunnat se att utvecklandet av olika praktiska psykosociala insatser 
påskyndar patientens möjligheter att förbättras. Forskning på området har kunnat visa 
att PS kan behandlas med olika strukturerade interventioner och att förändring av 
patienternas funktionssvårigheter och symptom är möjliga (Perry, Banon, Ianni, 1999, 
Arntz & Bernstein, 2006, Zanarini, 2009). Ytterligare en bidragande orsak till 
scenförändringen är att diagnosgruppen med tiden har ringats in på ett allt bättre sätt. 
Genom American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM, American Psychiatric Association, 1995) och World Health 
Organisations International Classification of Diseases (ICD, World Health 
Organisation, 1992) har forskarvärlden fått en gemensam förståelse för problemen som i 
sin tur har underlättat för vidare forskning. För tillfället råder det dock en brist på 
studier som undersöker om de forskningsstödda behandlingarna bibehåller samma nivå 
av effektivitet även när de implementerats i sedvanlig psykiatrisk vård. 
 

1.1. Diagnosen personlighetsstörning 
En personlighetsstörning definieras i DSM-IV (APA, 1995) som ”ett varaktigt mönster 
av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas 
i personens sociokulturella miljö”. Dessa mönster ska komma till uttryck inom minst 
två av följande områden: kognitioner (d.v.s. sättet att uppfatta sig själv, andra personer 
och inträffade händelser), affektivitet (d.v.s. komplexiteten, intensiteten, labiliteten, och 
rimligheten i det känslomässiga gensvaret), mellanmänskligt samspel eller 
impulskontroll. Mönstret ska även: (1) vara varaktigt, oflexibelt och framträda i många 
olika situationer och sammanhang, (2) leda till kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden, (3) vara stabilt och 
kunna spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder, (4) inte kunna 
förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning, (5) inte 
heller bero på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk 
sjukdom (DSM-IV, 1995). Personlighetsstörningarna delas i DSM in i tre olika 
grupperingar som är gjorda utifrån diagnosernas likheter. Kluster A - paranoid, 
schizoid, schizotyp (udda och excentriska personligheter). Kluster B - antisocial, 
histrionisk, narcissistisk (dramatiska, impulsiva, emotionella personligheter). Kluster C 
– fobisk, osjälvständig, tvångsmässig (räddhågsna och ängsliga personligheter). I SCID-
II intervjun (First, Gibbon, Spitzer, Williams, Benjamin, 1999) och i DSM-IV 
manualen, appendix B, finns dessutom passivt aggressiv och depressiv 
personlighetsstörning med. Dessa två används främst som forskningsdiagnoser och 
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brukar i klinisk tillämpning benämnas som personlighetsstörning utan närmare 
specifikation (UNS).  
 

1.1.1 Prevalens 
PS-diagnoser är relativt vanligt förekommande i befolkningen och än vanligare bland 
patienter i den psykiatriska vården. En svensk enkätstudie visade att 11 % av den 
undersökta populationen uppfyllde kriterierna för någon personlighetsstörning 
(Ekselius, Tillfors, Furmark & Fredriksson, 2002). I ett norsk representativt sampel 
kommer man fram till en liknande andel, 13.4 % (Torgersen, Kringlen & Cramer, 2001) 
och ett prevalenstal på 9 % uppmättes i ett representativt nordamerikanskt sampel 
(Samuels et al., 2002). Personer som söker psykiatrisk vård uppger sällan 
personlighetsproblematik som kontaktorsak utan söker oftast för lidande på axel-I nivå 
(Zimmerman, 2005). Som patient är man själv ofta omedveten om problemen. Inom 
vården är dock förekomsten hög och inom den svenska psykiatriska sluten- och 
öppenvården varierar siffrorna mellan 30 och 70 % beroende på vilken typ av vårdenhet 
som undersöks. Den högre siffran gäller främst rättpsykiatriska enheter (Svenska 
psykiatriska föreningen, 2006). En svensk studie undersökte förekomsten av PS-diagnos 
hos patienter i psykiatrisk öppenvård och fann att 59 % uppfyllde kriterierna för en eller 
flera PS (Norén et al., 2007). 
 

1.1.2 Komorbiditet 
Samsjuklighet är vanlig hos en person med PS-diagnos och det är heller inte ovanligt att 
individen uppfyller kriterierna för flera PS-diagnoser samtidigt. Ekselius och 
medarbetare (1993) undersökte en grupp patienter med PS och fann att 48 % av dem 
uppfyllde kriterierna för fler än en PS och en och samma patient kunde diagnostiseras 
till fler än ett kluster (A, B, C). Att uppfylla diagnosen för fler än en PS samt att en av 
dessa störningar är i kluster B innebär sannolikt att man har en mer svårartad 
problematik (Svenska psykiatriska föreningen, 2006 & Vinnars, 2008). Vid sidan av 
huvuddiagnosen PS förekommer ofta samtidiga psykiatriska axel-I diagnoser som t.ex. 
depression och ångeststörningar (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan, Bohus, 2004). 
Missbruk och ätstörningar kan vara andra exempel på problem som försvårar 
behandlingsinterventionerna och som gör det viktigt att diagnostisera dessa då de kan 
behöva behandlas i sig (Maurex, 2009).  
 

1.1.3 Personlighetsstörning och kön 
Det föreligger vissa könsmässiga skillnader i prevalensen mellan olika PS-diagnoser. 
Flera undersökningar visar t.ex. att 70 % av dem som uppfyller kriterierna för 
borderline PS är kvinnor (Lieb et al. 2004). Det visar sig dock att könsskillnaderna 
jämnas ut när man undersöker prevalensen för samtliga PS-diagnoser (Perris & Perris, 
1998, Norén et al., 2007).  
 

1.1.4 Kliniska konsekvenser av personlighersstörningsdiagnos 
Det är väl känt att patienter med diagnosen PS generellt nyttjar både den somatiska och 
psykiatriska vården i hög omfattning (Bender et al., 2001). En undersökning i den 
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engelska primärvården visade att 24 % av patienterna som sökte vård där 
diagnostiserades ha en personlighetsstörning (Moran, Jenkins, Tylee, Blizard & Mann, 
2000). Patienter med PS uppvisar större lidande än patienter utan axel-II diagnos när det 
gäller psykiatrisk problematik, ekonomisk situation samt interpersonella problem 
(Norén et al., 2007). Arbetslöshet, frekventa arbetsplatsbyten och perioder av 
sjukskrivning är vanligt (Reich, Yates & Nduaguba, 1989) . Man räknar med att ungefär 
10 procent av alla patienter med BPS tar sitt liv och att en lika stor andel av dem dör i 
förtid i olyckor eller kroppsliga sjukdomar (Paris, 2003). 

 

1.2 Behandlingar för personlighetsstörningsdiagnoser 
Patienter med PS-diagnos har, som tidigare nämnts, länge betraktats som 
svårbehandlade mycket beroende på att interaktionen med omgivningen ofta blir 
konfliktfylld. Svårigheterna för en person med PS-diagnos visar sig framförallt i det 
interpersonella samspelet vilket gör att behandlingskontakten ofta kan upplevas som 
mycket krävande av både behandlare och patient. När man tidigare forskat på olika 
behandlingsmetoder riktade mot diagnosgruppen har bortfallet varit så stort och 
behandlingstiderna så långa att det varit svårt att utvärdera behandlingsresultaten 
(Rydén, 2005). Forskning har visat att bortfallen generellt är ett stort problem i 
behandlingen av patienter med PS-diagnoser (Thormählen et al., 2003). Sammantaget 
innebär den kliniska bilden att det är av största vikt att identifiera patienterna och hitta 
en lämplig behandling som kan rikta in sig på de specifika svårigheter som är 
utmärkande för diagnosgruppen. De senaste årtiondenas forskning och kartläggning har 
medverkat till att nya behandlingsmodeller växt fram. Framförallt har man varit inriktad 
på att hitta behandlingsmetoder för borderline personlighetsstörning (BPS) och man har 
funnit att några terapimodeller har god effekt. För närvarande finns fyra vedertagna 
behandlingsmodeller för BPS. Nedan ges en kort presentation av respektive behandling.  
 

1.2.1 Dialektisk beteendeterapi 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapimodell som utvecklats av Linehan och den 
riktar sig till kroniskt suicidala patienter med BPS (Linehan, 1993). Metoden innehåller 
behandling individuellt och i grupp och är förankrad i inlärnings- och kognitiv teori, 
dialektisk filosofi och zenbuddistiska tankesätt (Kåver & Nilsonne 2002). Fokus för 
behandlingen är patientens bristande förmåga att reglera sina känslor. Linehan anser att 
denna oförmåga grundar sig i dels en medfödd biologisk sårbarhet samt en ogynnsam 
uppväxtmiljö. Hon menar att oförmågan att reglera känslor leder till impulsivt agerande 
och turbulent mellanmänskligt samspel som är utmärkande drag för BPS (Zanarini, 
2009). DBT är den behandlingsform som undersökts i flest antal studier och som många 
gånger ansetts vara standardbehandlingen för BPS. I flera randomiserade studier har 
man visat att behandlingen är mer effektiv än sedvanlig psykiatrisk behandling 
(Linehan, Armstrong, Suarez, 1991, Linehan, Heard, Armstrong, 1993, Verheual, Van 
Den Bosch, Koeter et al., 2003). I en nyligen publicerad randomiserad studie jämfördes 
dock DBT med generell psykiatrisk vård (general psychiatric treatment) som innehöll 
case management, psykodynamisk terapi och symptominriktad medicinering. Resultaten 
visade att patienter med BPS uppnådde lika goda behandlingsresultat i de båda 
behandlingar (McMain, Links, Gnam, Guimond, Cardish, Korman et al., 2009) .  
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1.2.2 Schemafokuserad terapi 
Schemafokuserad terapi (SFT) är en behandling som utvecklats av Young där man har 
identifierat olika maladaptiva livsscheman som grundläggs under barndomen och som 
sedan vidareutvecklas under livet (Young, Klosko, Weishaar, 2003). Dessa scheman 
ligger till grund för individens bearbetning och tolkning av upplevelser. Genom olika 
beteendemässiga och kognitiva tekniker som fokuserar på terapirelationen, livet utanför 
terapirummet och tidigare erfarenheter försöker man förändra de dysfunktionella 
schemana (Young, 1994). I en studie jämförs Transference-focused psychotherapy och 
SFT i behandlingen av patienter med BPS. Båda metoderna visar sig ha kliniskt 
signifikanta effekter på diagnostypiska svårigheter och generell livskvalitet (Giesen-
Bloo, van Dyck, Spinhoven, van Tilburg, Dirksen, van Asselt, et al., 2006). 
 

1.2.3 Transference-focused psychotherapy 
Kernberg m.fl. har sedan länge bedrivit psykoanalytisk baserad forskning och 
tillämpning med BPS patienter. Den psykoterapimodell de utvecklat kallas för 
Transference-focused psychotherapy (TFP), (Kernberg, Selzer, Koeningberg, Carr, 
Apelbaum, 1999). Behandlingen sker individuellt och består vanligtvis av två 
terapitillfällen i veckan. Orsaken till borderlineproblematiken anses komma från tidig 
överdriven aggressivitet som lett till att barnet ”splittat” de positiva och negativa 
bilderna av sig själv och modern. Aggressionen kan ha varit medfödd eller orsakats av 
verklig frustration och genom att separera de positiva och negativa bilderna/känslorna 
undgår barnet att få en mer realistisk och motsägelsefull bild av sig själv och andra. 
Genom överföringen i terapirummet skall patienten kunna modifiera sina inre 
representationer av sig själv och andra. Klargöranden, konfrontationer och tolkningar 
utgör terapeutens huvudsakliga verktyg (Zanarini, 2009). Studier har visat att 
behandlingen ger signifikant positiva förändringar hos patienter med BPS i psykiatrisk 
öppenvård (Clarkin, Levy, Lenzenweger, Kernberg, 2007)  
 

1.2.4 Mentaliseringsbaserad terapi 
Ytterligare en terapimetod som är inriktad på behandling av BPS och som är i fokus för 
föreliggande studie är Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som utvecklats av Bateman 
& Fonagy. Behandlingen sker både individuellt och i grupp och har visat sig vara 
effektiv i randomiserade kontrollerade studier (t.ex. Bateman & Fonagy, 2009). 
Grundarna av behandlingen har sökt förklarningarna till olika diagnoser och tillstånd 
från ett mer evolutionärt perspektiv med affektteori, anknytningsteori och aktuell 
hjärnforskning som grund. Biologiska aspekter har här blivit relativt framträdande och 
man gör tydliga kopplingar mellan det som sker psykologisk till det som sker 
fysiologiskt. Bateman & Fonagy anser att BPS skall förstås som en frånvaro eller 
nedsättning i en individs förmåga till känsloreglering, uppmärksamhetskontroll och 
mentalisering. Fokus för behandlingen är att öva patientens mentaliseringsförmåga, 
vilket definieras som förmågan att kunna reflektera över och förstå hur ens egna och 
andras beteende påverkas av bakomliggande mentala tillstånd, processer, tankar och 
känslor. Mentalisering innebär att ha ”förmågan att kunna se sig själv från utsidan och 
andra från insidan” (Bateman & Fonagy, 2008c). 
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1.3 MBT – teoretisk bakgrund  
Mentaliseringsförmågan grundläggs idealt i det lekfulla samspelet mellan barn och 
förälder. En förutsättning för detta är en trygg anknytning, (Bowlby, 1994) där barnets 
emotionella stressnivå inte är för hög. Närhet till en annan människa är en förutsättning 
för att barnet skall kunna utveckla känsloreglering, etablera 
uppmärksamhetsmekanismer och träna förmågan att mentalisera. Förälderns 
medvetenhet om barnets mentala tillstånd tycks vara en viktig förutsättning för en trygg 
anknytning och förmågan att kunna förstå egna och andras psykologiska reaktioner. Om 
de tidiga känslomässiga banden störs påverkas inte bara anknytningsmönstren negativt, 
det påverkar även individens möjligheter att utveckla förmågor som är centrala för 
normal social utveckling (Bateman & Fonagy, 2004). Föräldern utgör en trygg bas för 
barnets utforskande och en plats dit barnet kan återvända om det skulle stöta på något 
skrämmande. Anknytningen skall även möjliggöra för barnet att utvecklas i riktning 
mot en ökad självständighet där det kan känna att det drivs av egna önskemål och 
behov.  Anknytningsrelationen utvecklas genom de erfarenheter barnet och föräldern 
gör av att vara tillsammans. För att undersöka barnets utforskande- och 
anknytningsbeteende konstruerade Ainsworth m.fl. (1978) främmande situationen 
(strange situation). Här utsattes barnet för olika stressande moment där bl.a. föräldern 
lämnade barnet ensam i ett rum tillsammans med en främling. I experimentet 
aktiverades barnets anknytningsmönster och man kunde då urskilja tre typer: 
 
A - otryggt/undvikande (organiserad) 
B - trygg (organiserad) 
C - otrygg/ambivalent/motspänstig (organiserad) 
 
Ytterligare en kategori identifierades senare av Main & Salomon (1990): 
 
D- desorganiserad/desorienterad 
 
För en mer utförlig presentation av de olika mönstren se t.ex. Broberg, Mothander, 
Granqvist och Ivarsson (2008). Gemensamt för de tre första kategorierna, A, B & C, är 
att de är organiserade vilket innebär att samspelet mellan förälder och barn varit 
tillräckligt konsekvent under det första levnadsåret. Barnet har på så sätt kunnat bygga 
upp en inre arbetsmodell av sig själv och föräldern och funnit strategier för att få sina 
anknytningssbehov tillgodosedda (Broberg et. al., 2008). Den sistnämnda D-kategorin 
ovan utmärks av att barnets anknytningsstrategi inte fungerar utan har kollapsat. 
Beteendet blir motsägelsefullt och kan t.ex. uttrycka två skilda behov samtidigt 
(desorienterat). När barnet försökt närma sig föräldern utan att lyckas kan det, av olika 
anledningar, heller inte använda alternativa strategier (desorganisation) för att nå sitt 
mål. Ett exempel på ett sådant mönster skulle kunna vara att barnet kryper ihop och 
gråter/skriker med ryggen vänd mot föräldern när denne återkommer till rummet efter 
en separation. Endast genom gråten visar barnet att det vill bli tröstat och 
omhändertaget. Ett mer aktivt kontaktsökande med föräldern är förknippat med någon 
sorts fara. Anknytningsmönstret karaktäriseras av den konflikt som pågår inom barnet: 
den som skall trösta och trygga är samtidigt den som barnet är rädd för. Bateman & 
Fonagy (2006) beskriver att individer som haft ett anknytningsmönster som varit 
desorganiserat kan som vuxna ha stora svårigheter med affektreglering, 
uppmärksamhetskontroll och att knyta an i relationer. I samspelet med en vuxen skall 
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barnet få hjälp att tolka och förstå de inre upplevelser/tillstånd som det kan känna. 
Bateman och Fonagy tar upp begreppet markerad spegling (marked mirroring) vilket 
innebär att föräldern fångar upp den känsla som barnet försöker uttrycka och speglar 
barnets inre upplevelser med bl.a. sina ansiktsuttryck. Föräldern blir dock inte uppfylld 
av känslan eller tar över den. Barnet kan på detta sätt känna att de inre upplevelserna 
blir begripliga och förståeliga. Författarna menar att det är viktigt att speglingen blir 
något karikerat eller överdriven så att barnet verkligen förstår att det inte är den vuxnes 
egna känslor som uttrycks. Speglingen skapar bilder av självet som gör att barnet förstår 
vem det är. Bilderna hjälper sedan barnet att tolka egna och andras tankar och känslor.  
Om speglingen uteblir eller om föräldern inte lyckas identifiera de känslor barnet 
uttrycker försöker ändå barnet skapa en begriplighet i de inre känslomässiga tillstånden. 
Istället för att tolka den egna upplevelsen och göra den begriplig internaliserar barnet 
förälderns känslouttryck. En utebliven känslomässig spegling påverkar följaktligen 
barnets förmåga att skapa inre representationer av känslor och det riskerar att utveckla 
ett ”alienerat själv” (alien self) som ger en känsla av någonting främmande inom självet 
som inte kan kopplas till de egna upplevelserna (Bateman, Fonagy 2006). Bilderna av 
föräldern har således ”koloniserat” självet vilket leder till en oförmåga att känna ett 
sammanhållet själv och en egen identitet. 
 

 
För att uppnå någon form av kontinuitet i upplevelsen av sig själv motas den 
främmande delen bort och förläggs hos någon annan person genom projektion. Om 
möjligheten till externalisering saknas blir situationen outhärdlig (Bateman, Fonagy, 
2004). Svårigheterna att förstå de känslor och intentioner som ligger bakom egna och 
andras beteenden kan leda till ett känslomässigt kaos. Känslan av att den inre mentala 
världen och den yttre verkligheten är separerade från varandra blir påtaglig. Som en 
följd av bristande reflekterande förmåga kan även individen använda olika typer av 
självdestruktivt beteende för att reglera de outhärdliga tillstånden. 
 
Anknytningsrelationen kan även inverka på barnets biologiska utveckling. Forskning 
har kunnat visa att en trygg anknytning är central för att områden i hjärnan som är 
inblandade i regleringen av känslor skall kunna utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 
(Schore, 2001). Man har kunnat se att tidig bristfällig omsorg och desorganiserade 
anknytningsmönster tycks ha en negativ inverkan på utvecklingen av de 

Anknytningsperson Barn 

Representation av 
barnets inre 
tillstånd saknas 

Alienerat själv 

Speglingen 
misslyckas 

Internalisering 
av förälders 
känslouttryck 

Själv-
representation 
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nyckelstrukturer i hjärnan som aktiveras när vi mentaliserar (Lyons-Ruth & Jacobovitz, 
1999). Tidiga traumatiska upplevelser kan permanent påverka individens förmåga att 
behålla en balanserad stressnivå när man utsätts för en pressande situation. Strukturer i 
hjärnans pannlob (prefrontala cortex) har visat sig spela en viktig roll för vår förmåga 
att kunna mentalisera (Bateman & Fonagy, 2007).  Man har sett att individens 
”prefrontala förmåga” slås ut och automatiska ”subkortikala” reaktionsmönster tar 
kontroll över uppmärksamheten och beteendet i situationer som upplevs som mycket 
stressande (Mayes, 2000). Prefrontala cortex har även en viktig funktion för 
självupplevelsen. Om informationen inte bearbetas i detta område kan det kännas som 
att det som inträffat hänt någon annan, inte en själv (Rydén & Wallroth, 2008).  
 
Som tidigare nämnts är affektteorin är en annan central komponent i MBT. Känslor är 
viktiga motivationsfaktorer som bl.a. initierar eller hindrar handlingsmönster. De 
påverkar även vår förmåga att fungera rent kognitivt. Affekterna är även viktiga i all 
mellanmänsklig kommunikation så att vi kan få andra att reagera och förstå det vi 
känner eller tänker. De har således en speciellt viktig funktion i samspelet mellan det 
lilla barnet och den primära vårdgivaren. I MBT anser man dock inte att det enbart är 
anknytningsmönstren som påverkar mentaliseringsförmågan. Olika former av medfödd 
känslighet, som t.ex. personlighetsaspekter, autism, ADHD och bipolära tillstånd, kan 
inverka negativt på individens förmåga att mentalisera. 
 
När vi mentaliserar har vi möjlighet att hålla en viss distans till våra känslor och vi blir 
inte överväldigade av dem. Vid låg eller medelhög stressnivå har vi oftast möjlighet att 
hitta fungerande strategier att lösa/tolka situationer på. I ett läge där stressnivån är 
mycket hög och vi känner oss pressade har vi dock svårare att agera förnuftigt och 
genomtänkt. Mentalisering kräver således en optimal emotionell stressnivå. Som 
beskrivits ovan har personer med PS-diagnos ofta problem med impulsivitet, 
känsloreglering och stora svårigheter i relationen till andra. Det sistnämnda är 
förknippat med en begränsad förmåga att uppfatta inre känslomässiga tillstånd hos sig 
själv och andra (Bateman & Fonagy, 2007). Författarna beskriver att huvudproblemet 
för en person med diagnosen BPS är att man har stora svårigheter att mentalisera. Det 
innebär dock inte att problemet visar sig i alla situationer. Det är framförallt när man 
befinner sig i en intensiv anknytningsrelation, när man försöker undvika en social 
hotande situation eller vid ett emotionellt pressat läge som svårigheten blir tydlig. 
Desperata och mindre lyckade försök att hantera en emotionellt stressande och 
problematisk situation kan vara dissociation, missbruk, självskadebeteende eller våld 
(Maurex, 2009). Om man blivit utsatt för en tidig traumatiserande upplevelse (t.ex. i 
anknytningsrelationen) medför detta större svårigheter att i vuxen ålder mentalisera i 
känslomässigt påfrestande situationer. Tidigare trauman utgör även en riskfaktor för att 
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) om man skulle utsättas för nya 
traumatiserande händelser (Yehuda et al., 1995). I studier har man kunnat se att 
individer med PS-diagnos generellt har stora svårigheter att göra korrekta bedömningar 
av personer och sociala interaktioner (Arntz & Veen, 2001). 

1.3.1 Teleologiskt tänkande, psykisk ekvivalens och låtsasläge  
När förmågan att mentalisera brister är det vanligt att andra typer av fungeranden brukar 
framträda. Dessa är ofta observerbara i en behandlingssituation. Rigida och oflexibla 
tankemönster förekommer och patienten kan t.ex. vara övertygad om att han/hon vet 
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vad den andre tänker eller varför någon handlat som han eller hon gjort. Personen 
likställer således den inre verkligheten med en yttre. Detta fenomen kallas för psykisk 
ekvivalens och det kan uppkomma som en reaktion på att man känner sig misstänksam 
och tror att omgivningen är fientlig. I låtsasläge (pretend mode) försöker individen 
däremot att separera den inre och yttre verkligheten och att delar av den inre 
verkligheten hålls borta från medvetandet. Man stänger på detta sätt tankarna på t.ex. en 
tidigare traumatisk upplevelse eller en påfrestande aktuell situation ute. Återupplever 
personen den traumatiserade upplevelsen genom minnena kan man dock hamna i 
psykisk ekvivalens där gränserna mellan det yttre och inre suddas ut (Rydén & 
Wallroth, 2008). En annan typ av fungerande som är vanlig i behandlingsarbetet med 
BPS är teleologisk tänkande. Här är det inre mentala tillståndet endast verkligt och sant 
om personen kan se att en konkret handling åtföljer den inre känslan eller intentionen. 
Patienten kan t.ex. ha svårt att förstå att andra verkligen bryr sig eller tycker om en om 
de inte visar detta på ett fysiskt sätt. Detta kan t.ex. även leda till självskadebeteenden 
där patienten vill väcka den andres omsorg och omhändertagande och får genom 
handlingen ett konkret bevis på detta. Patientens handlande kan i dessa situationer dock 
ibland misstolkas och ses som manipulativt (Bateman & Fonagy, 2006).  
 

1.3.2 Behandling – interventioner  
Målsättningen med mentaliseringsbaserad terapi är att stimulera och öva patientens 
mentaliserande förmåga i en trygg anknytningssituation. Genom sitt förhållningssätt 
försöker terapeuterna väcka en nyfikenhet hos patienten på sig själv och att börja 
reflektera och identifiera egna och andras tankar och känslor. I MBT skall patienten lära 
sig mer om hur han eller hon tänker och känner om sig själv och andra och hur detta i 
sin tur påverkar hur man förhåller sig gentemot sig själv och andra. Målet skall vara 
tydligt och patienten skall vara klar över behandlingens underliggande fokus (Bateman 
& Fonagy, 2006) .  Det är då viktigt att terapeuten inte hamnar i en expertroll utan mer 
har ett samarbetsprojekt med patienten. Terapeuten intar en ”icke-vetande”, intresserad, 
hållning och visar tydligt för patienten att man vill försöka förstå. Behandlaren är aktiv 
och ställer ofta frågor för att bidra till att både terapeuten och patienten skall få en bättre 
bild av patientens inre. Behandlaren antar aldrig att han/hon förstått vad patienten 
menar. Om terapeuten har en annan uppfattning än patienten i någon fråga påtalar 
terapeuten detta utan att framstå som att han/hon sitter på sanningen. Detta kan ge 
patienten alternativa synsätt på hur situationen kan uppfattas och på så sätt utökas 
tolkningsrepertoaren. I MBT ser terapeuten till att arbeta med aktuella händelser och 
med det som är känslomässigt laddat för patienten vilket är precis vad den terapeutiska 
relationen är: aktuell och nära. Terapeuten är uppmärksam på förändringar i relationen 
och undersöker om det är något som han/hon gjort som påverkat patientens tankar och 
känslor.  
 
Patienten har ofta ha svårt att förstå sina egna känslor och frågor från terapeuten på vad 
man kände i en viss situation kan vara svåra att svara på. Terapeuten bör då istället mer 
fokusera på hur patienten tänkte i situationen. Om patienten har svårt att få tag i vad 
han/hon känt/känner bör terapeuten även gå in och ge förslag på hur hon/han själv 
kanske skulle reagera i en liknande situation. Detta underlättar för patienten att 
etikettera och bättre förstå sina egna känslor. Huvudsyftet med att diskutera en situation 
där t.ex. en patient skurit sig själv är i första hand inte att få stopp på handlingen i sig 
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utan snarare om att få patienten att mentalisera kring händelsen (till skillnad från DBT 
som fokuserar på patientens beteende). Fokus hamnar på de känslor och intentioner som 
ligger bakom agerandet. En noggrann kartläggning av händelsen blir central. Vad var 
det som hände? Vad gjorde patienten? Vad tänkte och kände patienten? Vad var det i 
situationen som blev så outhärdligt? Vad hade hänt innan? 
 
Det är viktigt att terapeuten validerar patientens känsla i en situation som är emotionellt 
laddad, men samtidigt fortsätter att undersöka vad det är som hänt och funderar kring 
alternativa perspektiv till det som har inträffat.  Behandlaren bör dock se till att det inte 
blir alltför laddat i terapirummet. Om känslorna blir för starka för patienten har han/hon 
ingen möjlighet att kunna mentalisera kring det som sker. Det blir därför centralt för 
terapeuten att anpassa sina interventioner till patientens aktuella känsloläge. Å andra 
sidan får terapisituationen inte bli helt oladdad för patienten. Svårigheterna kommer då 
aldrig in i behandlingsrummet och terapeuten får inget tydligt material att arbeta med. 
Man säger därför att terapeuten måste vara lyhörd och anpassa sina interventioner 
beroende på hur patientens mentaliseringsförmåga är i den aktuella situationen. 
Terapeuten bör smida medan järnet är ljummet. 
 
De expressiva inslagen i behandlingen, som t.ex. att arbeta med bild, gör att patienten 
har möjlighet att ta det som sker i det inre och förlägga det i det yttre men i en annan 
form. Det gör att patienten kan ta ett steg tillbaka och betrakta det hela med en viss 
distans (Bateman & Fonagy 2004). 
 

1.3.3 Behandlinguppläggning och vetenskapligt stöd 
Bateman & Fonagy (2006) beskriver de två behandlingsupplägg som för närvarande 
bedrivs på S. Ann’s Hospital, Halliwickenheten i nordöstra London. Det som skiljer de 
båda är framförallt behandlingens omfattning. Den ena varianten är förlagd i en 
dagvårdsverksamhet dit patienten kommer fem dagar i veckan. I behandlingen kan man 
som längst gå i 24 månader och den innehåller varje vecka: individuell terapi (50 min.), 
gruppterapi i liten grupp (180 min.), gruppterapi i stor grupp (120 min.), expressiv 
terapi (240 min), self harm group (60 min). Den andra modellen är en 18 månader lång 
behandling i öppenvård som består av en individuell terapitimme (50 min.) och en 
gruppterapisession (90 min.) i veckan. Förutom dessa två behandlingar har man även 
infört en 12 veckors introduktionskurs till mentalisering (”MBT-light”) där 15 patienter 
och två terapeuter deltar. Här har man som terapeut en mer distanserad hållning (då 
starkare anknytning kan leda till ökad oro hos patienten). Den ene terapeuten undervisar 
kring mentalisering och ger gruppen olika övningsuppgifter medan den andre iakttar de 
dynamiska grupprocesserna. Efter avslutad kurs görs en vårdplanering där man tar 
ställning till om MBT är lämplig för patienten (Bateman & Fonagy, 2008b).  
 
Behandlingarna som bedrivs i London har utvärderats i några randomiserade 
kontrollerade kliniska studier som visat mycket goda resultat.  Jämfört med sedvanlig 
psykiatrisk behandling har MBT visat sig vara överlägsen när det t.ex. gäller att minska 
självskadebeteende, suicidförsök, antal inläggningsdygn och förbättra socialt 
fungerande (Bateman & Fonagy 1999, 2001). De goda behandlingsresultaten tycks även 
hålla i sig över tid. En uppföljning gjordes fem år efter avslutad behandling på patienter 
som delvis varit inlagda (partial hospitalization) och som genomgått gruppbehandling. 
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Jämfört med kontrollgruppen klarar sig MBT-patienterna betydligt bättre vad det t.ex. 
gäller antal självmordsförsök, omfattning av vårdkonsumtion och farmakaanvändande 
samt globalt fungerande (Bateman & Fonagy, 2008a). Vårdkostnadsmässigt har man 
sedan tidigare visat att behandlingen inte är dyrare än sedvanlig psykiatrisk behandling 
och att stora kostnadsbesparingar görs efter genomgången behandling (Bateman & 
Fonagy, 2003). Nyligen presenterades en ny stor randomiserad kontrollerad studie på 
patienter i öppenvård (Bateman & Fonagy, 2009).  Den 18-månaders långa MBT-
behandlingen jämfördes med en strukturerad klinisk behandling vars fokus var stöd och 
problemlösning. Utfallsvariablerna i studien var bl.a. suicidförsök, självskadebeteende 
och heldygnsvård och det visade sig att MBT var överlägsen den andra behandlingen på 
samtliga punkter. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att utvärdera och kvalitetssäkra implementeringen av 
den nystartade MBT-baserade behandlingsmodell som bedrivits på Lidingö 
öppenvårdspsykiatriska mottagning under drygt två års tid. Frågeställningarna är: (I) att 
kartlägga de patienter som med enkla inklusions- och exklusionskriterier identifieras 
som lämpliga för MBT, (II) undersöka patienternas följsamhet i form av fullföljande 
respektive avhopp från behandlingen, samt (III) undersöka utfallet av behandlingen. 
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2. Metod 
 
Våren 2006 började planeringen med att starta en gruppbehandling för patienter med 
diagnosen personlighetsstörning på Lidingö psykiatriska öppenvårdsmottagning. I det 
vårdprogram som tagits fram av Landstingets FoUU-enheten (Psykiatri Nordöst, 1999) 
framhålls att patienter med PS ännu så länge är underdiagnostiserade. Inom den 
landstingssektor som vården bedrivits och på den aktuella mottagningen fanns således 
sedan länge ett uttalat behov av att kunna erbjuda patientgruppen en verksam 
behandling. Behandlingen skulle vara anpassad för grupp och kunna inkludera samtliga 
PS-diagnoser. Den ursprungliga inklusionen av patienter startade 2007, men efter åtta 
månader beslutades att förändra behandlingsupplägg. En ny struktur och nytt innehåll i 
behandlingen utvecklades och patienter till denna andra omgång började rekryteras 
2008. Föreliggande arbete är en kartläggning av det senare behandlingsupplägget. 
 

2.1 Deltagare 
Inklusionskriterier för behandlingen var att patienten uppfyllde kriterierna för någon 
personlighetsstörning enligt DSM-IV (APA, 2005), var mellan 18 och 65 år, samt att 
deltagaren vid inkludering var mantalsskriven i Lidingö kommun. Psykossjukdom, 
autismspektrumstörning eller allvarlig beroendeproblematik har varit exklusionskriterier 
för behandlingsdeltagande. Sammanlagt har 14 patienter inkluderats i behandlingen.  
Patienternas ålder varierade mellan 19-48 år (medel = 25,9 SD = 7,56 median = 23) och 
könsfördelningen har varit 13 kvinnor och 1 man. Samtliga deltagare, förutom en, hade 
tidigare haft i någon form av samtals/behandlingskontakt. 
 

2.1.1 Exklusion och bortfall 
Sammanlagt 21 patienter remitterades men påbörjade inte behandlingen p.g.a. att de inte 
uppfyllde PS-diagnos (2), inte ville delta (8), har blivit aktuella för annan behandling 
(8), börjat förvärvsarbeta (3). Ytterligare åtta patienter hade tidigare inkluderats i den 
första fasen av projektet, men på grund av omfattande förändringar av 
behandlingsupplägg exkluderades de från den andra fasen av projektet. 
 

2.2 Behandling 
Patienterna erbjöds Mentaliseringsbaserad psykoterapi. Arbetet har bedrivits utifrån de 
riktlinjer som beskrivs i Bateman & Fonagys behandlingsguide (2006). Målsättningen 
för terapin har varit att öka patientens förståelse för sig själv och de svårigheter som 
uppstår i mötet med andra. Detta har skett genom att terapeuterna stimulerat patientens 
reflekterande och mentaliserande förmåga kring det som sker under terapitimmarna och 
i patientens vardag. Gemensamt har terapeuten och patienten försökt hitta alternativa 
perspektiv på patientens subjektiva upplevelser av sig själv och andra. 
 
Den 18 månader långa terapin består av behandling både individuellt och i grupp. 
Gruppmomenten, som leds av två terapeuter, har varit uppdelat på två 
behandlingstillfällen i veckan där det första tillfället innehållit samtalsbehandling (110 
minuter) och det andra uttryckande behandling som t.ex. rörelse och bildskapande (150 
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minuter). Den individuella kontakten har bestått av veckovisa samtal (45-50 minuter). 
Dessa samtal har varit schemalagda efter gruppbehandlingstillfällena i veckan för att på 
så sätt kunna fånga upp patientens aktuella mående efter gruppsessionerna och inför 
helgledigheten. Patienten har inledningsvis träffat sin individuella terapeut en gång i 
veckan en tid innan han/hon gått in i gruppbehandlingsdelen. De individuella 
terapeuterna har inte deltagit i gruppbehandlingen och gruppterapeuterna har inte haft 
någon individuell behandlingskontakt. 
 
Terapin har varit halvöppen, d.v.s. när patienter avbrutit/slutat har det fyllts på med nya 
deltagare. Om möjligt har två nya patienter då börjat samtidigt. Patientgruppen har som 
mest bestått av sju deltagare. Uppehåll i behandlingen har gjorts för sommarsemestrar 
och julledighet men patienten har under dessa uppehåll haft möjlighet att nå MBT-
teamet på den telefonsvarare som dagligen lyssnats av. Utanför kontorstid har patienten 
haft möjlighet att kontakta psykiatrisektorns mobila team som varit tillgängligt dygnet 
runt.  
 
Patienten har informerats om att MBT-teamets personal träffas varje vecka och 
diskuterar det som hänt i de olika behandlingarna. Således vet patienten att det som sägs 
i t.ex. gruppbehandlingen har delgivits de individuella terapeuterna och läkaren. 
Patienten informerades även om att det som t.ex. sagts i den individuella terapitimmen 
inte kan vidarebefordras av gruppterapeuterna till övriga gruppdeltagare. 
 
Den ovan beskrivna strukturen är en vidareutveckling av en tidigare behandlingsmodell 
med MBT-inriktning på mottagningen. Den behandlingen startades upp 2007 och 
bestod då av tre gruppbehandlingstillfällen i veckan. Efter åtta månader gjordes, efter en 
klinisk utvärdering, en omstrukturering och den aktuella behandlingsmodellen 
implementerades istället.  
 

2.3 Behandlare 
Behandlingsteamet har bestått av fem personer, två män och tre kvinnor. Medelåldern 
vid studiens början var 53 år (range = 44 - 60). Grundutbildningen för behandlarna är 
arbetsterapeut, psykiatriker, psykolog, sjukgymnast och skötare. Tre av behandlarna är 
legitimerade psykoterapeuter/psykoanalytiker, medan två behandlare har s.k. 
grundläggandepsykoterapeututbildning. En av dessa, tillika författaren till den aktuella 
studien, går en psykoterapeututbildning. Två av behandlarna har genomgått en tre 
dagars klinisk/teoretisk workshop under Bateman & Fonagys ledning. Intervjuaren som 
genomför Reflective-functioning skattningen saknar formell auktorisering i metoden. 
Den genomsnittliga erfarenheten av psykiatrisk behandlingsarbete bland behandlarna 
var vid studiens start 20,4 år (range = 5 - 31). Terapeuterna har haft grupphandledning 
90 min. i veckan av en extern handledare med lång erfarenhet av forskning och 
terapeutiskt arbete med PS-patienter. Handledaren har ingen formell utbildning i MBT.  
 

2.4 Instrument 
För att ställa personlighetsstörningsdiagnos har Structured Clinical Interview for DSM-
IV Personality Disorders (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, Williams & Benjamin, 1999) 
tillämpats. Diagnosen har ställts av teamets psykiater vid inklusion och vid uppföljning.  
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SCID-II självskattningsformulär (First et. al., 1999) används som ett diagnosstöd inför 
SCID-intervjun och som ett mått på personlighetsstörningspatologi. Instrumentet fylls i 
vid samtliga mättillfällen. Patienterna tar ställning till 119 frågor baserade på DSM-
kriterier för axel-II, vilka besvaras ja eller nej. Summan av samtliga frågor kan ses som 
ett mått på grad av personlighetsstörningspatologi (Vinnars et al. 2007). 
Självskattningsformuläret är i relation till kliniska intervjuer överinklusivt, vilket är 
avsiktligt, och uppvisar adekvat reliabilitet och validitet (Dreessen, & Arntz, 1998, 
Ekselius et al., 1994). 
 
För att mer specifikt mäta borderlineproblematik och den därtill vanligt förekommande 
komorbiditeten av depression och ångest användes Karolinska Affektiva och Borderline 
Symtomskalor - Självskattning (KABOSS-S; Svanborg, Andersson & Åsberg, 2002). 
KABOSS-S avser mäta patientens psykiska och fysiska mående under de tre senaste 
dygnen i 27 Likert-skalor graderade 0-6. Instrumentet är en utvidgad variant av 
Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) och KABOSS-S har visat sig 
ha tillfredsställande reliabilitet och validitet (Maurex, 2009).  
 
Generellt psykiatriskt lidande mättes med Symptom Check List-90. I 90 frågor skall 
patienten besvara hur han/hon mått psykiskt och fysiskt under de senaste sju dagarna. 
Frågorna kan delas upp i nio diagnostiska underskalor. Medelvärdet på samtliga 90 
frågor kallas för General Severity Index (GSI) och ses som ett mått på psykiatrisk 
problematik. Cronbach’s Alpha beräknat GSI visar en hög intern konsistens: Alpha= 
0.97 i ett normalmaterial och Alpha=0.98 i ett patientmaterial (SCL-90; Fridell, 
Cesarec, Johansson & Malling Thomsen, 2002) . 
 
För att undersöka hur karaktärsdrag och psykiskt mående visar sig i självuppfattning 
och mellanmänskliga relationer användes det intervjubaserade bedömningsinstrumentet 
Karolinska Psychodynamic Profile (KAPP), (Weinryb, Rössel & Åsberg, 1991 a & b). I 
den semistrukturerade intervjun, som tar cirka 2 timmar, bedöms patienten utifrån 18 
olika aspekter t.ex. vad gäller förmåga till närhet och ömsesidighet, frustrationstolerans 
och impulskontroll. Dessa delskalor poängsätts av intervjuaren i en femgradig skala från 
1 till 3 beroende på aktuell förmåga. KAPP har visat sig vara reliabelt och användbart 
för att skatta relativt stabila karaktärsdrag och instrumentet har även visat sig kunna 
urskilja patienter med eller utan psykiatrisk psykopatologi (Weinryb, Gustavsson, 
Barber, 2003). Utifrån KAPP-intervjun skattas även patientens reflekterande förmåga 
från -1 till 9 enligt Reflective-Functioning Manual (RF; Fonagy, Target, Steele & 
Steele, 1998). RF är förmågan att reflektera över sitt eget och andras tänkande, mentala 
tillstånd och är även ett mått på mentaliseringsförmåga. Värdet -1 innebär ett negativt 
RF, d.v.s. patienten intar en ickereflekterande hållning under hela intervjun och 9 
innebär en exceptionellt god RF. 
 
För att undersöka hur deltagarna relaterar till andra i nära relationer användes 
självskattningsinstrumentet Attachment Style Questionnaire (ASQ; Håkansson & 
Tengström, 1996). Instrumentet är uppdelat på fem delskalor som mäter attityder till 
självet och andra: (a) distans, (b) sakorientering, (c) tillit, (d) bifallsbehov och (e) 
relationsfixering.  Instrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet (Andersson 
et al. 2002).  
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För att mäta styrkan av upplevda symptom och i vilken grad dessa hindrar patienten 
från att leva det liv som han/hon skulle vilja den senaste månaden användes 
instrumentet Allmän självskattning. (se bilaga 1). Likert-skalan är graderad från 0 (inga 
problem alls) till 9 (kunde inte vara värre). 
 
För att undersöka hur patientens aktuella problem inverkat på arbetsförmåga, socialt 
liv/fritidsaktiviteter och familjeliv/hemsysslor den senaste månaden användes 
instrumentet Funktionsskala. Patienten skattar graden av försämring i tre likert-skalor 
graderade från 0 (inte alls) till 10 (väldigt mycket) (Sheehan, Harnett-Sheehan & Ra, 
1996) (se bilaga 2). Båda ovanstående instrument saknar psykometriska data vilket gör 
att tolkningen av resultaten bör ske med viss försiktighet.  
 

2.5 Procedur  
Patienterna har remitterats internt i organisationen till behandlingen. Externa remisser 
från t.ex. husläkare eller annan vårdgivare har även förekommit. Om patienten på MBT-
teamets veckovisa behandlingskonferenser bedömts vara aktuell för behandling har 
patienten fått ett brev som beskriver hur den fortsatta bedömningen kommer att gå till 
(se bilaga 3) och har då haft möjlighet att ta ställning om han eller hon vill gå vidare i 
utredningen. Om patienten tackat ja har hon/han kallats till någon av mottagningens 
psykologer för en personlighetsdiagnostisk utredning. Denna diagnostisering har alltid 
genomförts även om patienten sedan tidigare haft en PS-diagnos. Om en PS konstaterats 
har patienten kallats till MBT-teamets psykiater som genomfört en KAPP-intervju 
(Weinryb et al., 1991 a & b) som spelats in på ljudband. Om patienten efter dessa två 
inledande intervjuer har bedömts vara lämplig för behandlingen har hon/han kallats till 
sin individuella terapeut. Patienten har då fått ett informationshäfte om MBT-
behandlingen och man har gemensamt gått igenom hur behandlingen är upplagd (se 
bilaga 4). Tillsammans med behandlaren har patienten formulerat sina aktuella 
svårigheter och satt upp kortsiktiga och långsiktiga behandlingsmålsättningar skriftligt. 
En överenskommelse har gjorts mellan terapeut och patient där respektive part gått med 
på att följa de regler som behandlingen har (se bilaga 5). Besöket har avslutats med att 
patienten fyllt i skattningsformulär.  
 
De sex självskattningsformulären har patienten fyllt i inför behandlingsstart och vid 
avslut. Om patienten avbrutit behandlingen tidigare än överenskommet har hon/han åter 
fyllt i formulären. Under pågående behandling har skattningarna gjorts var sjätte månad. 
KAPP-intervju och RF-skattning har gjorts inför terapistart samt vid uppföljningen sex 
månader efter att behandlingen avlutats (24 månader efter inklusion). I samband med 
uppföljningen administrerades även samtliga självskattningsformulär ytterligare en 
gång. 
 
När patienten påbörjat behandlingen har MBT-teamets läkare blivit patientens enda 
läkarkontakt på mottagningen och han har således ansvarat för sjukskrivning och 
medicinering. 
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2.6 Etiska överväganden 
Detta arbete skall ses utifrån en kvalitetssäkringsaspekt då det handlar om att utprova en 
behandling som bedrivs i en klinisk verksamhet. Detta gör att samtycke från deltagande 
patienter inte är nödvändig. När patienten påbörjade behandlingen informerades 
han/hon dock om att fortlöpande insamling av information från självskattningar 
kommer att ske för att kvalitetssäkra, utvärdera och förbättra behandlingsmetoden. 
Patienternas svar ingår som råmaterial i studien men alla data är avkodade vilket gör att 
ingen enskild patient kan identifieras. 
 
Patienten upplyses om att all information som rör patientens behandling kommer att 
delas av personalen i teamet och att även en handledare kommer att få ta del av vissa 
uppgifter i syfte att stödja och underlätta behandlarnas arbete med gruppen. 
 

2.7 Analysmetod 
Samtliga skattningar sammanställdes i enlighet med anvisningar i de aktuella 
manualerna. Deskriptiva data, så som medelvärden och standardavvikelser beräknades 
för inklusionsdata. På grund av det är så få patienter som gått igenom någon längre del 
av behandlingen skulle en omfattande analys av longitudinella data innebära ett 
överutnyttjande av data. Till följd av detta valdes istället att endast analysera 
förändringen mellan inklusion och första mätningen under behandling (efter sex 
månader) på GSI, d.v.s. måttet för allmänt psykiatriskt lidande. Detta gjordes med t-test 
för upprepad mätning. För det fåtal patienter som har gått igenom hela behandlingen 
och kommit till uppföljning sammanställdes värdena för GSI, KAPP, SCID II och 
KABOSS-S (borderlineskalan) för att beskriva progressionen vad gällande dessa 
patienter. Mer omfattande analyser som kan ge grund för välgrundade slutsatser måste 
anstå till dess att fler patienter har inkluderats och genomgått hela behandlingen. 
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3. Resultat 

3.1 Beskrivning av deltagarna vid inklusion 
Fem av patienterna uppfyllde kriterierna för endast en PS, vilken var borderline 
personlighetsstörning (BPS). Nio deltagare har uppfyllt kriterierna för två eller flera PS-
diagnoser (range = 2 – 4, md = 2). Åtta av dessa uppfyllde kriterierna för borderline 
personlighetsstörning. Sammantaget innebär det att 13 av 14 patienter uppfyllt kriteriet 
borderline personlighetsstörning. Övriga PS-diagnoser som förekom i kombination med 
BPS var fobisk (4), osjälvständig (2), passiv-aggressiv (1), depressiv (2), paranoid (4) 
och antisocial (1). Den patient som inte uppfyllde kriterierna för BPS uppfyllde 
kriterierna för diagnoserna depressiv och paranoid PS. Tolv av 14 patienter hade minst 
en axel-I diagnos innan de påbörjade behandlingen (depressiv episod ospecificerat 
och/eller ångesttillstånd ospecificerat).  
 
Enligt de skattningar som är gjorda med KAPP indikerar skala 18 
(personlighetsorganisation) att samtliga patienter är organiserade på borderline 
personlighetsorganisation (n = 8) eller mellan neurotisk och borderline 
personlighetsorganisation (n = 6).  
 
Deltagarnas reflekterande förmåga skattades i genomsnitt lågt (md = 4, range = 2 – 5). 
Medianen innebär att gruppen som helhet har en låg RF men att det finns inslag av en 
reflekterande hållning. Den genomsnittlige patienten har en viss förståelse för andras 
intentioner men tolkningarna tenderar att vara relativt banala och övergeneraliserande.  
 
Patienternas självskattningar av personlighetsstörningsproblematik (SCID-II) indikerar 
en påtaglig problematik (M = 63, SD = 11, range = 44 – 82).  
 
När det gäller borderlineproblematik specifikt så har gruppen i genomsnitt skattat 
svårigheterna i KABOSS-S högt (M = 34, SD = 7, range = 22 – 45). Enligt manualen 
betraktas värden över 20 som ett svårt lidande. 
 
 

 
Diagram 1. Patientgruppens genomsnittliga anknytningsprofil vid inklusion (n = 14) 
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Medelvärdena på delskalorna på ASQ, visar en grupp vars genomsnittliga profil 
indikerar svårigheter i relation till andra och förhöjda anknytningsproblem vad gällande 
distans, bifallsbehov och relationsfixering (Distans: M = 3,92, SD = 0,75, 
Sakorientering: M = 2,08, SD = 0,78, Tillit: M = 1,91, SD = 0,55, Bifallsbehov: M = 
3,62, SD = 0,80, och Relationsfixering: M = 3,55, SD = 1,07). Räknat på individer så är 
det vanligaste problemet Relationsfixering, (skala 5, n = 6) som utmärks av ett ängsligt 
och överinvolverat närmande till andra för att fylla behov av tillhörighet och trygghet, 
följt av Distans, (skala 1, n = 5) där man undviker att knyta an till någon annan för att 
skydda sig själv och Bifallsbehov, (skala 4, n = 3) där man har en anknytningsstil som 
domineras av ett ängsligt behov av andras gillande och acceptans. I den svenska 
manualen benämns ovan beskrivna profil som en ambivalent anknytningsstil där 
skalorna Distans och Bifallsbehov visar höga värden samt där Tillitsskalan har ett lågt 
värde (i föreliggande grupp ligger värdet flera standardavvikelser under normgruppen 
(norm = 4.1). 
 
Vid inklusion var patienternas genomsnittliga psykiatriska lidande, skattat enligt GSI på 
SCL-90, 2.22 (sd = 0.68). Det kan jämföras med den svenska normpopulationen där 
medelvärdet för kvinnor i åldern 25,51-40,5 år är 0.45 (sd = 0.40). Baserat på 
normpopulationen överstiger detta medelvärde vida de två standardavvikelser som har 
rekommenderats som en statistisk cut-off för kliniskt signifikanta värden (Jacobsson & 
Truax, 1991). Tretton av de patienter som har påbörjat behandlingen har skattat ett 
lidande som, med det här sättet att räkna, ligger i det kliniskt signifikanta spannet. Det 
högsta skattade lidandet i den aktuella gruppen (3.38) avviker med mer än sju 
standardavvikelser från normgruppen. 
 
Deltagarnas skattning av sina symptoms/problems styrka den senaste månaden med 
Allmän självskattning var vid inklusion 6.71 (md = 6.5, range = 4 – 9) vilket indikerar 
att patienterna upplever problemen som stora. Deltagarnas syn på i vilken grad dessa 
problem påverkade (Funktionsskala): arbetsförmåga var 7.28 (md = 7, range = 1 - 10), 
socialt liv/fritidsaktiviteter 7.29 (md = 8, range = 5 - 10), respektive 
familjeliv/hemsysslor 5.93 (md = 7, range = 4 - 9). Medelvärdena indikerar att gruppen 
upplever en hög grad av funktionsförsämring inom nämnda områden. 
 

3.2 Patientföljsamhet och flöde 
Två patienter tackade nej till deltagande innan de var färdigdiagnosticerade, dvs. innan 
något beslut om inklusion hade fattats. Av de 14 patienter som inkluderades avslutade 
sex patienter behandlingen i förtid, dvs. de hoppade av behandlingen. De skäl till 
avhoppen som angavs var: påbörjat annan behandling (2), förvärvsarbete (1), graviditet 
(1), helt avslutat kontakten med mottagningen (1), aldrig påbörjat behandling (1). Fem 
av sex avhopp skedde under det första halvåret i terapin. 
 
Tiden mellan inklusion och uppföljning är minst två år och endast två patienter har fram 
till maj 2010 genomgått hela behandlings- och mätperioden. Ytterligare sex patienter 
har alltså en pågående behandling eller väntar på uppföljning.  
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Tabell 1. Antal patienter som genomfört de olika mätningarna under de olika 
tidsperioderna. 
 Inklusion 6 månader 12 månader 18 månader Uppföljning 
n svar 14 10 6 4 2 
 

3.3 Förändring i psykiatriskt lidande 
I patientgruppen som helhet är förändringen på GSI mellan inklusion och 6 månader i 
behandling signifikant, beräknat med t-test för upprepad mätning (M1 = 2.25, SD1 = 
0.66, M2 = 1.97, SD2 = 0.73, t = x, df = 8, p < 0.01).  
 

3.3.1 Individuell förändring 
GSI-profilen för de två patienter som fullföljt hela behandlingen och uppföljningen 
visar att deras psykiatriska lidande minskar radikalt antingen under den sista 
behandlingsfasen eller efter behandlingens slut. Under det första året i behandling 
uppvisar de ett snarlikt mönster där lidandet sjunker under de första sex månaderna för 
att under den följande sexmånadersperioden stiga till nivåer högre än den initiala 
skattningen. 
 

 
Diagram 2. Individuella profiler för utvecklingen av psykiatriskt lidande över tid för två patienter 
 
Värt att notera är att båda patienterna vid uppföljningen skattar sitt lidande i paritet med 
den svenska normgruppen (Fridell et. al., 2002) 
 
Enligt skattningarna som är gjorda med KAPP bedöms de två patienterna som mer 
normalfungerande efter genomgången behandling. På skala 18 
(personlighetsorganisation) skattades de 1,5 respektive 2 då de inledde behandlingen 
och 1 och 1,5 vid uppföljningen, där 1 betecknar en neurotisk personlighetsorganisation 
och 2 en borderline personlighetsorganisation. 
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Diagram 3. Individuella profiler för utvecklingen av personlighetsstörningsproblematik över tid för två 
patienter 
 
Patienternas egna skattningar av personlighetsstörningsproblematik (SCID-II) visar att 
de inledningsvis skattar dessa högt. Resultaten indikerar dock en tydlig minskning över 
tid. 
 

 
Diagram 4. Individuella profiler för utvecklingen an självskattad borderlineproblematik över tid för två 
patienter 
 
När det gäller borderlineproblematik specifikt skattar de båda patienterna inledningsvis 
sina svårigheter i KABOSS-S högt. I uppföljningen, sex månader efter avslutad 
behandling, ligger värdena däremot på en mycket låg nivå. Enligt manualen anses 
värden över 20 vara ett svårt lidande. 
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5. Diskussion 
 
I föreliggande implementeringsstudie har 14 patienter med diagnosen 
personlighetsstörning inkluderats. Expert- och självskattningar vid inklusion motsvarar 
väl rapporterade problem från patienter diagnostiserade med personlighetsstörning i 
internationella forskningsstudier. Samtliga patienter rapporterade vid inklusion ett svårt 
psykiskt lidande. En preliminär analys visar att patienternas lidande har minskat 
signifikant efter sex månader. Sex patienter har av olika skäl avbrutit behandlingen efter 
inklusion. Två patienter har fullföljt behandlingen i sin helhet och i dessa patienters 
uppföljningsdata (24 månader efter inklusion) kan man konstatera att de skattat sitt 
psykiatriska lidande på samma nivå som den jämförbara svenska normgruppen.  
 

Resultatdiskussion 
Patienterna i den aktuella studien har valts ut genom att några enkla inklusions- och 
exklusionskriterier har använts. Syftet var att identifiera patienter med 
personlighetsstörning och att exkludera patientgrupper som ansågs olämpliga för 
mentaliseringsbaserad terapi. Patienterna är utöver PS-diagnoserna inte speciellt 
selekterade för att vara svårare än andra patienter inom allmänpsykiatrins öppenvård. 
Såväl expertskattningar som självskattningar inför behandlingsstart i den aktuella 
studien indikerar dock att patienter med PS-diagnos i den allmänpsykiatriska 
öppenvården är en svårt lidande grupp. Resultaten motsvarar vad som rapporterats i 
internationella studier, vilka visar att patientgruppen uppvisar ett sämre fungerande, 
känner ett subjektivt större lidande och har fler symptom än patienter utan PS-diagnos 
(Norén et al., 2007). Överensstämmelsen med de internationella studierna leder till att 
man kan dra slutsatsen att de inklusions- och exklusionskriterier som upprättades inför 
behandlingsstarten har fungerat tillfredsställande. Den diagnostisering som gjorts innan 
inklusion verkar ha gjort att behandlingen verkligen riktar sig till de patienter som 
behandlingen är utformad för. 
 
Sex av 14 patienter avbröt behandlingen efter inklusion. En av patienterna påbörjade 
aldrig behandlingen och fem hoppade av av personliga skäl. Att knappt 43 % hoppat av 
är en hög siffra och är inte alls bra ur behandlingssynpunkt. Kanske är detta ändå inte så 
förvånande om man ser avhoppen i ljuset av att graden av patologi gruppen var svår. 
Tretton av 14 patienter hade en PS-diagnos i kluster B, en patient i kluster A. Studier 
visar att patientbortfallet är mest omfattande bland patienter i just kluster B och minst 
vanlig bland dem med en PS i kluster C (Shea et al., 1990). Forskning har även visar att 
bortfallen generellt är ett stort problem i behandlingen av PS-diagnoser (Thormählen et 
al., 2003).  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv skulle man kunna förvänta sig att när behandlingar, som i det 
här fallet, utformats speciellt för en viss patientgrupp så bör avhoppen minska då 
patienternas upplevelse av behandlingens relevans och meningsfullhet borde vara hög. 
Om den höga bortfallsfrekvensen skulle stå sig i framtiden skulle det kunna indikera att 
den aktuella behandlingen av, olika skäl, inte tilltalar en stor del av patienterna. En fråga 
som då bör undersökas är vilka patienter det är som avbryter och varför. Om 
patienternas följsamhet (compliance) med metoden är låg så innebär det att 
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behandlingens effektivitet begränsas. För att en psykoterapi skall kunna anses vara 
effektiv krävs ju att patienten deltar i behandlingen.  
 
Den preliminära analysen av initial förändring i psykiatriskt lidande gav lovande 
resultat, men några egentliga slutsatser av detta är svåra att dra. Psykiskt lidande är 
sannolikt något som fluktuerar över tid likt t.ex. depression. Följaktligen går det inte att 
dra slutsatsen att det är behandlingen i sig som har lett till den här förbättringen. 
Däremot kan man ändå påstå att behandlingen inte lett till en negativ utveckling eller en 
stagnation när det gäller patienternas symptomnivåer. I en stor svensk behandlingsstudie 
för personlighetsstörningar (Vinnars, 2008) framkom att den totala skattningen av det 
psykiatriska lidandet (GSI) minskat 0.5 poäng efter fullföljd behandling (12 månader). 
Detta kan jämföras med aktuell studie där minskningen var knappt 0.3 poäng på GSI 
redan efter 6 månader. Man bör även notera att patienterna i föreliggande undersökning 
startade på ett högre medelvärde än i ovan nämnda studie. 
 
För de två patienter som fullföljt hela behandlingspaketet samt kommit på uppföljning 
sex månader efter avslutad terapi kan man se att de rapporterar mycket positiva resultat. 
Intressant är att deras kurvor inledningsvis följer ungefär samma mönster, d.v.s. en 
initial symptomlindring följd av förhöjda värden i psykiatriskt lidande vid mätningen 
efter ett år. Därefter sjunker den enes värden till en låg nivå vid avslut och förblir låga 
vid uppföljningen. Den andra patienten rapporterar hög grad av lidande vid avslut, men 
lågt vid uppföljning. Den senare processen skulle kunna jämföras med ståndpunkten i 
klassisk psykoanalytisk teori att patienter i samband med behandlingsavslut får tillbaka 
symptom, men att en förbättring sker efter avslutet. De förhöjda värden som 
uppkommer mitt i behandlingen kan även vara ett utslag för de interpersonella processer 
som pågår i behandlingsgruppen. Att t.ex. deltagare avbryter behandlingen och att nya 
kommer in kan påverka gruppklimatet och i sin tur de individuella patienternas mående. 
I de övriga skattningar och bedömningar som de båda patienterna genomför är 
resultaten liknande de ovan beskrivna. Man ser en tydlig positiv utveckling från 
inklusion till uppföljning i samtliga mått.  
 

Metoddiskussion 
Implementeringen av MBT på Lidingömottagningen har inte varit helt friktionsfri och 
arbetet med att få till en fungerande behandling har tagit sin tid. När behandlingen 
startades upp i sin första form våren 2006 innehöll den tre gruppbehandlingstillfällen i 
veckan. Den individuella terapikontakten saknades då helt. Detta medvetna avsteg från 
den ursprungliga MBT-modellen visade sig vara ödesdigert och det spreds efterhand en 
otrygg stämning i patientgruppen vilket bl.a. resulterade i att subgrupperingar bildades, 
verbala hot förekom, deltagarna kunde känna sig rädda och frånvaron var hög. Under 
denna tid hade terapeuterna ibland svårt att bromsa de starka och negativa processer 
som kunde uppstå. När patienten inte hade tillgång till en individuell behandlare 
saknades en plats där han/hon i lugn och ro kunde försöka förstå de tankar och känslor 
som väckts i gruppmomenten. Det osäkra klimatet begränsade givetvis patienternas 
möjligheter att öva mentaliseringsförmågan i en miljö som upplevs som tillräckligt 
trygg, vilket ju är en är en av grundtankarna i behandlingen. Efter åtta månader 
avslutades således terapin och den nu aktuella behandlingsmodellen infördes.  
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Allt från att bestämma hur många gånger i veckan behandlingen skall ges till hur man 
bäst anpassar innehållet för att kunna arbeta på ett mentaliserande sätt har efter hand 
växt fram. Då det t.ex. är av största vikt att alla som är inblandade i behandlingen 
känner till vad som händer kring patienten och att denna information når ut relativt 
omgående, har rutiner för hur informationsöverföring mellan de individuella 
terapeuterna, gruppterapeuterna och läkaren bäst bör ske varit viktigt att lösa. 
Telefontillgängligheten för patienterna och hur man får till stånd vårdplaneringsmöten i 
en krissituation är andra inslag som med tiden funnit sin rätta form. Den regelbundna 
handledningen har även bidragit till terapeuternas förståelse och utökat 
handlingsalternativen i kliniska situationer som varit svårhanterliga. Delarna har efter 
hand kommit på plats och det finns nu en tydlighet och stabilitet i arbetsmodellen. 
Terapeuterna kan idag känna en större trygghet och tilltro i svåra lägen när de vet att det 
finns en arbetsordning och struktur som fungerar.  
 
Det största tillkortakommandet med föreliggande implementeringsstudie är det lilla 
antalet patienter som ännu har inkluderats. I den första fasen av behandlingsupplägget 
som bedrevs under åtta månader ingick åtta patienter. På grund av de omfattande 
förändringarna som därefter gjordes i behandlingens utformning exkluderades de åtta 
första patienterna från studien och data gick förlorade. Sammanlagt har således endast 
14 patienter kunnat inkluderas i undersökningen, och av dessa har två har hunnit 
genomföra uppföljningsmätningen. Detta gör att några generaliserbara slutsatser ännu 
inte är möjliga att dra.  
 
Studien är ett försök att kvalitetssäkra implementeringen i allmänpsykiatrisk verksamhet 
av en behandlingsmetod som i forskning har visat lovande resultat. Det innebär att 
patientgenomströmning och resurser har påverkats av klinikens möjligheter att integrera 
studien i den vanliga verksamheten. Med en halvöppen grupp där behandling och 
uppföljning förväntas omfatta två år så kan man beräkna att det krävs ca sex år för att 
kunna följa upp minst 30 patienter, förutsatt att samtliga patienter fullföljer hela 
behandlingen. För att snabbare kunna inkludera flera patienter skulle en eventuell 
lösning varit att samordna projektet med andra öppenvårdsavdelningar i regionen, och 
eventuellt genomföra projektet som en multi-site studie. 
 
Kvalitetssäkring innebär att det är resultaten av den sedvanliga vården som undersöks. 
Följaktligen är inte syftet med studien, eller med designen av studien, att undersöka om 
behandlingsmetoden i sig är effektiv. För att kunna göra det krävs en studiedesign där 
patienter randomiseras till den aktiva behandlingen respektive till en kontrollgrupp i 
form av antingen placebo eller en alternativbehandling vars resultat är känt, samt att 
behandlarnas metodtrogenhet (adherence) och skicklighet (competense) 
dokumenteras/skattas. De deltagande terapeuterna har dock arbetat utifrån de riktlinjer 
som beskrivs i Bateman & Fonagys behandlingsguide (2006) och samtliga terapeuter 
har deltagit i den veckovisa grupphandledningen där man fokuserat på att bedriva 
terapiarbetet i enlighet med MBT-modellen. 
 
Bristen på kontrollgrupp innebär tyvärr att det inte går att urskilja vad som är ett 
eventuellt naturalförlopp vid personlighetsstörningar och vilka förändringar som sker 
p.g.a. behandlingen.  
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Ytterligare en begränsning med den här studien är att författaren också är en av 
behandlarna. Den s.k. allegiance-faktorn, dvs. forskarens tro på behandlingen, har visat 
sig vara av stor betydelse för resultaten i olika utfallsstudier. Om författarens önskan om 
goda resultat eventuellt påverkar resultaten i den är studien är svårt att säga. Däremot 
torde behandlarens tilltro till sin egen metod vara avgörande för metodens 
applicerbarhet. 
 

 

Etiska överväganden 
All forskning och kvalitetssäkring innebär en påverkan på patienter och i det här fallet 
har patienterna lämnat uppgifter om sig själva som de vanligtvis inte behöver göra inom 
sedvanlig psykiatrisk vård. Kvalitetssäkring är dock ett prioriterat område inom 
offentligt finansierad vård, och lagstiftaren har ansett att möjligheten att säkerställa 
vårdens kvalitet måste anses ingå i vårdgivarens uppdrag. Kvalitetssäkringsprojekt 
kräver därmed inga etiska tillstånd så länge de inte ska publiceras som 
forskningsstudier. En avgörande etisk aspekt är att patienternas behandling aldrig är 
villkorad, d.v.s. att patienternas möjlighet att få behandling inte påverkas av hur de 
ställer sig till deltagande i projektet. I den aktuella studien är det ett flertal patienter som 
har valt att acceptera annan behandling, antingen innan diagnostiseringen inför 
inklusion var avslutad eller efter inklusion. Patienternas möjlighet att välja behandling 
har alltså inte påverkats av projektet. Det generella intrycket är att patienterna varit 
positivt inställda till att medverka i intervjuerna och att fylla i 
självskattningsformulären. De har uppfattat kvalitetssäkringen och som något positivt. 
Inga negativa reaktioner har hittills framkommit. 

Framtida forskning 
Ett område som denna studie inte undersökt är hur behandlingen påverkar patienternas 
sociala relationer. Istället för de två instrumenten Funktionsskala och Allmän 
självskattning som hittills använts skulle något annat psykometriskt utprovat instrument 
som fångar kvalitén i patientens aktuella relationer kunna användas. Detta skulle ligga 
väl i linje med behandlingens målsättning att träna deltagarnas mentaliseringsförmåga. 
 
Avhoppen från behandlingen är en annan aspekt som behöver förbättras. Det vore 
därför önskvärt att vidare studera orsakerna till avhoppen. Forskning saknas i stor 
utsträckning kring vilka faktorer som påverkar att PS-patienter avbryter behandlingar 
(Thormählen et al., 2003). Fördjupad kunskap skulle hjälpa oss att inför 
behandlingsstart avgöra om MBT är en lämplig behandling för patienten.  
 
Då man anser att patientgruppens svårigheter påverkar det generella fungerandet och att 
problemen är relativt stabila över tid vore det önskvärt att genomföra ytterligare 
uppföljande studier på de patienter som genomgått behandlingen. Hur ser patienternas 
situation ut ex. tre eller fem år efter avslutad behandling med avseende på t.ex. 
vårdkonsumtion, psykiskt mående, socialt fungerande och aktuell arbetssituation? 
 
Som tidigare kunnat konstateras har drygt hälften av de patienter som söker vård på en 
allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning en personlighetsstörningsdiagnos. Diagnosen 
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leder till ett signifikant större psykiskt lidande än för patienter utan PS-diagnos (Norén 
et al., 2007). Vi har även kunnat konstatera att patienter med PS-diagnos utnyttjar 
somatisk och psykiatrisk vård i stor omfattning vilket leder till höga vårdkostnader 
(Bender et al., 2001). För att kunna bemöta det vårdbehov som föreligger är det därför 
av största vikt att effektiva behandlingsmetoder implementeras i vården. För att kunna 
uttala sig om MBT fungerar i ett allmänpsykiatriskt sammanhang krävs att fler patienter 
inkluderas och fullföljer behandlingen. De resultat som föreliggande studie ändå visat 
indikerar vikten av att behandlingsprojektet fortsätter och att ytterligare studier 
genomförs på behandlingsmodellen i psykiatrisk öppenvård.  
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Till Dig som eventuellt skall börja i Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) på 
Lidingö psykiatriska mottagning. 
 
 
 
Gruppbehandlingen innebär att Du tillsammans med 6 andra patienter kommer att 
träffas 3 ggr per vecka under åtminstone 18 månader.  
 
Innan vi avgör om MBT är rätt behandling för Dig vill vi noggrant bedöma Dina 
problem.  
 
Det kommer att gå till så att vi först ber Dig fylla i ett par frågeformulär för en 
preliminär bedömning av Dina problem. Om denna bedömning gör det troligt att MBT 
är rätt behandling för Dig kallas Du till två omfattande intervjuer som kommer att ta ca 
1-2 timmar vardera. Intervjuerna kommer att handla om vad Du har för besvär eller 
symptom, personliga problem och hur Du ser på Dig själv och hela Din livssituation. Vi 
kommer också att be Dig fylla i ytterligare ett par frågeformulär som har med dessa 
frågeställningar att göra. En av intervjuerna kommer att spelas in på band för att i 
efterhand kunna utvärderas. Banden kommer att raderas när utvärderingen är klar. 
 
Om vår bedömning resulterar i att vi föreslår denna behandling är det viktigt att Du 
noga överväger om Du vill delta. Väljer Du att delta innebär det att Du förbinder Dig att 
följa den överenskommelse som Du och jag gör.  
 
Som ett led i vår strävan att kvalitetssäkra, utvärdera och förbättra våra 
behandlingsmetoder kommer vi att följa deltagarna i MBT med frågeformulär och 
intervjuer också under och efter behandlingen.  
 
Om Du har några frågor kan Du ringa mig på telefonnummer    
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Alexander Wilczek  
Överläkare 
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MBT 
Mentaliseringsbaserad terapi 

 
Vad är MBT? 
 
MBT står för Mentaliseringsbaserad terapi. Det är ett psykodynamiskt 
behandlingspaket med både individualterapi och gruppterapi för människor 
som lider av personlighetsstörning och därför har svårigheter att hantera starka 
känslosvängningar, impulsivitet, självdestruktivitet och relationer till andra. 
 
Vad är mentalisering? 
 
Mentalisering innebär att fundera på sina egna och andras tankar och känslor 
samt att förstå att människors handlingar beror på vad de tänker och känner. 
Lite förenklat kan man säga att det innebär att ha empati för både sig själv och 
andra. Vi tänker oss att människor med personlighetsstörning ofta har svårt 
med detta i nära relationer och när de är under stark känslomässig stress. I MBT 
ägnar vi mycket tid åt att prata om mentalisering och öva 
mentaliseringsförmågan.  
 
Vad är MBT- teamet Lidingö? 
 
MBT-teamet är en del av Lidingö psykiatriska öppenvårdsmottagning. Vi tar 
emot dig som är patient på mottagningen och har diagnos 
personlighetsstörning. 
 
Vilka arbetar i MBT- teamet Lidingö? 
 
MBT-teamet Lidingö består av fem personer: en läkare, en psykolog, en 
arbetsterapeut/utryckande konstterapeut, en sjukgymnast/leg. psykoterapeut 
och en skötare/leg. psykoterapeut.  
 
Vill du ha kontakt med oss? 
 
Om du vill komma i kontakt med oss, så kan du lämna meddelande på MBT- 
teamets telefonsvarare 08-5875 59 54. Vi ringer sedan upp dig så snart vi kan. 
 
Vad händer innan behandlingen startar? 
 
Du kommer till MBT-teamet på remiss från din behandlare på mottagningen. 
När remissen har kommit in gör vi första bedömning utifrån remissen och 
avgör om den här behandlingen kan vara till nytta för dig. 
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Om vi tror det och om det finns lediga platser inom en rimlig framtid kallas du 
till informationssamtal. 
 
Om du är motiverad till behandlingen får du genomgå en omfattande 
psykiatrisk utredning som består av intervjuer, testning och flera frågeformulär. 
Syftet är delvis att kartlägga dina styrkor och svagheter, dels att slutgiltigt 
avgöra om vår behandling verkligen är den bästa möjliga för dig. 
 
Intervjuerna kommer att handla om vad du har för besvär eller symptom, 
personliga problem och hur du ser på dig själv och hela din livssituation. En av 
intervjuerna kommer att spelas in på band för att i efterhand kunna utvärderas. 
Banden kommer att raderas när utvärderingen är klar. 
 
Om vår bedömning resulterar i att vi föreslår denna behandling är det viktigt 
att du noga överväger om du vill delta. Tillsammans med din 
individualterapeut kommer du att formulera de problem du vill arbeta med och 
upprätta vårdplan. Väljer du att delta i MBT-behandlingen innebär det att du 
förbinder dig att följa den överenskommelse som görs innan behandlingen 
startar. 
 
Som ett led i vår strävan att kvalitetssäkra, utvärdera och förbättra våra 
behandlingsmetoder kommer vi att följa deltagarna i MBT-behandlingen med 
frågeformulär och intervjuer också under och efter behandlingen.  
 
Om du har några frågor kring frågeformulären kan du alltid vända dig till 
någon av oss i teamet. 
 
Syfte 
 
Syftet med MBT-behandlingen är  

• att öka förståelsen för dig själv och de svårigheter som uppstår i mötet 
med andra, 

• att öka förmågan att identifiera, känna igen och hitta bättre sätt att 
handskas med känslor, 

• att tillåta dig själv känna efter och tänka om det du känner, 
• att undersöka vad du känner istället för att anklaga dig själv eller andra, 
• att du vågar lita mer på dig själv och andra nu även om det brustit 

tidigare, 
• att lära dig hantera dina problem med symptom som ångest, 

nedstämdhet och självdestruktivitet. 
 
Under tiden som du deltar i behandlingen, så är det MBT-teamets läkare som är 
din psykiatriker och tar hand om eventuell medicinering och sjukskrivning. 
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Vad är MBT/3?  
 
MBT/3 består av tre delar som hänger ihop; individualterapi, 
samtalsbehandling i grupp och uttryckandebehandling i grupp. Du kommer till 
MBT-behandling tre gånger i veckan: individualterapi 1 g/v och gruppterapi 2 
ggr/v. Behandlingen pågår i ett och ett halvt år och under behandlingsgången 
ska du få uppföljande vårdplaneringsmöten en gång/termin. 
 
Hur ser behandlingsupplägg ut? 
 
Individualterapi – 1 gång/vecka, 45 min.  
Samtalsbehandling där du och din terapeut arbetar med dina aktuella problem: 
funderar över händelser som uppstår i din vardag, identifierar faktorer som 
”triggar” och vidmakthåller problemen samt försöker hitta sätt att handskas 
med dem. Det finns också möjlighet att reflektera kring det som händer i 
gruppterapin.  
 
Samtalsbehandling i grupp - på tisdagar kl. 09:00 – 10:50. 
Man samtalar här kring det som är aktuellt och angeläget. Sessionen kan 
inledas med en runda, där alla får tillfälle att säga något. Vi arbetar i synnerhet 
med hur vi fungerar tillsammans med andra. 
 
Uttryckandebehandling i grupp – på onsdagar kl. 09:00  - 11.30.  
Vi har flera sätt att uttrycka oss än det talade ordet. Här arbetar vi med alla 
sinnen. Sessionen börjar alltid med rörelse för att komma igång, öka 
närvarokänslan och släppa på onödiga spänningar. Därefter övergår man till 
bildskapande m.m.  
 
Ledigheter/Uppehåll 
 
Behandlingen har uppehåll vid påsk, sommar och julhelg. Detaljerad 
information lämnas i början av terminen. 
 
Terapeuter 
 
Eva Håkansson, Hanna Marczuk, Anders Nyquist, Britta Westman. 

Patientansvarig läkare  
 
Alexander Wilczek 
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Riktlinjer och regler 
 
För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt för alla behövs det 
gemensamma regler och riktlinjer. 
 

• Sekretess. Terapeuterna är bundna av sekretessreglerna i hälso- och 
sjukvårdslagen. Det innebär att information om en patient kan lämnas 
till berörd personal inom Psykiatri Nordöst utan patientens tillstånd, 
men att patienten medgivande krävs i så gott som alla andra fall.  

 
Terapeuterna berättar för varandra om vad som händer i 
individualterapierna och i grupperna. Tystandsplikt gäller även mellan 
alla gruppdeltagare d v s  
man talar inte om vad de andra gruppdeltagare heter, gör eller säger, 
utanför gruppen. Förenklat kan man säga att det som sägs i gruppen 
stannar där. 

 
• Närvaro och frånvaro under behandlingstiden. Individualterapi och 

gruppterapi utgör en helhet i behandlingen och de olika delarna hänger 
ihop och förutsätter varandra. Därför är det i princip obligatorisk 
närvaro på allt hela tiden. Om du ändå behöver lämna återbud gör du 
det direkt till MBT-teamets telefonsvarare. Lämnar du återbud senare än 
fyra timmar innan den aktuella tiden, debiteras i enighet med 
landstingets bestämmelser vanlig patient taxa, och du får ett 
inbetalningskort med posten (frikort gäller inte). 

 
• Relationer. Om patienterna tar kontakt med varandra utanför 

behandlingen är det viktigt att det inte sker i hemlighet och att 
betydelsen och effekten av sådana kontakter diskuteras i 
terapigrupperna. Sexuella kontakter mellan patienter är inte tillåtna, 
eftersom sådana stör behandlingen.  

 
• Våld. Varken verbala hot eller fysiskt våld är tillåtet.  

 
 
• Alkohol och narkotika. Patienter som har med sig eller är påverkade av 

alkohol eller narkotika får inte vistas i mottagningens lokaler.  
 
 
 
 
 
 



 40 

 
Lidingö psykiatriska öppenvårdsmottagning                  2009-01-30 
 
 
 
Sammanfattning av överenskommelse för MBT-behandling   
 
Vårt ansvar under behandlingstiden: 
 

• Vi skall bistå dig i ditt arbete mot dina uppsatta mål. 
 
• Vi har tystnadsplikt vilket betyder att vi inte berättar om dig för någon 

som inte deltar i din behandling. 
 

• Eventuell sjukskrivning och medicinering under den tid du medverkar i 
gruppen sköts av patientansvarig läkare Alexander Wilczek. 

 
 
Ditt ansvar under behandlingstiden: 
 

• Att komma till veckans tre behandlingstillfällen i tid och arbeta mot de 
mål som du satt upp. Du förbinder dig att delta alla tre terminer. 

 
• Att lämna meddelande på MBT-teamets telefonsvarare 08-587 559 54 om 

du måste vara borta (senast fyra timmar innan för att undvika avgift). 
 

• Att du avstår från: 
- alkohol och droger. 
- att inleda en sexuell relation med någon annan i gruppen. 
- verbalt hot och våld. 

Då dessa faktorer har en negativ inverkan på resultatet i det terapeutiska 
arbetet. 

 
• Att inte berätta för någon utanför gruppen vad de andra 

gruppdeltagarna säger eller gör. 
 
 
 
Lidingö den …../….. 2009 
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