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 UTVÄRDERING AV DIALEKTISK BETEENDETERAPI INOM BARN- OCH 
UNGDOMSPSYKIATRIN I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

   
Camilla Rudeberg och Maria Elmfeldt Öhrskog 

 

Dialektisk beteendeterapi, DBT, har visat lovande resultat för vuxna 
med borderline personlighetsstörning (BPS) men ej utvärderats som 
behandlingsform för ungdomar. DBT erbjöds ungdomar inom barn- 
och ungdomspsykiatrin, BUP, och utvärderades i en pilotstudie. 
Studien omfattade initialt 43 patienter och av dem fullföljde 35 
stycken behandlingen. Utvärderingen innefattade deras psykiska 
mående före och efter behandling, deras upplevelse av verksamma 
komponenter och hur suicid och självskadebeteende förändrats under 
behandlingstiden. Mätningar har gjorts före och efter behandling och 
tyder på att DBT har förbättrat gruppens mående. Speciellt positivt var 
att allvarliga beteenden såsom självskadebeteende och suicidförsök 
gått ner drastiskt redan tidigt i behandlingen med DBT. Dock krävs 
det randomiserade kontrollerade studier för att med säkerhet kunna 
fastställa att DBT har evidens i arbetet med denna patientgrupp.  

 
 
Borderline personlighetsstörning (BPS) är en allvarlig psykisk störning som 
kännetecknas av ett karakteristiskt mönster av instabilitet i reglering av affekter, 
impulskontroll, relationer och självbild (Linehan, 1993a). 
 
En amerikansk studie visar på en prevalens av ca 1,1 % i den vuxna populationen 
(National Institute of Mental Health, 2009). I en svensk studie fann man att ca 30 % av 
patienter inom psykiatrisk öppenvård uppfyllde diagnostiska kriterierna för 
personlighetsstörning (Bodlund et al, 1993). En genomförd inventering vid psykiatriska 
kliniken, Karolinska sjukhuset visade att ca 40 % av patienterna hade en 
personlighetsstörning, merparten av BPS-typ (Åsberg, Andersson, Samuelsson & 
Wiklander, 2001). 
 
Patientgruppen består till stor del av unga kvinnor. Forskning visar att åtminstone 
dubbelt så många kvinnor uppfyller kriterierna för diagnosen BPS som män (Torgersen, 
Kringlen & Cramer, 2001). 
 
Upprepade allvarliga självmordsförsök och annat självskadebeteende är karaktäristiskt 
för gruppen. Bland amerikanska patienter med BPS, som erhållit psykiatrisk vård, 
begick cirka 10 % självmord (Stone, 1993). I en studie av ungdomar och unga vuxna, 
som tagit sina liv, fann man att en tredjedel sannolikt hade fått diagnosen BPS (Runeson 
& Beskow, 1991). 
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I dagsläget finns det litet forskning kring evidensbaserade behandlingsalternativ för 
ungdomar med dessa svårigheter.  Man har inom BUP svårt att framgångsrikt behandla 
denna patientgrupp. Ungdomarna, tillsammans med sina familjer, har ofta långvariga 
och intensiva vårdkontakter och de hamnar lätt mellan olika vårdinstanser. Vårdtiderna 
blir långa och många gånger inte så effektiva (Borg, Hallek & Karlsson, 2008). 
Patienter med BPS och självskadande beteenden har ett stort vårdbehov som kräver 
speciella insatser inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som i vuxenpsykiatrin.  
 
De senaste åren har diagnosen BPS blivit alltmer ifrågasatt. Själva begreppet myntades 
redan 1938 av psykoanalytikern Adolf Stern som menade att dessa patienter befann sig i 
gränslandet till psykotiskt tillstånd. En av vanligaste benämningarna man använder idag 
är Emotionell Instabil personlighetsstörning (IPS) vilken är den definition som används 
inom ICD-10. Benämningen speglar på ett bra sätt svårigheterna som utmärker denna 
patientgrupp och har inte en lika negativ klang som BPS (Kåver & Nilsonne, 2002). 
Dock är BPS den benämning som är mest förekommande såväl kliniskt som inom 
forskning och som används inom diagnossystemet DSM-IV (APA, 2000). 
 
Diagnostik 
DSM-IV diagnosen Borderline personlighetsstörning ställs i två steg, eftersom patienten 
måste uppfylla kriterierna för en personlighetsstörning för att kunna diagnostiseras med 
BPS. Det första steget utgör en mer allmän definition av personlighetsstörning. För att 
ställa diagnosen BPS ska 5 av 9 av nedanstående kriterier uppfyllas. 
 

301.83 Borderline personlighetsstörning F60.31 
Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på 
mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika 
situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder och tar sig minst 5 av följande 
uttryck: 
  
(1) gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Obs: 
sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas 
inte in här 
(2) uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som 
kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering 
(3) uppvisar identitetsstörning, dvs varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och 
identitetskänsla 
(4) visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga 
konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, 
vårdslöshet i trafik, hetsätning). Obs: sådant suicidalt eller självstympande beteende 
som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här 
(5) uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller 
självstympande handlingar 
(6) är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med 
förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller 
ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar) 
(7) känner en kronisk tomhetskänsla 
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(8) uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva 
impulser (t ex ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade 
slagsmål) 
(9) har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 
symtom 
 

Borderline personlighetsstörning hos ungdomar 
Inom psykiatrin diagnostiserar man inte ungdomar yngre än 18 år med axel-II diagnoser 
(personlighetsstörning). Trots det är ungdomar med drag som kännetecknar BPS en 
vanligt förekommande patientgrupp inom barn- och ungdomspsykiatrin. I tidigare 
studier av ungdomar har man inkluderat patienter som uppfyller minst 3 kriterier, men 
inte diagnostiserat personlighetsstörning (Miller, Rathus & Linehan, 2007). 
 
En stor pågående engelsk epidemiologisk studie (Zanarini, Frankenburg, Hennen et al., 
2004) rapporterar att 3,3 % av 11-åriga barn i Storbritannien uppfyller de diagnostiska 
kriterierna för BPS. Flera forskare hävdar att det finns en undergrupp av ungdomar, där 
BPS diagnosen är stabil över tid (Crawford et al., 2001). 
 
Behandling för Borderline personlighetsstörning 
Marsha Linehan, psykologiprofessor i USA, är den som utarbetat dialektisk 
beteendeterapi (DBT). DBT utvecklades då det inte fanns någon fungerande behandling 
för patienter med BPS. Behandlingen är manualbaserad för färdighetsträningen i grupp 
och principbaserad för individualterapin. Den är utformad som behandling för vuxna 
(Linehan, 1993; Kåver & Nilsonne, 2000). Metoden är starkt förankrad i inlärningsteori 
och sedvanlig kognitiv beteendeterapi (KBT), som kompletterats med dialektisk och 
zenbuddistisk filosofi. Linehan uppmärksammade att det var nödvändiga och 
verksamma delar i arbetet med patienter med suicidhotande och självskadande 
beteende. 
 
DBT fick sitt stora genombrott 1991 då Linehan och hennes medarbetare publicerade 
resultatet av en randomiserad kontrollerad studie. Man undersökte frekvensen av 
självskadande beteenden hos borderlinepatienter som fått DBT-behandling kontra 
treatment as usual, TAU (i huvudsak psykodynamisk terapi). Studien visade att efter 1- 
års behandling hade självskadande beteenden minskat signifikant mer i DBT-gruppen 
relativt kontrollgruppen (Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991).  
 
DBT är inriktad på att lära patienterna att identifiera, stå ut med och hantera sina 
känslosvängningar och impulser och därmed minska självskadebeteende. Centralt är 
också att få patienterna att fullfölja terapin och att ge färdigheter att hantera 
konfliktfyllda interpersonella relationer. I likhet med annan kognitiv beteendeterapi 
arbetar patienterna även mellan terapisessionerna med ”hemuppgifter” (Kåver, 2005; 
Linehan 1993). 
 
Grundläggande antaganden inom DBT 
Benämningen Dialektisk beteendeterapi visar på att begreppet ”dialektisk” är en grund i 
behandlingen.  Som världsbild eller filosofisk position utgör dialektiken själva grunden 
för DBT (Linehan, 1993a). 
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Dialektik kan definieras som en förmåga att se helheter som samtidigt är 
motsägelsefulla. Ett beteende kan vara både konstruktivt och samtidigt mycket 
destruktivt. Denna motsägelsefullhet är en utmaning för alla människor och verkar vara 
specifikt svårt för personer med BPS. Tillvaron för dem kan istället vara dikotom; 
tankar, känslor och beteenden pendlar mellan ytterligheterna på ett obehagligt och 
svårkontrollerat sätt. Ett dialektiskt förhållningssätt innebär att man ständigt jobbar med 
acceptans kontra förändring. Acceptans introduceras som en dialektisk och nödvändig 
antites till förändring och mellan dessa ytterligheter rör sig terapeut och patient i 
behandlingen (Linehan, 1993a). Det kan t ex handla om att förmedla och hjälpa 
patienten att acceptera ett beteende men samtidigt jobba med att förändra det. Ur 
patientens perspektiv handlar det om att kunna acceptera sin tillvaro i varje stund och 
arbeta för att förändra den och att göra detta parallellt. 
 
Zenbuddismen är en österländsk filosofi där meditation utgör en viktig del. I 
meditationen strävar man efter att göra sig medveten och uppmärksam i nuet och en av 
de mest centrala principerna är att inte värdera och döma det man observerar. Att kunna 
vara här och nu utan att värdera och döma gör oss lugnare då dömande tankar kan skapa 
starkt laddade och svårhanterliga känslor. Att lära sig att styra sitt medvetande eller sin 
uppmärksamhet kan betraktas som själva grunden i den buddistiska meditationen 
(Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Biosocial teori 
För att förstå uppkomst och vidmakthållande av en viss problematik utgår man från en 
teoretisk modell om varför problemen har uppstått. Modellen ligger till grund för att 
utveckla en fungerande behandlingsmodell. DBT utgår från den biosociala teorin 
(Grotstein, Solomon, & Lang, 1987) som tar hänsyn både till medfödda 
temperamentsvariabler och samspelet med miljön. En av grundtankarna inom den 
biosociala teorin är att den primära störningen vid BPS består av en bristande förmåga 
till emotionell reglering. Utifrån ett biosocialt perspektiv uppstår BPS när en 
känslomässigt sårbar individ växer upp i en icke-validerande miljö. Tre faktorer i den 
biosociala teorin framhålls som gör individen känslomässigt sårbar. Dessa faktorer 
innebär att individen har en hög känslighet för emotionella stimuli och responderar 
intensivt på känslomässiga stimuli samt har en långsam återgång till normalläge efter 
emotionell aktivering. Det behövs inte mycket för att utlösa en reaktion och det kan bli 
svårt för såväl individen som hennes omgivning att hantera. Många gånger kan det även 
vara svårt för omgivningen att förstå varför individen reagerar, vilket i sig innebär en 
invalidering av individen. Den andra faktorn innebär att individen får en relativt sett 
stark reaktion i relation till det utlösande stimuli. De två första faktorerna i kombination 
med en långsam återgång till normalläge leder till att individen kan uppleva en ständigt 
hög arousal, vilket i sig kan leda till ännu starkare reaktioner på små stimuli. 
 
Det finns många individer som föds med en känslomässig sårbarhet men som fungerar 
fullt normalt. Den avgörande faktorn är, enligt den biosociala teorin, om man som barn 
växer upp i en ”invaliderande omgivning”. En sådan miljö utmärks av att individens 
kommunikation om sina egna inre erfarenheter, såsom t ex tankar, känslor, 
uppfattningar och upplevelser, för det mesta möts av godtyckliga och/eller extrema 
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reaktioner. Exempel på invaliderande reaktioner är att trivialisera eller bestraffa 
individens kommunikation av inre erfarenheter. Konsekvensen blir att individen blir 
osäker på sina egna upplevelser och inte lär sig att identifiera och benämna sina känslor. 
Dessa svårigheter ställer ofta till stora problem i relation till andra människor och att 
kunna hantera svåra livssituationer där starka känslor väcks.  
 
Behandlingens upplägg och innehåll 
DBT innefattar fyra komponenter i parallell samverkan och består av individualterapi, 
färdighetsträning, telefonstöd samt konsultationsteam för terapeuterna (Linehan, 
1993a). I och med att de fyra komponenterna löper parallellt under samtliga 
behandlingsfaser är det möjligt att individanpassa behandlingen trots stor spridning av 
symtom och allvarlighetsgrad hos patientgruppen. Behandlingen anpassas efter 
patientens behov och önskemål men också efter terapeutens möjligheter att erbjuda 
terapi (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Individualterapi 
Individualterapin inleds med orienteringsfasen. Under denna fas får patienten förståelse 
för behandlingen och möjlighet att prova på typiska arbetssätt för DBT som veckokort 
och kedjeanalys. När terapeut och patient kommit överens om mål befästs detta i ett 
kontrakt där behandlingens syfte samt de förpliktelser som terapeut och patient har 
gentemot varandra är formulerat. Där framkommer det också att terapin avbryts om 
patienten uteblir utan giltig frånvaro vid fyra tillfällen i rad. Kontraktet förnyas vid 
behov om terapins målsättning uppnås.  
 
Individualsessionernas innehåll styrs utifrån den information som framkommer av 
veckokortet. Veckokortet ger information om patientens mående och signifikanta 
händelser med koppling till patientens problembeteenden. Patientens problembeteenden 
åskådliggörs i det gemensamma arbetet med kedjeanalyser. Kedjeanalyser hjälper 
patienten att förstå vilka omständigheter som leder till att hon blir dysreglerad och 
impulsstyrd. Genom att identifiera och känna igen förlopp, känslor och tankar och 
använda kunskaper från färdighetsträningen blir det möjligt att bromsa impulser som 
annars riskerar att leda till självskada och suicidförsök. Behandlingsinterventioner som 
föreslås av individualterapeuten kopplas till teoretiska och praktiska kunskaper från 
färdighetsträningen i syftet att patienten ska förstå principerna för inlärningsteori (Kåver 
& Nilsonne, 2002). 
 

Färdighetsträning 
Färdighetsträning ska påbörjas så snart som möjligt efter påskrivet behandlingskontrakt 
och löper parallellt med individualterapin. Färdighetsträningen innehåller fyra moduler 
vars syfte är att träna patienten i färdigheter för att nå sina mål. De fyra modulerna 
består av följande områden: ”Att vara medvetet närvarande”, ”Att hantera relationer”, 
”Att hantera känslor” och ”Att stå ut när det är svårt”. Färdighetsträningen har formen 
av en utbildningssituation och kan ges både individuellt och i grupp, men passar bättre 
och faller sig mer naturligt i ett gruppformat (Linehan, 1993b).  
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 Telefonkonsultation  
Telefonkonsultationen ska vara kort och färdighetsstödjande. Telefonkonsultationens 
primära syfte är att minska risk för suicid och självskada. Klienten får genom 
telefonkonsultation träna sig på att be om hjälp på ett adekvat sätt och ta emot den hjälp 
som erbjuds. Samtalen är begränsade till tre situationer; i kris då patienten inte vet vilka 
färdigheter hon ska använda, när patienten behöver hjälp att generalisera sina 
färdigheter och när klienten är otrygg i relationen till terapeuten.  
 

Konsultationsteam för terapeuten 
DBT-terapeuten möter patienter med svåra problembeteenden och där det ofta finns risk 
för suicid och självskada, vilket innebär en stor påfrestning för terapeuten. 
Problematiken som finns hos patienterna med BPS försvårar för terapeuten att hålla sig 
till behandlingsprinciperna och inom ramarna för behandlingen. Konsultationsteamen 
stöttar varandra genom olika svårigheter i patientarbetet och hjälper varandra att 
vidmakthålla och utveckla sina färdigheter som DBT-terapeuter.  
 

Målhierarkins fyra faser 
Den första fasen innehåller fyra huvudsakliga mål där det första är att uppnå stabilitet 
och säkerhet i nuet genom att minska självmords- och självskadebeteende. Så länge 
beteendet finns kvar arbetar man inte med något annat i individualterapin. Om 
självmords- och självskadebeteende skulle inträffa när man arbetar med mål utifrån 
övriga faser återgår man omedelbart till den första fasen och stannar där tills stabilitet 
och säkerhet har uppnåtts (Linehan, 1993a). Övriga mål för den första fasen är, utifrån 
följande rangordning; att upphöra med terapistörande beteende, minska 
livskvalitetsstörande beteende, öka färdigheter och kompetent beteende där kunskaper 
från färdighetsträningen generaliseras och anpassas till patientens vardagliga liv.  
När den första fasens mål är uppnått ska patienten ha tillräckligt med färdigheter för att 
gå in i arbetet i nästa fas. Målet för fas två är att minska eventuell posttraumatisk stress 
genom att bearbeta tidigare traumatiska livshändelser. Under den tredje fasen arbetar 
man framåt med syftet att öka självrespekten och uppnå individuella mål. Den fjärde 
fasens mål är att skapa ett liv värt att leva där engagemang i det egna livet, engagemang 
i relationer, att känna sig levande och känna tillhörighet samt att leva i nuet innefattas 
(Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
Modifierad DBT för ungdomar 
Tidigare studier och litteratur rekommenderar att man gör vissa modifieringar då man 
arbetar med DBT för ungdomar (Miller et al., 2007). De vanligaste anpassningarna är 
enligt nedan: 
 

• Färdighetsträning för föräldrar/anhöriga och ungdom 
• Inkludera familjesessioner 
• Orientera nätverket (släkt, skola, ev socialtjänst etc) 
• Telefonkonsultation till föräldrar 
• Förkorta behandlingstiden  

 
Anhöriga kan hjälpa ungdomen att omsätta nya färdigheter i praktiken, det vill säga att 
generalisera dem i den vanliga miljön. De blir då coacher och modeller för sina 
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ungdomar. Vidare kan terapeuten ta hjälp av föräldrarna/anhöriga i arbetet med att 
inte förstärka självskada, självmordsförsök och andra farliga beteenden utan istället 
uppmärksamma och förstärka funktionella beteenden som att uttrycka känslor och att 
söka hjälp. Ökad validering har i studier visat sig ha flera positiva effekter på både 
familjeklimat och enskilda familjemedlemmars välbefinnande (Fruzzetti & Shenk, 
2005).  
 
Tidigare forskning 
Senaste åren har ett flertal studier publicerats som visar att DBT är en effektiv 
behandlingsform för vuxna med BPS. DBT har visat sig kunna hjälpa patienterna ur 
självdestruktivitet, förkorta vårdtider, förhindra slutenvård och förebygga ett kroniskt  
sjukdomsförlopp (Linehan et al, 1991). 
 
En annan studie (Fellow, 1998 refererat i Miller et al., 2007,) visar en signifikant 
minskning av behandlingskostnader för denna patientgrupp under DBT-behandling. 
Som exempel hade gruppen sammantaget 539 inneliggande dygn på klinik före 
behandling, jämfört med 40 dagar under behandlingsperioden och 11 dagar vid 6-
månaders uppföljning. 
 
Det saknas randomiserade kontrollerade studier samt effectivenesstudier om DBT och 
ungdomar. I en litteraturöversikt av Backer, Miller och van den Bosch (2009) fann man 
intressanta resultat som tyder på att DBT kan vara lika lovande i behandlingen av 
ungdomar med borderlineproblematik som för vuxna. 
 
I de studier där man arbetat med DBT och ungdomar har man betonat vikten av att 
arbeta parallellt med föräldrarna och ungdomarnas näromgivning. Det gäller både för 
psykoedukation som färdighetsträning för anhöriga (Miller et al., 2007).  Man har även 
visat att ökad validering mellan familjemedlemmar har flera positiva effekter på både 
familjeklimat och enskilda familjemedlemmars välbefinnande (Fruzzetti & Shenk, 
2005). 
 
Rathus och Miller (2002) har publicerat en kvasi-experimentell pilotstudie där man 
behandlade ungdomar som uppfyllde kriterierna för BPS med en modifierad 12-veckors 
version av DBT samt treatment as usual (TAU). Ett mått som angavs i studien var antal 
inläggningar. Resultaten visade signifikanta skillnader, 13 % inläggningar i den grupp 
som fick TAU relativt inga inläggningar för DBT-gruppen. Fyrtio procent av de 
ungdomar som fick TAU fullföljde denna i jämförelse med 62 % för dem som fick 
DBT. Skillnaden var statistiskt signifikant. Man fann ingen statistisk signifikant skillnad 
utifrån antal suicidförsök mellan grupperna. Dock bedömdes gruppen som fick DBT 
initialt vara mer impulsiv med fler axel-I diagnoser och fler inläggningar på klinik i 
jämförelse med gruppen som fick TAU. Detta innebar eventuellt en ökad risk för 
sucidförsök i DBT-gruppen. För- och eftermätningar inom DBT-gruppen visade ingen 
statistiskt signifikant förändring av ”suicidalt tänkade” eller axel-I respektive axel-II 
diagnoser. 
 
I en kvasiexperimentell studie som genomfördes i Kanada fick ungdomar som hade 
utfört suicidförsök och/eller haft allvarliga självmordstankar, DBT alternativt 
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psykodymamisk terapi. Studien visar att antalet självskador reducerandes redan 
efter 2 veckors inneliggande på avdelning för de som erhöll DBT. Motsvarande effekt 
för den grupp som behandlades med psykodynamisk terapi var signifikant lägre (Katz et 
al., 2004). 

Multisystemic therapy (MST) är en intensiv hembaserad familjeintervention som 
administreras under 3-6 månader till ungdomar och deras familjer och då även fokuserar 
på andra områden som t ex skola och fritid. I en studie undersöktes resultaten av MST  
för ungdomar med upprepat självskadebeteende. Effekterna jämfördes med 
hospitalisering och vid 1-års uppföljning visade resultaten att MST minskade risken för 
upprepad självskada. Resultaten visade inga förändringar av depressiva symtom, 
hopplöshetskänslor eller suicidtankar (Huey et al., 2004). 
 
Syfte och frågeställningar 
Det behövs en ökad kunskap gällande ungdomar med ett suicidalt och självskadande 
beteende. Idag är den kliniska behandlingsforskningen för denna grupp i sin linda och 
det finns endast ett fåtal studier som fokuserar på området. Det är väsentligt att öka 
kunskapen för att förhindra upprepat självskadebeteende, självmordsförsök och 
fullbordade självmord. Man hade inom BUP i Stockholm inte någon terapeutisk metod 
att erbjuda ungdomar med självskadebeteende och suicidal problematik. Utifrån den 
forskning som gick att finna presenterades DBT som den mest beprövade 
behandlingsmetoden avseende självskadebeteende och suicidala handlingar. Syftet med 
föreliggande pilotstudie är att utvärdera DBT inom BUP i Stockholms läns landsting.  

 
1. Hur ter sig den psykiska hälsan för patienter efter avslutad behandling med DBT 

jämfört med behandlingsstart?  
 

2. Skiljer sig grupperna med olika antal diagnoskriterier åt vad gäller 
behandlingsutfall? 

 
3. Hur förändras suicid- och/eller självskadebeteende under behandlingstiden?  

 
4. Hur upplever patienterna att DBT-behandlingen har hjälpt och vad har varit till 

mest hjälp?  
 

5. Hur uppfattas behandlingen av dem som hoppat av? 
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Metod 

 
Undersökningsdeltagare 

Den undersökta gruppen omfattade 43 patienter. Åtta av dessa fullföljde inte 
behandlingen. En av dessa hoppade av efter avslutad bedömning och 7 hoppade av efter 
behandlingsstart. Inklusionskriterierna innefattade minst tre kriterier av BPS fastställt 
genom SCID-II (First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999) för 
borderlinedelen. Bedömningen grundade sig också på information som framkom vid 
anamnes utifrån föräldrars och patientens beskrivning, information från remitterande 
mottagning samt den internetbaserade intervjun DAWBA (Goodman, Ford, Richards, 
Gatward, & Meltze., 2000). DAWBA besvarades av både föräldrar och patienter var 
och en för sig. Informationen avser att ge underlag för att ställa preliminära diagnoser 
utifrån DSM-IV och ICD-10. Patientgruppen bestod av 42 flickor och en pojke boende i 
Stockholms län. Patienterna var mellan 13-17 år vid behandlingsstart (M=16,2; 
SD=1,0).  

Avseende självmordsförsök hade 60% av de 88% som svarat på frågan någon gång 
försökt ta sitt liv innan behandlingsstart. Medianvärdet för antal försök var 4 tillfällen. 
Längden på tidigare BUP-kontakt varierade mellan 3-60 månader (M=19,1; SD=13,0). 
Tjugofem procent uppgav att de vårdats inneliggande med en vårdtid som varierade 
mellan 1-60 dagar. Vidare hade drygt 20% haft kontakt med Maria ungdom för alkohol 
och/eller drogmissbruk och 12% vårdats på behandlingshem. 

Av patientgruppen var det 14 patienter som hade fungerande vanlig sysselsättning, 4 
patienter hade vanlig sysselsättning med stöd, 15 patienter hade anpassad sysselsättning 
och 9 patienter saknade sysselsättning, uppgifter saknades för 1 patient. Resultaten från 
DAWBA indikerar att 17 patienter uppfyller diagnosen egentlig depression, 17 någon 
uppförandestörning, 16 generaliserat ångestsyndrom, 12 panikstörning, 8 ätstörning, 5 
posttraumatiskt stressyndrom, 4 agorafobi, 4 social fobi, 4 separationsångest, 2 ADHD, 
3 obsessive compulsive disorder samt 3 patienter UNS ångest/depression. Diagnos 
ställdes med hjälp av DAWBA.  

Vid behandlingsstart använde 21 av patienterna någon form av psykofarmaka. 
Antidepressiva preparat för 14 patienter, lugnande för 7 patienter, 
stämningsstabiliserande för 3 patienter, neuroleptika för 2 patienter, sömnmedel för 2 
patienter och centralstimulantia för 1 patient. Medicineringen hölls inte stabil till 
förmån för utredningsresultaten och var vid avslutad behandling enligt följande; 
antidepressiva preparat för 11 patienter, lugnande för 2 patienter, 
stämningsstabiliserande för 4 patienter, neuroleptika för 1 patient och sömnmedel för 1 
patient. För två patienter saknades information om medicinering vid avslut då de 
hoppade av behandlingen. 
Ett samarbete med Maria Ungdom var ibland en förutsättning för patienter med alkohol- 
och/eller drogproblematik, i övrigt rekommenderades att inte gå i parallell behandling. 
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Mätmetoder 
Structured Clinical Interview for DSM Diagnosis II (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, 
Williams, & Benjamin, 1999).  
SCID-II är en klinisk intervju med strukturerade frågor som används för att ställa 
diagnos för personlighetsstörning utifrån DSM-IV:s kriterier. Enligt DSM-IV krävs 5 
uppfyllda kriterier för att ställa diagnosen BPS. För patienter under 18 år ställs ingen 
diagnos.  
Children´s Global Assessment Scale (CGAS; Shaffer, Gould, Brasic, Ambrosini, Bird et 
al., 1983) 
C-GAS är ett skattningsinstrument där flera sociala och psykiatriska aspekter av 
patientens funktionella nivå bedöms. Patientens mest nedsatta generella funktionsnivå 
under den senaste månaden, skattas av bedömaren genom att välja den lägsta nivå som 
beskriver patientens fungerande på ett hypotetiskt kontinuum av hälsa/sjukdom. Skalan 
har 10 intervall från 1-100. Vid varje intervall finns en beskrivning som exemplifierar 
svårighetsgrad. Funktionsnivån ska skattas utan hänsyn till behandling eller prognos.  
Det finns studier där C-GAS psykometriska egenskaper utprovats och de visar på hög 
interbedömarreliabilitet för små grupper med likvärdig bakgrund (Bird, Canino, 
Rubiostipec, Ribera, 1987).  

The Development and Well-Being Assessment (DAWBA; Goodman, Ford, Richard, 
Gatward & Meltze, 2000) 

DAWBA är ett instrument som administreras via internet och består av intervjuer, 
frågeformulär och skattningstekniker. Dessa sammanställs i syfte att ställa preliminära 
diagnoser utifrån DSM-IV samt ICD-10 för barn- och ungdomar mellan 5-17 år. 
DAWBA fokuserar främst på vanligt förekommande emotionella problem, 
uppförandestörningar samt överaktivitet. Instrumentet är psykometriskt utprövat 
(Goodman et al., 2000).   

 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997; Goodman, 1999) 

SDQ är ett skattningsformulär som består av 30 frågor vilka fokuserar på uppfattningen 
om barn/ungdomars sociala och emotionella funktion. Frågeområden som inkluderas är 
emotionella problem, uppförandeproblem, uppmärksamhetsproblem och överaktivitet, 
kamratproblem samt prosocialt beteende, vilka räknas ihop till en total svårighetspoäng. 
Skalan har utökats med ett tillägg för att mäta allmän funktionsnedsättning hos 
ungdomen, en sk ”Impact score”, vilket ger en mer kvalitativ beskrivning av hur 
svårigheterna påverkar vardagen (Goodman, 1999). SDQ är indelat i två delar med två 
olika skalsteg. Den första delen som består av 25 påståenden har en tregradig skala där 
överensstämmelsen skattas. Resterande del som består av 4 frågor har en fyrgradig skala 
där svårigheter skattas. Instrumentet är översatt och använt i svenska studier (Smedje, 
Broman, Hetta & Knorring, 1999). SDQ ingår som en del i DAWBA. 
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Symtom Checklist - SCL-90 (Derogatis, Lipman & Covi, 1973)   

Instrumentet mäter individens subjektiva skattning av det psykiska och fysiska måendet 
under den senaste veckan. Sammanvägt används individens skattning som ett mått på 
graden av psykopatologi. SCL-90 består av 90 frågor och innehåller nio symtomskalor 
(somatisering, tvång, interpersonella relationer, depression, ångest, aggressivitet, fobisk 
ångest, paranoia och psykotisism). I SCL-90 används tre indextal som är Global 
Severity Index (GSI), Positive Symtom Distress Index (PSDI) samt Positive Symtom 
Total (PST). GSI är det vanligaste använda måttet inom internationell forskning, och är 
det mått som presenteras i denna undersökning. GSI har ett svårighetsindex som går 
från 0-4 där hög poäng visar på högre svårighet. Svensk normering, standardisering och 
validering av symtomskalan är utvecklat av Fridell, Cesarec, Malling, Thorsen & 
Johansson (2002). 
 

Känsla av sammanhang (KASAM; Antonovsky, 1987) 
KASAM är ett självskattningsinstrument som mäter upplevelsen av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Sammantaget kan det ses som ett mått på graden av 
hälsoupplevelse. Höga värden på KASAM innebär att individen har en stark känsla av 
sammanhang. En hög poäng visar också på en hög förmåga att hantera utmaningar. 
KASAM är testat och standardiserat i Sverige (Langelius, Björvell & Antonovsky, 
1992). KASAM finns i en lång och en kort version, varav den korta versionen som 
består av 13 frågor har administrerats. En sammanlagd poäng mellan 30-60 motsvarar 
en låg poäng och 76-91 motsvarar en hög poäng.  
 

Självskadande och suicidbeteende 
Självregistreringar angående självskador och suicidala handlingar/tankar samlades in 
varje session av individualterapeuten. På självregistreringsblanketten/veckokortet 
framkom daglig information om självskador och suicidbeteende men även andra 
problembeteenden. Informationen låg sedan till grund för sessionens upplägg. 
 

Dialektisk Beteendeterapi - utvärdering efter behandling (Dialectical behavior therapy, 
post-treatment evaluation; Miller)  

Frågeformulärets syfte är att undersöka patientens upplevelse av DBT-behandlingen 
efter avslutad terapi. Utvärderingsformuläret innehåller tre olika delar som skattas på en 
femgradig skala. Den första innefattar sex problemområden som är typiska för patienter 
med BPS där patienterna skattar upplevelsen av hur stora framsteg de har gjort inom 
respektive område. Den andra delen handlar om färdighetsmodulerna och hur 
funktionella de är för patienten. Skattningsskalan har skalstegen ”inte alls”, ”lite”, ” en 
hel del”, ”väldigt mycket” och ”helt och hållet”. På den sista delen skattar patienten sin 
uppfattning av behandlingskvalitén. Formuläret är översatt till svenska (Hjalmarsson, 
2005) och har tidigare använts för att utvärdera behandling av DBT (Miller, Wyman, 
Glassman, Huppert, & Rathus, 2000) samt i en svensk pilotstudie av Hjalmarsson 
(2005). Psykometrisk utprovning av formuläret saknas. Fullständig referens saknas. 
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Procedur 
Patienturvalet baserades på remisser som skickats till DBT-projektet från de 
öppenvårdsmottagningar där patienterna var inskrivna. På BUP´s intranät fanns tillgång 
till information om projektet och målgruppen ifråga. Inkommande datum för remissen 
fördes in på en väntelista. Inom 1-2 veckor besökte personal från DBT-projektet 
remitterande mottagning för att träffa aktuell patient med föräldrar och remittent. De 
informerades då om DBT och den bedömningsprocess som föregår innan 
behandlingsbeslut kan fattas. Vidare informerades de om att DBT-projektet skulle 
utvärderas och att detta innebar att deltagare i projektet förväntades medverka i form av 
skattningsskalor och enkäter. Informationen upprepades då behandlingsbeslut var taget 
och deltagarna fick då bekräfta sitt godkännande av medverkan i projektet skriftligt.  
Diagnosinstrumentet SCID-II (First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999) för 
borderlinedelen användes av individualterapeuten för att skatta antal kriterier som 
patienten uppfyllde. Enligt DSM-IV krävs 5 uppfyllda kriterier för att ställa diagnosen 
BPS, men då patienterna var under 18 år sattes ingen diagnos. För att inkluderas till för 
DBT-projektet krävdes minst 3 kriterier på SCID-II. Remiss, anamnes och DAWBA 
användes också som underlag för bedömning. DAWBA-intervjuerna utfördes på DBT-
projektets mottagning där det fanns tillgång till personal som kunde vara behjälpliga vid 
frågor. Patient och föräldrar/vårdnadshavare tilldelades ID-nummer och varsitt lösenord 
för personlig inloggning. C-GAS skattades av individualterapeut vid första mötet med 
patienten på DBT-projektets mottagning. 
Efter en termins utbildning delades personalen in i 4 konsultationssteam. Patienterna 
fördelades slumpmässigt utifrån kötid till de 4 konsultationsteamen. En diskussion 
följde utifrån remissen och beslut om vem som skulle fungera som individualterapeut 
och familjeterapeut togs gemensamt i teamen.  
Då bedömningsprocessen var klar fortsatte datainsamling för självskattningsformulären 
SCL-90 och KASAM. Vid avslut fick patienten fylla i självskattningsformulären SCL-
90, SDQ, KASAM samt ”Utvärdering efter behandling”. SCID-II för borderlinedelen 
genomfördes av annan behandlare än individualterapeuten och C-GAS skattades av 
individualterapeuten.  

Den 31/1 2009 bestämdes slutdatum för insamling av formulär för de 43 patienter som 
ingår i studien. Vid detta tillfälle var 33 patienter avslutade, 2 var kvar i behandling, 7 
hade avslutat i förtid och 1 patient hade hoppat av efter orienteringsfasen.  
Exklusionskriterier var etablerat missbruk, mental retardation, pågående 
psykossjukdom, anorexi som krävde sjukhusvård/vård i hemmet och 
autismspektrumstörning. Det har dock varit möjligt att inkludera patienter med 
Aspergers syndrom av lindrigare art.  
 

Totalt hade 67 remisser inkommit då den sista av 43 patienter bedömts och gått vidare 
till orientering. Av de 24 som inte gick vidare innan eller efter bedömning tackade 14 
patienter nej, 3 patienter stämde ej överens med DBT-projektets målgrupp, 3 patienter 
uteblev från bedömning/information, 3 ärenden återkallades av remitterande mottagning 
och 1 patient bedömdes ej hinna med behandlingen då denna var för nära 18-års ålder 
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(figur 1). De patienter som ej stämde överens med DBT-projektets målgrupp 
hade diagnoserna; 1 med ADHD, 1 med depression och 1 med anorexi. De uppfyllde 
inte heller 3 eller fler kriterier, utifrån borderlinedelen på SCID-II, vilket krävdes för att 
delta i projektet. 

 
Figur 1. Flödesschema för inkomna remisser till DBT-projektet.  
 

Utbildning i DBT 
Samtliga anställda inom BUP bjöds in till föreläsningar med fokus på självskada, 
självmord och dialektisk beteendeterapi under våren 2005. Projektet påbörjades hösten 
2005 och pågick till och med våren 2008. 

Under den första terminen gavs en utbildningsdag i veckan där Borderlineenheten, 
Psykiatricentrum Karolinska, höll i den grundläggande utbildningen för personal som 
skulle ingå i projektet. Därefter undervisade personal från BUP Uppsala och i slutet av 
terminen undervisade professor Alan E. Fruzetti från University of Nevada, Reno, USA 
om DBT kopplat till familjearbete. Alan E. Fruzetti återkom även under följande 
terminer för att föreläsa och handleda.  

Tre deltagare slutade under projekttiden och två nya togs in. De fick en grundutbildning 
”DBT-intensive” och deltog därefter i utbildningsinsatser inom projektet.  Under första 
terminen togs inga patienter emot. Flertalet deltagare hade avsatt 40-50 % av sin 
ordinarie arbetstid för utbildning i DBT och genomförande av projektets uppbyggnad. 
Projektledare, samordnare och assistent arbetade deltid med projektet. 
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Behandlare/terapeuter 
Tjugo personer hade anmält sitt intresse till projektet.  Intresseanmälningar godkändes 
sedan av de chefer som verkade inom aktuellt område. Flertalet var psykologer (12st) 
men även andra yrkesgrupper som läkare (3st), psykiatrisjuksköterskor (2st), 
specialpedagog (1st), socionomer (2st) och mentalskötare (2st) fanns representerade. Av 
psykologerna hade 3st grundutbildning i psykoterapi med inriktning i KBT, 1 
sjuksköterska hade grundutbildning i psykoterapi med KBT-inriktning, 
specialpedagogen var utbildad kognitiv psykoterapeut, 2 psykologer hade 
påbyggnadsutbildning till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Under den 
första terminen med klientarbete hade de flesta endast 1 patient. Syftet var att få 
tillräckligt med tid för utbildningshandledning och processhandledning parallellt med 
inläsning och utbildning.  

Under de 3 första terminerna handleddes teamen av en extern handledare en gång i 
veckan. Därefter fortsatte handledning med extern handledare varannan vecka och 
självständig handledning i teamen varannan vecka. Handledarna var leg.psykologer och 
leg.psykoterapeuter med KBT-inriktning. Samtliga var också utbildade i DBT och hade 
klinisk erfarenhet av att arbeta med patientgruppen.  
 

Behandling 
Behandlingen inleddes med orienteringsfasen. När patient och terapeut kommit överens 
om att fortsätta behandlingen befästes detta i ett behandlingskontrakt. Kontraktet 
undertecknades av patient, föräldrar/närstående, individualterapeut och familjeterapeut 
(se s. 7 för utförligare information).  
Sessionerna för individualterapin var vanligtvis vid ett tillfälle i veckan 50-90 minuter 
men kunde utökas i både frekvens och tid vid akuta kriser. I akuta kriser ökade oftast 
även kontakten med föräldrar/vårdnadshavare i form av familjesamtal, men självklart 
också med eventuellt andra instanser som behövde kopplas in. 
Den vanligaste formen av färdighetsträning för ungdomar var en öppen grupp med ca 5-
8 deltagare. Det förekom individuell färdighetsträning i undantagsfall för patienter som 
av olika anledningar hade svårt att delta i grupp. De sessionerna kortades till ca 1 timme 
i veckan. Det genomsnittliga antalet terapisessioner för de 33 som avslutade 
behandlingen var M=133 och SD= 58. I detta inkluderades individuell terapi, 
färdighetsträning och familjesamtal. Färdighetsträningen har beräknats utifrån att ett 
tillfälle var 2,5 timmar inklusive rast. Sessionen inleddes alltid med en medveten 
närvaro övning. Därefter gick man igenom veckans hemuppgift, hade en kortare 
fikapaus och arbetade med att förvärva ny kunskap om färdigheter i teori och praktik. 
Två ledare ingick i varje grupp. Om det var möjligt försökte man att undvika att placera 
patienten i den grupp som dess individualterapeut ledde. Detta med hänsyn till både 
patient och terapeut som annars måste hantera att ställa om fokus från patientens 
personliga problem till en allmän inlärning av färdigheter. 

I färdighetsträning för föräldrar bestod gruppen av 10-14 deltagare och två ledare som 
träffades vid nio tillfällen i cirka 2,5 timmar per tillfälle. För färdighetsträning till 
föräldrar användes material av Alan Fruzetti vars innehåll utformats utifrån dialektisk 
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beteendeterapi. Materialet hade, med Alan Fruzettis medgivande, översatts till 
svenska av BUP Uppsala och efter det omarbetats av DBT-projektet i BUP Stockholm. 
Tonvikten låg på kommunikation och validering men även inlärningsprinciper, 
föräldradilemman, regler och överenskommelser i relation till ungdomarna innefattades. 

DBT-teamet i Stockholm breddade det ursprungliga materialet med ytterligare delar 
som jag-budskap och krisplan.  

Förutom de färdigheter som lärdes ut i färdighetsträningen erbjöds familjesamtal 
tillsammans med familjeterapeut, samt vid behov individualterapeut, för att intensifiera 
arbetet med DBT anpassat till de svårigheter som rådde i den enskilda familjen. Dess 
utformning kunde skifta avseende på innehåll och medverkande. Exempel på problem 
som togs upp av föräldrarna var hur de skulle agera vid självskada eller vid risk för 
suicid. Ungdomens initiativ till familjesamtal kunde handla om att ungdomen behövde 
hjälp att formulera varför de hade svårt att klara av skolan eller vilket stöd de önskade 
av föräldrarna. 

Föräldrar/vårdnadshavare kunde också nyttja telefonkonsultation, då oftast med 
familjeterapeuten. Syftet var att föräldrar skulle kunna få stöd i en akut kris kring 
ungdomen eller vid en svår konfliktsituation. Telefonsamtalen var korta med fokus på 
vilka färdigheter som kunde användas. Tidsramar som gällde för telefonkonsultation var 
styrt av beslut från arbetsgivare samt utifrån behov och möjlighet för varje klient och 
terapeut. Tre timmar efter arbetstid vardagar och fyra timmar på helgen var gängse 
form. Under terapeutens semester upphörde telefonkonsultationen men vid behov 
delegerades arbetsuppgiften till en kollega som var i tjänst.  

Då behovet av stöd/information till syskon framhölls i mötet med patienter och föräldrar 
utökades verksamheten till att även kunna erbjuda gruppverksamhet för syskon. 
Gruppen bestod av 3-6 deltagare och två ledare från DBT-projektet. Grupperna 
träffades vid 3-5 tillfällen. Syskonen informerades om DBT och vanliga 
problemområden för patientgruppen. Huvudfokus låg på att prata om hur de påverkades 
av ett syskon som mådde dåligt, ansvar och egna behov.  

 
Design 

DBT-projektet var upplagt som en klinisk pilotstudie och ingen kontrollgrupp har 
använts.  

För den första frågeställningen, psykiskt mående, var skattningarna på C-GAS, SCL-90, 
SDQ, KASAM samt antal kriterier på SCID-II beroendevariabler och för- respektive 
eftermätning oberoende variabel. För att undersöka om de signifikanta skillnaderna 
mellan för- och eftermätning även motsvarade en klinisk signifikant förbättring 
jämfördes medelvärden och standardavvikelse för normalpopulationen med 
behandlingsgruppen. Vidare undersöktes om det var någon skillnad i psykiskt mående 
kopplat till svårighetsgrad, kategoriserat utifrån antal kriterier på SCID. Skattningarna 
på C-GAS, SCL-90, SDQ samt KASAM utgjorde beroende variabel och ställdes mot 
kategorierna ”måttlig” och ”svår” på SCID-II, vilket var oberoende variabel. Den tredje 
frågeställningen handlade om förändring av självskade- och sucidbeteende. Den förra 
redovisas som antal självskador för hela gruppen indelat i 4-veckors perioder. 
Medelvärden och standardavvikelser har inte beräknats då det är för stor spridning inom 



 17 
gruppen. Istället redovisas medianvärden samt kvartilavstånd för självskador samt 
suicidförsök. Den fjärde frågeställningen rörande patienternas upplevelse av 
behandlingen besvarades via att beräkna medelvärden respektive standardavvikelser för 
respektive modul. Medelvärden jämfördes med varandra för att redovisa vilka områden 
som patienterna upplevt att de haft mest nytta av i behandlingen. Den sista 
frågeställningen undersökte vi genom att utarbeta en enkät som skickades till patienter 
och deras föräldrar som avbrutit behandlingen i förtid. Syftet var att få en kvalitativ 
beskrivning av deras upplevelser av DBT och anledningar till avhopp. 

 
Databearbetning 

För den statistiska analysen användes SPSS 17.0 för Mac. Medelvärden samt 
standardavvikelse beräknandes för förmätning och eftermätning på respektive 
skattningsskalor. Median och kvartilavstånd beräknades för självskador samt 
suicidförsök före och efter behandling. T-test för beroende mätningar gjordes för att 
signifikanspröva förändringen mellan förmätning och eftermätning för varje skala. Vid 
beräkning av SCID-kategorierna ”svår” och ”medel” relativt behandlingsutfall gjordes 
t-test för oberoende mätning. 
Intent-to-treat analys genomfördes där förmätning fanns tillgänglig men senare mått 
saknades. Det innebar att den senaste tillgängliga mätningen (förmätning) användes för 
följande mättillfällen (eftermätning). 

I syfte att undersöka om skillnaderna i för- och eftermätning även motsvarande Klinisk 
Signifikant Förbättring (KSF) beräknades gränsvärden för förbättring utifrån M samt 
SD för normalpopulation och behandlingsgrupp. Därefter beräknandes antalet patienter 
som förbättrats utifrån Reliable Change Index (RCI) samt gränsvärde enligt Jacobson 
och Truax (1991).  
För att signifikanspröva om det var någon skillnad av sucidbeteende före och efter 
behandling genomfördes McNemars test, vilket är ett chi-två-test för 
signfikansprövning av matchade grupper. 

Effektstorlekar (Cohens d) beräknades för att estimera behandlingsgruppens förändring 
på varje självskattningsskala. Cohens d beräknades enligt formeln Mföre – Mefter/SDföre. 
Enligt Cohens (Cohen, 1988) riktlinjer för upprepade mätningar motsvarar d=0,5 en 
liten effekt, d=0,8 en måttlig effekt och d=1,1 en stor effekt. Positiva effektstorlekar 
representerar förbättringar av de symtomområden som skalorna mäter och är ett mått på 
hur många standardavvikelser två medelvärden skiljer sig åt.  
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Resultat 

Resultaten redovisas utifrån frågeställningarna: psykisk hälsa, diagnoskriterier och 
behandlingsutfall, självskadebeteende och suicidförsök, upplevelse av behandlingen 
samt om det finns något som utmärker de patienter som hoppat av påbörjad behandling. 
 

Bortfall 
Vid samtliga eftermätningar finns det ett bortfall som varierar mellan 21-36 %.  
Bortfallsgruppen består framförallt av patienter som fullföljt behandlingen, men där 
man inte har fått in mätformulär. Det kan ha olika anledningar, tex att patienten inte har 
fyllt i vissa skattningsformulär eller att ansvarig behandlare inte har registrerat som sig 
bör, vilket innebär att antalet patienter i intent-to-treat analyserna varierar. Vid 
granskning av gruppen framkommer att såväl suicidalt beteende samt självskada är 
något lägre för bortfallsgruppen vid behandlingsstart relativt den grupp som finns med 
vid eftermätningar. Vid jämförelse av resultat på förmätningar av skattningsskalorna C-
GAS, SDQ, SCL-90 samt KASAM framkommer inga signifikanta skillnader mellan de 
båda grupperna (se appendix). Sammantaget verkar inte bortfallsgruppen skilja sig 
signifikant från den övriga gruppen. 

 
Psykisk hälsa 

Den första frågeställningen avsåg att mäta om den psykiska hälsan för patienterna har 
förändrats under behandling. Nedan presenteras resultaten för skattningsskalorna C-
GAS, SCL-90 samt SDQ (tabell 1). 
 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för C-GAS, SCL-90 samt SDQ vid för- 
och eftermätning, t-värde och effektstyrka (Cohens d) avseende förändringen mellan 
för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 

 

Skattningsskala 

 

 

 

Antal 

 

n 

 

Förmätning 

 

Eftermätning 

 

Före-efter 

 

Effekt- 

storlek 

M SD M SD t d 

C-GAS        

Completers  

 

33 41,55 10,36 62,58 13,48 8,47*** 2,03 

Intent-to-treat  

 

42 41,81 9,80 58,33 14,88 6,98*** 1,69 

 

SCL-90 
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Completers  

 

28 2,02 0,69 1,23 0,64 6,21*** 1,14 

Intent-to-treat  

 

42 2,05 0,69 1,53 0,78 5,15*** 0,75 

 

SDQ 

Total 
svårighetspoäng 

 

       

Completers 

 

30 20,37 3,80 18,00 4,50 2,53* 0,62 

Intent-to-treat 

 

43 20,60 4,67 18,95 5,27 2,47* 0,35 

 

SDQ 

Funktionsförsäm-
ringsskala 

 

       

Completers 

 

30 5,30 2,54 3,37 3,01 3,09* 0,76 

Intent-to-treat 43 5,30 2,53 3,95 3,01 2,96* 0,76 

 

*** p<0,001, *<0,05 

 
Resultaten visar signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning såväl för patienter 
med kompletta värden samt utifrån ”intent-to-treat” analys på samtliga  
skattningsskalor; C-GAS, SCL-90, samt SDQ. Effektstorlekarna varierar mellan stor 
effekt på C-GAS samt SCL-90, completers, till lägre effekt för SDQ (tabell 1).  
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Som ytterligare ett mått på förändring av psykisk hälsa jämfördes antal kriterier på 
SCID före- och efter behandling. För både grupperna var skillnaden mellan antal 
kriterier före- och efter behandling signifikant. Effektstorlek visar stor effekt (tabell 2). 
 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser relativt antal kriterier på SCID-II vid för- 
och eftermätning, t-värde och effektstorlek (Cohens d) avseende förändringen mellan 
för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 

 
*** p<0,001 

 
Självskattningsfomuläret KASAM utgjorde ytterligare ett mått på förändring av psykisk 
hälsa. Patienterna skattade vid förmätning en ”svag känsla av sammanhang” med <60 
poäng, vilket definieras som låg poäng. Patientgruppen skattade signifikant högre vid 
eftermätningen, men hamnar fortfarande under gränsvärdet för en ”svag känsla av 
sammanhang” (tabell 3).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Självskattningsskala 

 

Antal 

 

n 

 

Förmätning 

 

Eftermätning 

 

Före - 

efter 

t 

 

Effekt- 

storlek 

d 

 

 

M 

 

SD 

 

M 

 

SD 

SCID        

 

Completers  

27 5,4 2,2 1,7 1,8 6,98*** 1,68 

 

 

Intent-to-treat  

 

42 5,8 2,2 3,4 2,9 5,44*** 

 

1,09 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för KASAM vid för- och eftermätning, t-
värde och effektstorlek (Cohens d) avseende förändringen mellan för- och eftermätning 
för behandlingsgruppen. 

 

Skattningsskala 

 

Antal 

 

 

Förmätning 

            

 

Eftermätning 

 

Före-efter 
 

Effekt- 

storlek 
  

n 

 

M 

 

SD 

 

M 

 

SD 

 

 

t 

 

 

d 

KASAM  

 

Completers   

 

28 

 

41,36 

 

10.86 

 

52,75 

 

13,64 

 

4,11*** 

 

1,05 

 

Intent-to-treat  

 

41 

 

 40,56 

 

11,25 

 

48,34 

 

14,63 

 

3,78*** 

 

 

 

0,69 

***p<0,001 
 

Klinisk signifikant förbättring: 
I syfte att undersöka om de signifikanta skillnaderna mellan för- och eftermätning även 
motsvarande Klinisk Signifikant Förbättring (KSF) beräknades gränsvärden för 
förbättring utifrån M samt SD för normalpopulation relativt behandlingsgrupp på 
skattningsinstrumenten SDQ samt SCL-90. Därefter beräknandes antalet patienter som 
förbättrats vid avslutad behandling utifrån gränsvärde samt Reliable Change Index 
(RCI) enligt Jacobson & Truax, 1991. För att patienten ska definieras som KSF måste 
såväl RCI-kravet samt att eftervärdena ligger under det beräknade gränsvärdet. 
Resultaten visar att mellan 30-46% av patienterna bedöms klinisk signifikant 
förbättrade efter avslutad behandling utifrån dessa skattningsskalor. Högst andel KSF 
visar SCL-90 (tabell 4). 
 

 
 

 
 

 
 



 22 
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för SDQ samt SCL-90 vid för- och 
eftermätning samt för normalpopulation. RCI, gränsvärde och procentuell andel av 
patienterna som uppnått KSF (Jacobson & Truax, 1991). 

Mått Grupp M SD RCI Gräns- 
Värde1 

 

KSF % 

SDQ 
Total 
svårighetspoäng 

      

 Normal2 10,7 5,4    
 Completers 18,00 4,50 3 13 37% 

SDQ 
Funktions 

försämringsskala 

      

 Normal 0,6 1,4    

 Completers 
 

3,37 3,01 2 2 30% 

SCL-90       
 Normal3 0,8 0,5    

 Completers 1,23 0,64 0,35 1,22 46% 
 

Diagnoskriterier och behandlingsutfall 
Den andra frågställningen avser att mäta om kategorierna utifrån antal diagnoskriterier 
skiljer sig åt vad gäller behandlingsutfall? Antal diagnoskriterier utgår från SCID-II, där 
patienterna delats in i två kategorier utifrån antal uppfyllda kriterier; ”måttlig” (3-4 
diagnoskriterier) och ”svår” (5 eller fler kriterier). Den beroende variabeln 
”behandlingsutfall” utgörs av antal poäng vid eftermätning på skattningsskalorna C-
GAS, SCL-90, SDQ samt KASAM. Resultaten visar inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan kategorierna ”måttlig” och ”svår” i avseende på antal poäng på 
respektive skattningsskala (tabell 5). 
 
                                                
1 Gränsvärdet har beräknats har beräknats via formel: Mpatientgrupp-2SDpatientgruppen  
(Jacobson & Truax, 1991). 
2 Rapport svensk studie av barns psykiska hälsa (Dal, H., Greitz, B., Larsson, J-O., 
Lindberg, L., Munoz, C. T., Åberg, G., & et. al., 2008) 
3 Svensk normering för SCL-90, (Statens Institutions styrelse SIS, 2002) 
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Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser samt t-test för oberoende mätning utifrån 
antal uppfyllda kriterier på SCID relativt antal poäng vid eftermätning på 
skattningsskalorna C-GAS, SCL-90, SDQ samt KASAM.  

 

Skattningsskala 

 

 

”Måttlig”  

förändring före-efter 

”Svår”  

förändring före-efter 

 

Måttlig-svår 

M SD M SD t 

C-GAS      

Completers  

 

22,91 (n=11) 12,04 21,05 
(n=21) 

15,13 0,35 

Intent-to-treat  

 

19,38 (n=13) 13,96 17,83 
(n=29) 

19,17 0,26 

 

SCL-90 

 

     

Completers  

 

0,84 

(n=10) 

0,86 0,76 

(n=18) 

0,57 0,29 

Intent-to-treat  

 

0,65 

(n=13) 

0,83 0,47 

(n=29) 

0,58 0,78 

 

SDQ 

Total svårighetspoäng 

 

     

Completers 

 

 

1,70 

(n=10) 

 

6,41 

 

2,70 

(n=20) 

 

4,48 

 

0,50 

Intent-to-treat 

 

 

1,31 

(n=13) 

 

5,60 

 

1,86 

(n=29) 

 

3,91 

 

0,37 

 

SDQ 

Funktionsförsäm-
ringsskala 

 

     

Completers 

 

2,60 

(n=10) 

 

2,99 

 

1,60  

(n=20) 

 

3,65 

 

0,75 
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Intent-to-treat 

 

2,00  

(n=13) 

 

2,83 1,10 

(n=13) 

3,10 0,89 

KASAM 

 

     

Completers 

 

10,78  

(n=9) 

15,64 11,68  

(n=19) 

14,62 0,15 

Intent-to-treat 7,46 

(n=13) 

13,78 10,24  

(n=13) 

17,96 0,50 

 

 
Självskadebeteeende och suicidförsök 

Den tredje frågeställningen avser att undersöka om suicid och/eller självskadebeteende 
förändras över tid under behandling. 

Sammantaget framkom det att frekvensen av självskadande beteende minskade snabbt 
efter behandlingsstart och att det därefter låg på en betydligt lägre nivå alternativt 
försvann helt. Medianvärdet för antal självskador vid behandlingsstart var 1 respektive 
0 vid avslutad behandling. Kvartilavståndet var därmed lika med 1. Eftersom 
spridningen i antalet självskador var stor kunde ingen statistisk prövning genomföras 
utan resultatet redovisas i en frekvenstabell för hela gruppen. Antalet självskador har 
summerats under 4-veckors perioder. Under första tidsperioden hade gruppen 
sammantaget 110 självskador, vilket minskat till 6 stycken vid slutmätning (figur 2). 

Suicidbeteende har rapporterats hos 26 patienter innan behandling. Under 
behandlingstiden rapporterade 6 patienter sammantaget 9 suicidförsök. 
Signifikansprövning utifrån McNemars test visar en signifikant skillnad gällande antal 
patienter som har rapporterat suicidförsök före- respektive efter behandling, där 
χ2=20,0, df=1, p<0,001. Motsvarande signifikansprövning där man räknar med att hela 
bortfallet fortsätter med suicidalt beteende ger, χ2=10,0, df=1, p<0,01. 
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Figur 2. Frekvenstabell över antal självskador över tid summerat för den aktuella 
patientgruppen.  
 

Upplevelse av behandling 
Den fjärde frågeställningen handlar om patientens upplevelse av DBT-behandlingen och 
vad som varit till mest hjälp. Resultaten redovisas med hjälp av medelvärden och 
standardavvikelser inom modulerna: ”Problemområden”, ”Färdighetsmoduler ”samt 
”Uppfattning av behandling”. Samtliga moduler består av olika delskalor och beräknas 
både som en sammanlagd poäng samt poäng på respektive delskala.  

Nedan presenteras medelvärde samt standardavvikelse för de olika modulerna (tabell 6). 
Resultaten för de olika delskalorna redovisas i appendix. Sammantaget skattar 
patienterna modulen ”Uppfattning av behandling” högst. Inom modulen 
”Problemområde” skattar man att delområdet ”självskadande handlingar” är det område 
där man haft mest hjälp av behandlingen.  
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Tabell 6. Medelvärden samt standardavvikelser för modulerna ”Problemområden”, 
”Uppfattning av behandling” samt Färdighetsmodulerna: ”Medveten närvaro”, 
”Relationsfärdigheter”, ”Reglera känslor” samt ”Stå ut i kris”. 
 

Modul 

 

 

M 

 

SD 

 

Färdighetsmoduler 

 

M 

 

SD 

 

Problemområden 

 

Uppfattning 

av behandling   

 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

4,05 

 

0,1 

 

0,12 

 

 

Medveten närvaro 

 

Relationsfärdigheter 

 

Reglera känslor 

 

Stå ut i kris 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,5 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

0,8 

 

Vidare visar resultaten inom respektive färdighetsmodul och delskalorna att den 
färdighetsmodul patienterna skattar högst är att ”Stå ut i kris” (tabell 6). Inom denna 
färdighetsmodul hittar man också det delområde som patienterna skattar har hjälpt dem 
mest; ”distrahera mig” med medelvärde 3,7 (se appendix). 

 
Enkät till de patienter som avbröt behandlingen i förtid 
Den femte frågeställningen berör om det finns något som utmärker den grupp patienter 
som avbröt behandlingen i förtid. Av de 43 patienter som ingår i studien avbröt 7 st. 
behandlingen i förtid, dvs. tidigare än överenskommet. Ytterligare 1 hoppade av under 
orienteringsfasen, men inkluderas inte i enkäten då kontrakt ej skrivits innan avhopp. 
Av de 7 aktuella patienterna har 4 ungdomar respektive 6 föräldrar svarat, vilket ger en 
svarsfrekvens på 57 respektive 86%.  
 
Ungdomarnas positiva och negativa upplevelser av behandlingen 
Samtliga ungdomar skattade lågt eller mycket lågt på samtliga frågor gällande vilka 
delar av DBT som hade varit till hjälp. De 4 ungdomar som svarat på enkäten anger att 
främsta anledningen till att de avbröt var att de inte upplevde att de fick någon hjälp och 
3 av dessa uppgav att var negativa till färdighetsträningen/gruppbehandlingen som de 
inte tyckte fungerade. Några menar att det är fel att sätta ungdomar med problem 
tillsammans och/eller att man inte hade samma problem som de andra. En av  
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ungdomarna tyckte däremot att färdighetsgruppen var det som hade varit bra och 
givande, medan individualterapin inte fungerade alls. Vidare uppgav 2 ungdomar att 
man upplevt att man inte fått en bra kontakt/förståelse från individualterapeuten och en 
av dessa uttrycker en frustration av att inte ha fått byta terapeut trots att hon blivit 
utlovad detta. Någon tyckte inte att man fokuserade på hennes allvarliga problem och 
att hon därför inte fick någon hjälp. De andra uppgav däremot att man fått stöd och 
förståelse i individualterapin, men att man sammanstaget inte tycker att det hjälp, bl.a. 
utifrån negativa effekter av gruppbehandlingen. Att behandlingen är tidskrävande och 
intensiv tog endast 1 av ungdomarna upp som ett skäl till att de avbröt behandlingen. En  
ungdom skattade att telefonkonsultationen hade hjälpt kj0p och varit det bästa med 
terapin. 
Exempel på vad ungdomarna skattade som mest positivt var att bli ”tagna på allvar 
kring sin personlighetsstörning”, telefonkonsultation samt att träffa och prata med 
behandlare och andra ungdomar under pauserna på gruppterapin.  
 
Ungdomarnas förslag på förbättringar 
För att kunna förbättra för andra ungdomar föreslog 2 stycken att man borde kunna få 
välja att gå enbart i individualterapi och en annan att man måste vara mer flexibel och 
visa förståelse/acceptans för att byta terapeut när det inte fungerar.  
 
Föräldrarnas uppfattning om behandlingen  
De föräldrar som besvarade enkäten var betydligt mer positiva än deras barn. 
Majoriteten motsvarande 5 av 6 upplevde att de fått ”väldigt mycket” eller ”helt hållet 
hjälp” att hantera svårigheterna med sitt barn via DBT-projektet. En tyckte att hon 
endast fått ”lite” hjälp. 
Gemensamt för majoriteten av föräldrarna är att man tycker att föräldragruppen har 
varit den del av behandlingen som varit till mest hjälp. Det bästa, menade föräldrarna, 
var att ”träffa andra föräldrar med liknande problem” och att ”få känna att man inte är 
ensam” samt få råd och stöd. Vidare har man uppskattat att få mer information kring 
BPS samt professionellt stöd och råd om förhållningssätt relation till sina 
barn/ungdomar. Några av föräldrarna har fortsatt i föräldragrupp trots att barnet har 
hoppat av i förtid. Många är nöjda med bemötande och professionalism hos 
behandlarna. 
Två föräldrar skattar också att individualterapin har hjälpt deras barn ”en hel del” eller 
”väldigt mycket”. En av dessa har varit tvungen att avbryta i förtid då deras dotter 
mådde alltför dåligt för att fungera i öppenvård. De hoppas att få komma tillbaka när 
dottern fungerar bättre. Trots allt var de mycket nöjda med det stöd de har fått. Övriga 4 
föräldrar skattar att individualterapi, färdighetsträning för ungdomar, samt familjeterapi 
inte ”hjälp alls” eller ”lite”. Bland dem som använt telefonkonsultation (endast 2 
familjer), tycker man inte att det ”hjälpt alls” eller endast ”lite”. Som skäl till detta 
angav 1 förälder att den inte fungerat i akuta situationer.  
 
Anledning till avbruten behandling 
Som främsta anledning till avhoppet angav 5 av 6 föräldrar att det var svårt att motivera 
barnet, bl.a. utifrån att få dem att förstå att förändring tar tid. Andra skäl som uppges är; 
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”personrelaterade anledningar kopplade till terapeuten/behandlare”, tidsbrist, 
gruppbehandling samt att barnet mådde för dåligt för öppenvård.  
 
Föräldrars förslag på förbättringar 
Exempel på vad föräldrar föreslår av förbättringar är att öka flexibiliteten och möjlighet 
till individuella anpassningar om barnet inte vill gå i grupp eller fungerar med 
individualterapeuten. Vidare anges önskemål om ökad jourverksamhet i akuta 
situationer, tillgänglighet (långa resvägar, jour), någon form av uppsökande verksamhet 
när det är svårt att få barnet att ta sig till BUP. 
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Diskussion 

 
Syftet var att genomföra en pilotstudie för att utvärdera DBT inom BUP i Stockholms 
läns landsting. Sammantaget visar resultaten på signifikanta skillnader i psykiskt 
mående för patientgruppen efter avslutad behandling och man upplever att man har fått 
god hjälp av DBT-behandlingen. Patienternas självskadande beteende har minskat 
betydligt och man har ökad förmåga att stå ut i kris och hitta mer adaptiva beteenden att 
hantera ångest. Antalet kriterier för BPS har minskat signifikant efter och majoriteten  
uppfyller inte längre gränsvärdet för att inkluderas i studie efter avslutad behandling.  

Den första frågeställningen rör sig om hur den psykiska hälsan ter sig för patienter efter 
avslutad behandling relativt behandlingsstart. Statistiskt signifikanta skillnader  
framkommer mellan för- och eftermätning på samtliga skattningsskalor och visar 
sammantaget att patienternas psykiska hälsa har förbättrats efter DBT-behandling. Trots 
signifikanta skillnader är patientgruppens värden vid avlutad behandling fortfarande 
betydligt lägre än för normalgrupp på respektive skattningsskala, vilket visar att 
ungdomarna fortfarande har stora svårigheter. Resultaten visar att mellan 30-46% av 
patienterna är kliniskt signifikant förbättrade (Jacobson & Truax, 1991) utifrån 
resultaten i skattningnsskalorna SDQ samt SCL-90. C-GAS medelvärde för 
patientgruppen vid behandlingsstart var 42 vilket innebär att det finns betydande 
nedsättningar av funktionsförmåga inom flera områden och att patienten är oförmögen 
att fungera inom dessa områden. Medelvärdet efter behandlingen var 63, vilket innebär 
att det finns en del svårigheter inom ett enstaka område men att patienten allmänt 
fungerar ganska väl. Värdena kan jämföras med nyinskriva patienter på BUP-klinik, 37 
och ungdomar inskrivna inom BUP´s öppenvård, 54 inom Stockholms läns landsting 
(Borg, Hallek & Karlsson, 2008). KASAM visar på en signifikant förbättring i 
patientgruppen, trots det visar resultaten vid avslutad behandling att gruppen fortfarande 
ligger på en låg poäng <60. Resultaten på SDQ visade signifikanta skillnader såväl på 
Total- samt Funktionsförsämringsskalan. Patientgruppen hade trots det betydligt högre 
värden på såväl för- respektive eftermätning relativt normalgrupp (Dal et al., 2008)).  

För bedömningsunderlag av axel-1 diagnoser och komorbiditet användes DAWBA. Det 
hade varit intressant att undersöka om komorbiditeten minskat genom en eftermätning 
av DAWBA-intervjun. Mottagningens beslut var vid införandet av DAWBA att detta 
endast skulle användas som en del av bedömningsunderlaget inför behandling och 
kanske i ett senare skede användas som en del av en utvärdering.  
Ett annat mått på psykisk hälsa var antalet kriterier på SCID-II. Resultaten på 
förändringen från förmätning till eftermätning är signifikant. Skillnaderna var stora 
mellan bedömarnas utbildningsnivå samt kliniska erfarenhet av BPS. Man kan ställa sig 
frågande till att både för- och efterskattning gjordes av projektets medlemmar och hur 
det påverkar reliabiliteten. För att undvika bias problematik hade naturligtvis en 
oberoende skattare med erfarenhet av instrumentet varit att föredra.  
Den andra frågeställningen avser att visa om grupperna skiljer sig åt utifrån antal 
diagnoskriterier vad gäller behandlingsutfall? Antal diagnoskriterier delades in i två 
kategorier; ”mellan” och ”svår” och grupperna jämfördes med olika mått på  
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behandlingsutfall vid eftermätning. Sammantaget visade t-test inga signifikanta 
skillnader mellan de båda kategorierna, vilket tolkas som att resultaten av 
behandlingsutfall inte var kopplade till hur stora svårigheter patienterna hade utifrån 
SCID-II vid behandlingsstart. Kanske hade man fått fram skillnader om antal uppfyllda 
diagnoskriterier istället jämförts med behandlingslängd.  

Den tredje frågeställningen avsåg att utvärdera om självskade- och suicidbeteende 
förändras under behandling. Sammantaget visar resultaten att flertalet patienter minskar 
sitt självskadande beteende relativt snabbt efter behandlingsstart och att det därefter 
hålls på en signifikant lägre nivå och många gånger försvinner helt. Suicidbeteende har 
förekommit hos 60% av patienterna innan behandling. Hur suicidförsöken ligger i tid 
innan behandling finns det inga uppgifter om. Under 19 månaders behandling var det 6 
patienter som gjorde suicidförsök varav en av dessa försökte vid tre tillfällen. För 4 av 
patienterna gjordes suicidförsöken under de två första månaderna. Inga suicidförsök 
registrerades efter 8 månader. Underlaget är för litet för att det ska vara möjligt att dra 
några generella slutsatser men det framkommer att för dessa patienter har 
suicidbeteendet minskat för att försvinna helt under en period på 11 månader. Det hade 
varit intressant med uppföljningsmätningar kring suicid- och självskadebeteende för att 
se om det finns en stabilitet över tid. Självskattningar kan innebära att patienten över- 
respektive underrapporterar till terapeuten men är samtidigt det enda sättet att få 
information.  
Den fjärde frågeställningen är kopplad till patienternas upplevelse av behandlingen och 
vad som varit till mest hjälp. Sammantaget tolkas resultaten som att patienterna 
upplever att de haft god hjälp av DBT. En uppenbar brist är att formuläret inte är 
psykometriskt utprövat. Resultatet avser den aktuella patientgruppens upplevelser och 
det går inte att dra några generella slutsatser. 

Den femte frågeställningen är kopplad till de patienter som avbrutit behandlingen i 
förtid och deras upplevelser. Eftersom det är en relativt liten grupp har syftet varit en 
kvalitativ beskrivning utifrån den specifika gruppens erfarenheter. Patienterna och 
föräldrarna ger konkreta förslag på förändringar och svårigheter med behandlingen som 
kan vara värdefullt att använda vid framtida modifieringar i arbetet med ungdomar och 
DBT. 

 
Begränsningar i studien 

Resultaten sammantaget visar på signifikanta förändringar av olika mått på psykisk 
hälsa före och efter behandling.  

En begränsning är att endast ett fåtal patienter hade avslutat behandling i tillräcklig tid 
för att inkluderas i 6-månaders uppföljning i föreliggande studie. Därmed presenteras 
inga resultat från 6-månaders uppföljning. Data kommer att samlas in allteftersom och 
resultaten kommer att sammanställas av en annan arbetsgrupp. Det är av stor vikt att 
genomföra uppföljningsmätningar för att utvärdera långsiktiga behandlingseffekter. 
Den största begränsningen är att studien genomförts som pilotstudie utan kontrollgrupp 
eller jämförelse med TAU. Resultaten i föreliggande studie visar goda effekter, men då  
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vi inte kunnat jämföra med kontrollgrupp kan vi inte veta om DBT-behandlingen 
bidragit till förbättringen. Vi kan inte utesluta att TAU skulle visa motsvarande effekter, 
speciellt inte om patienterna erbjudits lika intensiv behandling. Ett dilemma med att 
erbjuda TAU/kontrollgrupp är att patientgruppen utgörs av ungdomar med svår 
psykiatrisk problematik där det ständigt finns risk för suicid och man vill därför erbjuda 
likvärdig behandling. Resultaten är dock lovande. Exempelvis hade de flesta patienterna 
pågående BUP-kontakter (M=19 månader) innan kontakt med DBT-teamet. Trots det 
hade flertalet stora beteendeproblem gällande självskada och suicidförsök vid 
inskrivning i DBT. Under behandlingstiden skedde stora förändringar avseende 
självskador och andra problemområden som inkluderas i SCID-II samt andra mått på 
psykisk hälsa. 

Ytterligare en begränsning är bristen på baslinjemätningar av självskador och 
suicidförsök. Patienterna har fått skatta antal suicidförsök och frekvens av självskada 
under en tremånaders period i startformuläret innan kontraktsskrivning. Skattningarna 
innebär begränsningar då de är retroaktiva och kan påverkas utifrån om patienterna vill 
under- respektive överdriva antalet självskador och sucidförsök för att öka 
möjligheterna att erbjudas DBT. Ett alternativ hade varit att påbörja en baslinjemätning 
i samband med att remiss skrivs från remittent på BUP. 
Till sist är DBT är en relativt ny behandlingsmetod för ungdomar och det finns få 
behandlare som har klinisk erfarenhet av patientgruppen. De behandlare som arbetar 
inom DBT-projektet är i hög grad rekryterade från BUP och har fått utbildning i DBT i 
samband med projektets start. Man har i urvalet inte haft krav på grundläggande 
utbildning i KBT, vilket kan innebära en risk då det är en behandlingsmetod som kräver 
en bred teoretisk grund inom inlärningspsykologi. Specifikt utifrån att arbetet inkluderar 
en svår och krävande patientgrupp där det ofta förekommer komorbiditet, i första hand 
axel-I diagnoser såsom ångeststörningar, depression samt neuropsykiatrisk problematik. 
I de formulär som skattas av behandlare, C-GAS och SCID finns det risk för ”bias” då 
man skattar patienter som ingår ett projekt där man själv är behandlare. Risken kan 
tänkas öka för terapeutskattningar vid avslut av behandling. 

 
Bortfall 

Åtta patienter avbröt i förtid, 1 innan behandlingskontrakt och 7 st under pågående 
behandling, vilket innebär att 81% fullföljde behandlingen. I liknande studier är 
bortfallet betydligt högre, tex genomförde Rathus & Miller (2002) en studie där man 
jämförde behandlingsresultat mellan ungdomar som fick en modifierad DBT-
behandling alternativt TAU. I deras studie fullföljde 62% av ungdomarna som fick DBT 
respektive 40% av dem som fick TAU.  

Det hade varit intressant med mer kvantitativa data, kring demografiska förhållanden, 
antal diagnoskriterier och komorbiditet för att undersöka om bortfallet skiljer sig från 
den övriga gruppen. Vidare hade det varit intressant att närmare undersöka de patienter 
som tackat nej till DBT efter informationsträff på BUP. Detta var dock inte möjligt på 
grund av sekretess.  
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Tidigare forskning 
Ett flertal studier (Katz & Cox, 2002; Katz, Gunasekera, Cox & Miller, 2004; Backer, 
Miller & van den Bosch, 2009) visar lovande resultat av DBT ungdomar, men det är 
nödvändigt med RCT’s samt effectivenesstudier för att säkert kunna visa att DBT är 
mer framgångrikt än TAU i behandling av ungdomar som uppfyller kriterierna för BPS.  
I Hjalmarssons pilotstudie (2005) utvärderades DBT behandling i ett samverkansprojekt 
mellan vuxenpsykiatrin och BUP. Skillnaden mot föreliggande studie är att det i den 
senare endast inkluderats ungdomar under 18 år. Resultaten är relativt likvärdiga med 
statistiskt signifikanta skillnader i psykisk hälsa samt ett kraftigt minskat 
självskadebeteende. Patienternas upplevelse av behandling visar att samma modul, 
”färdigheter att stå ut i kris” upplevs ha varit mest verksam i de olika undersökningarna.  
 

Vidare forskning 
I dagsläget finns det lite forskning kring evidensbaserade behandlingsalternativ för 
ungdomar med svårigheter liknande BPS, vilket leder till långvariga och intensiva 
vårdkontakter och många gånger dåliga behandlingsresultat (Borg, Hallek & Karlsson, 
2008). För att med säkerhet kunna fastställa att DBT är en effektiv behandling för dessa 
ungdomar behövs randomiserade kontrollerade studier samt effectivenesstudier 
genomföras. 
Eftersom DBT består av olika komponenter som kan tänkas vara verksamma vid ett 
flertal problemområden, såsom ångeststörningar, ADHD, utagerandeproblematik, och 
bipolaritet, vore det intressant med RCT kopplat till dessa områden. Vidare vore det 
vore intressant att närmare undersöka vilka komponenter som är verksamma vid olika 
typer av svårigheter. Kanske kan man utifrån analys av patientens problematik välja 
vissa komponenter och individualisera behandlingen och få den mer tids- och 
kostnadseffektiv, vilket vore en vinst för såväl sjukvården som patienten. En hypotes är 
att man exempelvis kunde betona beteendeaktivering för de patienter som rapporterar 
många depressiva symtom eller erbjuda förbehandling innan grupp för de patienter som 
lider av social fobi. För att göra dessa individuella anpassningar så krävs goda 
kunskaper i inlärningspsykologi samt diagnostik. Kanske kan man vidareutveckla 
färdighetsträning för föräldrar samt anpassa metoden utifrån barnets ålder.  
Kvasi-experimentella studier ,genomfört av Rathus & Miller (2002), har gjorts med en 
förkortad version av DBT (12 veckors behandling). Det är viktigt att utvärdera 
eventuella skillnader i behandlingseffekt på denna modifierade form relativt längre 
DBT-behandling, såsom DBT-projektet inom BUP. 
De flesta patienter som inkluderades i utvärderingen hade en relativt lång 
behandlingstid inom BUP bakom sig. Det är angeläget att identifiera riskpatienter, dvs 
barn och ungdomar som riskerar att utveckla en BPS-problematik i ett tidigare skede. 
Kopplat till detta behövs fortsatt forskning kring begreppet personlighetsstörning och 
ungdomar.  

Det är också viktigt att undersöka om det finns vissa patienter som inte förbättras av 
DBT och om detta går att identifiera som anledning till ytterligare ett 
exklusionskriterium.  
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Till sist är det viktigt att i kommande forskning mäta långsiktiga behandlingseffekter av 
DBT, då syftet är att det ska ge varaktig förändring.  
En randomiserad kontrollerad studie genomförs i Norge. Effekterna av DBT för 
tonåringar med självskadebeteende i jämförelse TAU ska undersökas. I studien ingår 
140 tonåringar mellan 13-19 år. Hälften får DBT och den andra sedvanlig behandling 
inom barn- och ungdomspsykiatrin (Larsson, Gröholt & Mehlum, 2006). Resultaten 
från denna studie har inte presenterats, men blir den första randomiserade kontrollerade 
studien för tonåringar som fått DBT.  
 

Slutsatser 
En stor pågående engelsk epidemiologisk studie (Zanarini, Frankenburg, Hennen et al, 
2003) rapporterar att 3,3% av 11-åriga barn i Storbritannien uppfyller de diagnostiska 
kriterierna för BPS. Flera forskare menar att det finns en undergrupp av ungdomar, där 
BPS diagnosen är stabil över tid (Crawford et al., 2001).  
Resultaten i föreliggande studie tyder på att DBT är en lovande behandlingsform för en 
mycket krävande och svår patientgrupp som tidigare endast erbjudits TAU. Speciellt 
positivt är att allvarliga beteenden såsom självskadebeteende och suicidförsök minskat 
signifikant i behandlingen med DBT. 
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Appendix 

 
Tabell 1. Medelvärden samt standardavvikelser samt t-värde för bortfallsgruppen samt 
completers utifrån värden på C-GAS, SCL-90, SDQ, KASAM samt ålder. 

 

Skattningsskala 

 

 

 

Antal 

Bortfall 

n 

 

Bortfall 

 

Completers 

 

Bortfall- 

Completers 

M SD M SD t 

C-GAS 

 

9 42,78 7,87 41,44 10,50 0,36 

SCL-90 

 

14 2,12 0,70 2,02 0,69 0,43 

SDQ 

Total 
svårighetspoäng 

 

13 21,15 6,40 20,37 3,80 0,50 

 

SDQ 

Funktionsförsäm-
ringsskala 

 

13 5,31 2,63 5,30 2,54 0,01 

KASAM 

 

13 36,54 11,94 42,43 10,62 -1,59 

 
 

Tabell 2. Medelvärden samt standardavvikelser för modulerna ”Problemområden” 
respektive ”Uppfattning av behandling” utifrån formuläret ”Dialektisk beteendeterapi-
utvärdering av behandling”. 
 

Modul 

 

 

M 

 

SD 

 

Modul 

 

M 

 

SD 

 

Problemområden 

Förvirring 

Impulsivitet 

Relationsproblem 

 

3,2 

2,9 

3,4 

3,0 

 

0,1 

0,1 

1,0 

1,1 

 

Uppfattning av 
behandling 

 

4,05 

 

0,12 
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Svängande känslor 

Självskadande handlingar 

Nedstämdhet 

 

3,2 

3,8 

 

2,8 

 

1,1 

1,4 

 

1,2 

 

 

 

 
 

Tabell 3. Medelvärden samt standardavvikelser inom respektive färdighetsmodul utifrån 
formuläret ”Dialektisk beteendeterapi-utvärdering av behandling”. 

 
 

Färdighetsmoduler 

 

 

M 

 

SD 

 

Färdighetsmoduler 

 

M 

 

SD 

 

Medveten närvaro 

Visshet 

Observera 

Beskriva 

Delta 

Inte döma 

Vara koncentrerad 

Göra det som fungerar 

 

Stå ut i kris 

Distrahera mig 

Trösta mig själv 

Förbättra nuet 

För- och nackdelar 

Helt acceptera 

 

3,2 

2,9 

2,9 

3,3 

3,1 

3,3 

3,0 

3,5 

 

3,5 

3,7 

2,9 

2,7 

2,6 

3,1 

 

 

 

 

 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,3 

1,2 

0,9 

 

0,8 

0,9 

1,0 

1,0 

1,1 

1,4 

 

Relationsfärdigheter 

Peppa mig själv 

Förbättra relationen 

Få det jag vill 

Känna mig effektiv 

Bevara självrespekten 

 

Reglera känslor 

Minska sårbarheten 

Förmåga att behärska situationen 

Skapa positiva erfarenheter 

Acceptans 

Gå emot känslan 

 

3,2 

2,6 

2,9 

2,8 

2,9 

3,3 

 

3,2 

3,2 

3,0 

 

2,9 

3,0 

3,1 

 

1,1 

1,2 

1,2 

0,9 

0,9 

1,4 

 

1,1 

1,1 

1,0 

 

1,2 

1,4 

1,0 

 

 


