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DIALEKTISK BETEENDETERAPI I SVENSK ÖPPENVÅRD  

– EN LONGITUDINELL EFFECTIVENESS-STUDIE 

 

 

Martine Hareide och Sara Tonemar 

 

 

Borderline personlighetsstörning är en allvarlig psykiatrisk störning som leder 

till stor funktionsnedsättning för den drabbade, varpå vikten att erbjuda dessa 

patienter en effektiv och evidensbaserad behandling är stor. Föreliggande 

longitudinella effectiveness-studie undersökte om dialektisk beteendeterapi 

hade effekt på patienter med borderline personlighetsstörning och subklinisk 

emotionell instabilitet i svensk subspecialiserad öppenvård. Studien ämnade 

besvara om det fanns någon förändring för patientgruppen över tid gällande 

borderlinediagnos, borderlinesymptom, självskadebeteende, suicidförsök och 

komorbiditet, samt vilka prediktorer som predicerade behandlingsutfall. 

Sammanfattningsvis visade resultaten en minskning i borderlinediagnos, 

borderlinesymptom, suicidförsök, självskadebeteenden, samt komorbida 

diagnoser vid behandlingsavslut. Minskning i antal ångeststörningar under 

behandlingen visade sig vara en signifikant prediktor för minskning i BPS-

symptom och ett större antal individualsessioner visade sig vara en signifikant 

prediktor för minskning i självskadebeteenden över tid. Resultatet tyder på att 

patientgruppen signifikant förbättrades i just denna kliniska kontext, efter att 

de genomgått dialektisk beteendeterapi. Potentiella förklaringar till resultatet 

diskuteras samt förslag på vidare forskning anges.  

 

Borderline personlighetsstörning 

 

Borderline personlighetsstörning, BPS, är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av 

påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild 

och affekter (American Psychiatric Association, 2002). Suicidala- och självskadebeteenden 

ingår som ett av diagnoskriterierna och förekommer hos en majoritet av de personer som får 

diagnosen. Cirka 75 % av personer som uppfyller kriterierna för BPS har en historia av 

tidigare suicidförsök och 10 % avlider till följd av suicid (Pompili, Girardi, Ruberto, & 

Tatarelli, 2005; Soloff, Lis, Kelly, Cornelius, & Ulrich, 1994). BPS leder till stor 

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

patientgrupper (Grant et al., 2008; Zanarini, Frankenburg, Hennen, Reich, & Silk, 2005). 

Mellan 8–10 % av den psykiatriska öppenvårdpopulationen och mellan 14–20 % av den 

psykiatriska slutenvårdspopulationen uppskattas ha BPS (Modestin, Oberson, & Erni, 1997), 

vilket betonar det stora behovet av en effektiv behandling för denna patientgrupp.  

Diagnostik  

BPS ställs utifrån en noggrann genomgång av individens aktuella och tidigare besvär, 

bakgrundshistoria samt observationer av personens sätt att relatera till andra människor. De 

mest använda diagnoskriterierna för BPS, både i forskningssammanhang och klinisk 

verksamhet, är DSM-IV:s diagnostiska kriterier (American Psychiatric Association, 2002). 

DSM-systemet för diagnosticering av personlighetsstörningar kräver att individen först 

uppfyller generella kriterier för personlighetsstörning och därutöver specifika kriterier för den 

aktuella diagnosen. För att en BPS-diagnos ska fastställas måste individen uppfylla minst fem 
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av nio diagnosspecifika kriterier. Den diagnostiska utredningen baseras på den 

semistrukturerade intervjun ”Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis II Personality 

Disorders”, SCID-II (First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999). Medan DSM-IV 

använder benämningen BPS, använder Världshälsoorganisationens internationella 

klassifikationssystem (International Classification of Diseases, ICD-10) benämningen 

”emotionell instabil personlighetsstörning”, IPS (2010). WHO:s definition har fått stor 

spridning de senaste åren då många anser att den bättre förklarar den bakomliggande 

problematiken till personlighetsstörningen (Kåver & Nilsonne, 2002).  

Prevalens 

BPS är den mest frekvent förekommande personlighetsstörningen i psykiatrisk vård. Medan 

tidigare prevalensstudier visat att mellan 0.7–2 % av befolkningen uppfyller kriterierna för 

BPS (Gross et al., 2002; Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001) fann en mer tidsaktuell 

epidemiologisk studie att livstidprevalensen för BPS hos vuxenpopulationen var hela 5.9 % 

(Grant et al., 2008). Enligt sistnämnda studie fanns heller ingen signifikant könsskillnad i 

diagnosticering av BPS (män = 5.6 %, kvinnor = 6.2 %), även om tidigare studier har visat en 

högre förekomst av diagnosticering av BPS bland den kvinnliga delen av befolkningen (Gross 

et al., 2002; Johnson et al., 2003).  

Prognos 

Ett flertal studier har visat att långtidsprognosen för BPS-patienter är betydligt bättre än vad 

som tidigare antagits. BPS som diagnos fluktuerar över tid och en stor andel BPS-patienter 

förbättras även över tid (McDavid & Pilkonis, 1996; Shea et al., 2002; Skodol, Johnson, 

Cohen, Sneed, & Crawford, 2007). Generellt sett pekar forskning mot att stabiliteten hos 

personlighetsstörningsdiagnoser uppvisar en stark negativ korrelation med studiers 

uppföljningslängd (Skodol et al., 2007). Links, Heslegrave och Reekum (1998) fann i sin 

studie att 53 % av patienterna som innan behandling diagnosticerats med BPS, vid sju års 

uppföljning eller mer inte längre uppfyllde kriterierna för en BPS-diagnos. En studie som 

undersökte sjukdomsförloppet för 362 patienter med personlighetsstörning, av dessa 290 

BPS-patienter, fann också en betydlig förbättring över tid (Zanarini, Frankenburg, Hennen, 

Reich, & Silk, 2003). Av BPS-patienterna uppfyllde 34.5 % kriterierna för remission vid två 

års uppföljning, 49.5 % vid fyra års uppföljning och 68.6 % vid sex års uppföljning. Totalt 

73.5 % uppfyllde kriterierna för remission under hela uppföljningsperioden där enbart 5.9 % 

av patienterna återföll. Resultatet visade att impulsiva symptom försvann snabbast, affektiva 

symptom var mest kroniska, medan kognitiva och interpersonella symptom låg någonstans 

mitt emellan. Majoriteten av BPS-patienterna, 70 %, gick dock fortsatt i veckovisa 

psykoterapier eller stod på minst ett medicinskt preparat även 5–6 år efter att de ingått i 

studien. 

Komorbiditet 

Få personer med BPS uppfyller kriterierna för diagnosen utan att samtidigt uppfylla 

kriterierna för andra psykiatriska störningar. De mest förekommande axel-I-syndromen bland 

BPS-patienter är förstämningssyndrom (96 %), ångestsyndrom (88 %), ätstörningar (53 %) 

och alkohol- eller drogmissbruk (60 %) (Zanarini et al., 1998). Även samtidig förekomst av 

andra personlighetsstörningar är mycket vanligt (73.9 %) (Grant et al., 2008). För personer 

som har flera samtidiga axel-I-diagnoser har det utvecklats ett flertal förklaringsmodeller. En 

teori är att den impulsivitet och emotionella instabilitet som karakteriserar BPS skulle kunna 

utgöra en sårbarhetsfaktor för att utveckla andra psykiska problem (Shea et al., 2004). De 

interpersonella svårigheter som karakteriserar individer med BPS skulle också kunna göra 

individen mer sårbar för misslyckanden och förluster, vilket skulle kunna öka benägenheten 

för att utveckla depression och ångesttillstånd (Hopko, Lejuez, Ruggiero, & Eifert, 2003a). 
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                                   Behandling av Borderline personlighetsstörning 

Farmakologisk behandling  

Även om psykoterapeutisk behandling är det primära behandlingsalternativet vid behandling 

av BPS, kompletteras denna ofta av farmakologisk behandling (Oldham et al., 2004; Zanarini, 

Frankenburg, Hennen, Reich, & Silk, 2004). Farmakologisk behandling vid BPS är till viss 

del inriktad mot behandling av komorbida tillstånd, t.ex. depression och ångestproblematik, 

men metaanalyser har även visat att medicinska preparat, i kombination med psykoterapi, kan 

ha en viss effekt på flera av kärnsymptomen vid BPS (Mercer, Douglass, & Links, 2009; 

Nose, Cipriani, Biancosino, Grassi, & Barbui, 2006). I en annan metaanalys (Lieb, Rücker, 

Stoffers, Timmer, & Völlm, 2010) drogs dock slutsatsen att det för närvarande inte finns 

någon effektiv farmakologisk behandling som påverkar svårighetsgraden av BPS som helhet. 

Däremot anses vissa medicinska preparat, framförallt stämningsstabiliserande och 

antipsykotiska läkemedel, ha en viss symptomlindrande effekt när det gäller delaspekter av 

problematiken men även komorbida tillstånd.  

Psykoterapeutisk behandling 

Psykoterapi betraktas som den primära behandlingen vid BPS (Zanarini, 2009) och i 

dagsläget finns flera psykologiska behandlingar för BPS som visat sig ha evidens. Både 

schemafokuserad terapi (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) och dialektisk beteendeterapi, 

DBT (Linehan, 1993a) är baserade på KBT-modellen, medan mentaliseringsbaserad 

psykoterapi, MBT (Bateman & Fonagy, 2010) och överföringsbaserad terapi (Clarkin, 

Kernberg, Levy & Yeomans, 2008) utgår från psykodynamisk teori. De behandlingar som 

studerats mest är DBT och MBT, men ännu återfinns inga belägg för att DBT är effektivare 

än andra borderlinespecifika behandlingar (Kliem, Kröger & Kosfelder, 2010). Zanarinis 

review (2009) kring effekten av DBT, schematerapi, mentaliseringsbaserad terapi och 

överföringsbaserad terapi, visade att samtliga borderlinespecifika behandlingar signifikant 

minskade svårighetsgraden av svår borderlinepsykopatologi, eller åtminstone vissa delar av 

denna. Särskilt förekomsten av fysiska självdestruktiva handlingar minskade. 

Schematerapins teoretiska förankring utgår ifrån antagandet att om människor inte får sina 

känslomässiga behov tillfredsställda under uppväxten utvecklas dysfunktionella 

arbetsmodeller, eller scheman, som leder till att psykopatologi och problembeteenden 

vidmakthålls (Young et al, 2003). Behandlingen syftar till att minska inverkan av 

dysfunktionella scheman i nuet, vilket kan uppnås genom ”limited reparenting”, 

beteendeexperiment, kognitiv omstrukturering och bearbetning av tidigare livshändelser.  

MBT baseras på att ett av de utmärkande dragen hos personer med BPS en begränsad 

mentaliseringsförmåga, vilket innebär svårigheter att förstå och identifiera tankar och känslor, 

både hos sig själv och hos andra. Syftet med behandlingen är att identifiera affekter och 

stabilisera känslouttryck, utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor, skapa 

en sammanhängande självupplevelse, samt att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer 

(Bateman & Fonagy, 2010).  

Överföringsbaserad terapi bygger på idén om att individer omedvetet kategoriserar andra 

människor i ljuset av sina tidiga relationer och bemöter omvärlden därefter. Enligt denna 

modell har personer med BPS en bristande förmåga att integrera polariserade representationer 

av sig själv och andra till en mer realistisk och meningsfull helhet, vilket resulterar i 

”splittring”. Genom klargöranden, konfrontation och tolkning av överföring i den terapeutiska 

relationen syftar behandlingen till att minska splittring och därmed även borderlinesymptom 

och självdestruktivitet (Clarkin, Lenzenweger, Kernberg, Levy, & Yeomans, 2007). 
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                                                     Dialektisk beteendeterapi 

Den biosociala modellen  

DBT utvecklades av den amerikanska psykologen Marsha Linehan på 1980-talet för att lösa 

ett dåvarande kliniskt problem, att patienter diagnosticerade med BPS inte tillräckligt kunde 

tillgodogöra sig sedvanlig traditionell kognitiv beteendeterapi, KBT (Kåver & Nilsonne, 

2002). Behandlingen utgår ifrån en biosocial förklaringsmodell, där samspelet mellan en 

biologisk känslomässig sårbarhet och en invaliderande, eller icke-bekräftande, miljö antas 

ligga bakom utvecklandet av BPS (Hjalmarsson, Kåver, Perseius, Cederberg, & Ghaderi, 

2008). 

 

Känslomässig sårbarhet definieras av Linehan (1993a) utifrån tre faktorer: en hög känslighet 

för emotionella stimuli, en hög intensitet i den känslomässiga reaktionen, samt en långsam 

återgång till neutralt känsloläge. Med hög känslighet menas att individen reagerar 

känslomässigt på relativt svaga stimuli, vilket kan skapa svårigheter både för personen själv 

och för personens omgivning. Med hög intensitet menas att styrkan i den känslomässiga 

reaktionen är hög i förhållande till den utlösande situationen. Med en långsam återgång till 

neutralt känsloläge menas att det tar lång tid för en känsla att klinga av, vilket gör individen 

mer sårbar inför nästa situation som kan utlösa känslor.  

 

Enligt biosocial teori är det är dock först när den känslomässigt sårbara individen växer upp i 

en miljö där denna inte får lära sig att hantera sin känslighet som problem uppstår (Kåver & 

Nilsonne, 2002). Linehan (1993a) använder begreppet ”invaliderande miljö” för att beskriva 

en omgivning där individens kommunikation om inre erfarenheter inte bemöts på ett 

konstruktivt sätt, utan där individens uttryck för egna inre upplevelser antigen ignoreras, 

trivialiseras eller bestraffas. I den invaliderande miljön lär således individen sig att dennes 

känslor och föreställningar kring sina upplevelser är felaktiga. Detta resulterar i att individen 

får svårigheter med att identifiera, benämna och uttrycka känslor på ett normativt sätt, 

acceptera och lita på sina egna känslor samt hantera och reglera känsloreaktioner. Individen 

utlämnas åt starka och svårhanterliga känslor som ofta hanteras med hjälp av kortsiktiga 

strategier, som självskadebeteenden, för att undvika smärta eller obehag. Dessa beteenden 

kommer på sikt få mycket negativa konsekvenser för individen och bidra till att upprätthålla 

problemen. Den självförstärkande processen resulterar i en stark känslomässig dysreglering 

som i sin tur leder till utvecklandet av BPS (Hjalmarsson et al., 2008).  

Behandlingskomponenter 

DBT är en del av tredje vågens KBT och bygger dels på sedvanliga beteendeterapeutiska och 

kognitiva tekniker men även på dialektisk filosofi och medveten närvaro (Linehan, 1993b). 

Behandlingen genomsyras av dialektisk filosofi, vilken i korthet kan sammanfattas som en 

förmåga att ta olika perspektiv och en förståelse för situationers komplexitet och snabbt 

skiftande karaktär (Kåver & Nilsonne, 2002). Enligt dialektisk filosofi är världen ständigt 

rörlig och föränderlig i motsats till statisk och dikotom. Tillvaron kan t.ex. vara både 

smärtsam och glädjerik samtidigt. För individer med BPS ter sig ofta tankar, känslor och 

beteenden dikotoma eller pendlande mellan ytterligheter, varför särskilt denna patientgrupp 

gynnas av att lära sig hantera motsägelsefulla perspektiv – som känslan att vilja dö men 

samtidigt leva. Den dialektiska lösningen för sådana motsägelsefulla känslor inbegriper att 

skapa en balans mellan acceptans och förändring. För terapeuten kan detta handla om att 

validera (acceptans) men samtidigt konfrontera patienten (förändring). För patienten handlar 

detta om att börja acceptera sin tillvaro och sig själv för den hon är, och samtidigt arbeta mot 

förändring utifrån det liv hon önskar leva (Kåver & Nilsonne, 2002).  
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Medveten närvaro är hämtad från zenbuddhistisk filosofi och handlar om att öka färdigheter 

kring att styra uppmärksamheten till nuet, att agera utifrån det och att anta ett observerande 

och icke-dömande förhållningssätt (Kåver & Nilsonne, 2002). Medveten närvaro utgör 

fundamentet på vilket övriga färdigheter i färdighetsträningen vilar. Detta eftersom förmågan 

att vara uppmärksam i nuet möjliggör en medvetenhet om vad som pågår gällande inre och 

yttre påverkande faktorer, en förutsättning för att vidta förändringsåtgärder (Kåver & 

Nilsonne, 2002). Att vara medvetet närvarande verkar känsloreglerande eftersom det hjälper 

patienten att uppmärksamma sitt känsloliv, påverkande omgivningsfaktorer och dömande 

tankar som kan ge upphov till svårhanterliga känslor och beteenden. Färdigheten hjälper 

patienten ur ett dikotomt tänkande och möjliggör en inre ”visshet” eller ”wise mind”, ett mer 

balanserat perspektivtagande kring det som sker som inkorporerar både förnuft och känsla. 

Medveten närvaro utgör en krisfärdighet och syftar till att höja patientens livskvalitet (Kåver 

& Nilsonne, 2002).  

 

Acceptans är en viktig behandlingskomponent i DBT. Komponenten syftar till att lära 

patienten att uthärda psykisk smärta genom att öka individens villighet till att bl.a. exponera 

sig för obehagliga känslor utan att agera på destruktiva impulser. Lidande ses oundvikligen 

som en del av livet och ovilja till acceptans av smärtsamma känslor eller omständigheter ökar 

oftast lidandet istället för tvärtom. Acceptans handlar inte om att resignera, utan om att se 

verkligheten för vad den är utan att tillföra värderingar om hur den borde vara (Kåver & 

Nilsonne, 2002).  

 

Dialektiken mellan acceptans och förändring bevakas stundligen inom DBT. Utifrån varje 

given situation kan patienten välja mellan att acceptera det hon inte kan påverka och samtidigt 

förändra det hon kan påverka. Vid samma tillfälle skulle det även kunna vara lika korrekt att 

utöva antingen acceptans eller förändring. Det handlar således om att identifiera lösningar 

som är ändamålsenliga och därigenom komma ifrån att kategorisera dessa som ”rätt” eller 

”fel” (Kåver & Nilsonne, 2002). Patientens förändringsbehov identifieras genom en 

beteendeanalys, en generell konceptualisering av patientens målsättningar, problembeteenden 

och vidmakthållande faktorer. Följaktligen styr inlärningsteoretiska principer vilka 

individuella förändringsstrategier som implementeras i behandlingen. Kedjeanalyser i det 

terapeutiska arbetet konkretiserar förändringsbehovet ytterligare, där analyser av aktuella 

problemsituationer kan sättas i relation till patientens målsättningar och därmed öka 

motivationen till förändring. Ändamålsenliga förändringsstrategier utmynnas från 

problemdefinition, kedjeanalys och insikt, till psykopedagogik, problemlösning och arbete 

med kontingenser. Förändringsstrategier som kan bli aktuella är olika förändringsfärdigheter, 

exponering, kognitiv omstrukturering och rollspel (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 

Validering är synonymt med bekräftelse och fyller inom ramen för DBT två syften. Det första 

handlar om att skapa och bevara en god arbetsallians. Terapeuten förmedlar förståelse, 

acceptans och respekt för patientens tankar, känslor och beteenden, t.ex. utifrån rådande 

omständigheter eller tidigare inlärningshistoria, vilket verkar stärkande och hoppingivande. 

Det andra syftet med validering handlar om att lära patienten utöva självvalidering, att 

giltigförklara sina egna upplevelser och beteenden, men också att validera andra, bland annat i 

nära relationer (Kåver & Nilsonne, 2002). Validering och acceptans står alltså i 

motsatsförhållande till förändring och problemlösning, och i DBT betonas dialektiken i att 

patienten lär sig både självvalidering och förändringsstrategier.  

Färdighetsträning 

DBT:s inledande syfte var att behandla suicidala individer och grundar sig i antagandet att 

individer som har en stark dödslängtan inte har de färdigheter som krävs för att skapa ett liv 
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med god livskvalitet (Linehan, 1993a). Färdighetsbristerna innefattar mer specifikt att 

identifiera och reglera känslor och impulser, hantera relationer och att styra sin 

uppmärksamhet. Dessa färdigheter syftar behandlingen till att stärka och utveckla, bl.a. 

genom en manualstyrd färdighetsträning (Linehan, 1993b; Robins, Schmidt III & Linehan, 

2004). Färdighetsträningen kan ske både individuellt och i grupp, dock oftast i gruppform, en 

gång i veckan under 1–2.5 timmar. Färdighetsträningen är ämnad till att komplettera 

individualterapin, därför ska patienter inte gå fyra sammanhängande veckor utan någon 

individualsession emellan. DBT-terapeuter är skolade för att leda både individualterapi och 

färdighetsträning, men borde inte leda färdighetsträningsgrupper där patienter ingår som de 

har i individuell behandling (Linehan, 1993b).  

 

Färdighetsträningsmanualen behandlar fyra olika avsnitt eller moduler: ”att vara medvetet 

närvarande”, ”att hantera relationer”, ”att reglera känslor” och ”att stå ut när det är svårt” 

(Linehan, 1993b). ”Att vara medvetet närvarande” är en central färdighet och inbegriper 

övningar för att lära sig styra uppmärksamheten till nuet, att agera utifrån det och att anta ett 

observerande och icke-dömande förhållningssätt. ”Att hantera relationer” innehåller 

grundläggande relationsfärdigheter som att handla effektivt, öka stärkande tankar, hur man 

når sina mål, hur man vårdar en relation samt hur man behåller sin självrespekt. ”Att reglera 

känslor” berör färdigheter som hur man gör sig mindre sårbar för negativa känslor och mer 

mottaglig för positiva, hur man observerar och beskriver sina känslor samt hur man gör för att 

handla tvärtemot känslornas beteendeimpulser (Linehan, 1993b). I avsnittet ”Att stå ut när det 

är svårt” lär patienterna färdigheter för att överleva kriser bl.a. genom distraktion, lindring av 

sinnesintryck samt utövning av radikal acceptans. Patienterna går vanligtvis ett år i 

färdighetsträning och hinner under den tiden gå igenom varje avsnitt cirka två gånger 

(Linehan, 1993b). Effekten av färdighetsträning har hitintills inte studerats särskilt 

omfattande. En RCT-studie som undersökte användandet av färdigheter för BPS-patienter, 

fann att de patienter som fick DBT använde färdigheter tre gånger mer än kontrollgruppen 

(Neacsiu, Shireen, Rizvi, & Linehan, 2010). Studien fann även att användandet av DBT-

färdigheter signifikant medierade en sänkning för antal suicidförsök, depression och gav ökad 

kontroll över ilska.    

Individualterapi 

En central del av behandlingen är den icke-manualbaserade, principstyrda individualterapin. 

Med principstyrd menas att fokus för individualterapisessionerna sätts utifrån en målhierarki, 

se figur 1, samt att terapeutiska interventioner baseras på inlärningsteoretiska principer. 

Individualterapisessionerna blir därav mer flexibla, vilket medför att individualterapin lättare 

kan formas efter varje patients unika problematik. Patientens individualterapeut blir dennes 

primära kontakt i behandlingsteamet och ansvarar för att vårdbehovet tillgodoses. Innan 

behandlingen startar fastställs patientens personlighetsstörningsproblematik genom en 

diagnostisk utredning m. h. a. SCID-II, samt en screening med M.I.N.I. (Allgulander, Wærn, 

Humble, Andersch, & Ågren, 2009) för diagnosticering av komorbida störningar. Efter detta 

påbörjas orienteringsfasen inför eventuell DBT. Under orienteringsfasen beskriver terapeuten 

innebörden av att ha blivit diagnosticerad med BPS och genomgår den biosociala teorin för att 

förmedla teoribaserad kunskap om diagnosspecifika svårigheter, som bl.a. känslomässig 

sårbarhet. Målet med orienteringsfasen är huvudsakligen att upprätta en allians mellan 

terapeut och patient, motivera patienten att ingå i behandling samt att delge information om 

behandlingsstrukturen. Orienteringsfasen avslutas då terapeut och patient upprättat ett 

behandlingskontrakt (Linehan, 1993a). Längden på orienteringsfasen kan variera, men 

vanligtvis pågår den 2-4 sessioner.   
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Individualterapin indelas i fyra faser som syftar till att täcka in och behandla den heterogena 

symptombild som förekommer vid BPS. Varje session struktureras utifrån den 

prioriteringsordnande målhierarkin som skiljer sig åt beroende på vilken fas patienten 

befinner sig i.  

 
 

 

Målhierarki 
 
Primära mål 
 
Orientering och kontakt 
 
Första fasens mål: stabilitet/säkerhet i nuet 

1. minska självmords- och självskadebeteende 
2. minska terapistörande beteende 
3. minska livskvalitetsstörande beteende 
4. öka färdigheter och kompetent beteende: 

medveten närvaro 
interpersonellt samspel 
reglera känslor 
tolerera obehag – stå ut i kriser 

 
Andra fasens mål: bearbeta livshändelser 

5. minska posttraumatisk stress 
 
Tredje fasens mål: arbeta framåt 

6. öka självrespekt 
7. uppnå individuella mål 

 
Fjärde fasens mål: 

8. skapa ett liv värt att leva/varaktig glädje 
9. vara engagerad i sitt eget liv 
10. vara engagerad i relationer 
11. känna sig levande och tillhörig 
12. leva medvetet närvarande 

 

                                   Figur 1: översikt över målhierarki och behandlingsfaser  

                                          (Kåver & Nilsonne, 2002).  

 

 

Mellan sessionerna för patienten dagboksblad som sätter agendan för sessionen utifrån 

prioriteringsordningen. Terapeut och patient gör tillsammans kedjeanalyser utifrån vad som 

hänt under veckan och identifierar genom dessa vilka specifika färdigheter patienten behöver 

öka mellan sessionerna i hemuppgiftsform. Målet med detta är att patienten på sikt ska bli mer 

autonom i att identifiera och tillämpa färdigheter i olika situationer. Individualterapin sker 

minst en gång i veckan under 45–90 minuter (Kåver & Nilsonne, 2002).  Fas två inleds först 

då destruktiva beteenden är under kontroll och klienten behärskar primära känsloreglerade 

färdigheter, vilket kan ta upp till ett år eller längre (Linehan, 1993a). Detta är av stor 

betydelse eftersom fas två inbegriper behandling av eventuella trauman (PTSD-problematik) 

eller andra samtidiga axel-I-störningar. Traumabearbetning sker inte innan patienten med 

säkerhet har färdigheter för att klara den känslomässiga stress som detta för med sig (Linehan, 

1993a). Övergripande målsättning i fas tre handlar om att öka patientens självrespekt och 

uppfylla personliga livsmål. Under fas fyra riktas fokus mot att befästa och generalisera 

färdigheter och öka självständighet. Vidare definieras målen ytterligare kring att skapa ett liv 

värt att leva (Linehan, 1993a).  
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         Telefonkonsultation. 

För att patienter i DBT-behandling ska få stöd att tillämpa och generalisera färdigheter i 

vardagen erbjuds telefonkonsultation med individualterapeuten mellan sessionerna under 

samtliga faser (Kåver & Nilsonne, 2002). Terapeuten uppmuntrar patienten till att ringa när 

svårigheter uppstår, men telefonkontakten sker under strikta former som patienten informeras 

om i orienteringsfasen. Telefonkonsultationen begränsas till tre situationer: (1) när patienten 

är i kris och inte vet vilka färdigheter denna ska använda, (2) när patienten behöver hjälp med 

att generalisera färdigheter, samt (3) om patienten är orolig för den terapeutiska relationen 

(Kåver & Nilsonne, 2002). Patienten får inte kontakta sin terapeut förrän ett dygn efter en 

självskadeepisod, då detta kan verka förstärkande för de beteenden som patienten behöver 

sluta med. En krisplan utformas för vad patienten ska göra när denna befinner sig i kris, och 

innan patienten ringer till terapeuten ska denna ha försökt tillämpa krisplanen. Detta är 

särskilt viktigt eftersom terapeuten inte alltid är tillgänglig, men även för att detta ökar 

patientens tillit till sin egen förmåga att hantera kriser (Linehan, 1993a).  

         Teamhandledning. 

Terapeutens handledningsteam är en integrerad del av behandlingen och innebär att 

individualterapeuter och färdighetstränare ses en gång i veckan för att få handledning i 

behandlingsarbetet (Linehan, 1993a). Syftet med detta är att ge stöd och konsultation till dem 

som är engagerade i patientens behandling, och att förebygga utbrändhet hos terapeuterna 

som arbetar med en mycket krävande patientgrupp. Dialektiska principer styr teamets arbete 

och samvaro, och handledningsstrukturen är noga reglerad med en tydlig agenda, roterande 

rollfördelning och en plan som styr prioritering av vad som ska behandlas (Kåver & Nilsonne, 

2002).  

Forskning 

Genombrottet för DBT kom 1991 då den första randomiserade kontrollerade studien, RCT, 

(Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991) publicerades. Denna studie jämförde 

behandlingsutfallet av ett års DBT och ”treatment as usual”, TAU, med en uppföljning på sex 

månader. Resultaten visade att patientgruppen som erbjöds DBT signifikant minskade i 

förekomst av parasuicidala beteenden, avhopp och sjukhusinläggningar jämfört med 

kontrollgruppen. Det goda behandlingsutfallet för DBT uppnåddes trots att DBT inte hade 

bättre effekter än kontrollgruppen med avseende på depression, hopplöshet, suicidtankar eller 

skäl för att leva.  

Efficacy-studier. 

Även om DBT inte längre är den enda behandlingsformen som fått empiriskt stöd, anses den 

vara den första rigoröst utvärderade specifika behandlingsmetoden för BPS-patienter som för 

närvarande kan tillhandahålla goda empiriska belägg (Pasieczny & Connor, 2011). DBT-

behandlingar av BPS har under de senaste åren utvärderats i flera RCT-studier, antigen genom 

att jämföra DBT med TAU, väntelista eller andra psykoterapeutiska eller farmakologiska 

behandlingar. Resultaten från dessa studier har visat att BPS-patienter som genomgått DBT 

hade signifikant minskning i självskadebeteenden och suicidförsök (Bohus, Haaf, Simms, 

Limberger, Schmahl, Unckel, Lieb, & Linehan, 2004; Clarkin et al., 2007; Koons et al., 2001; 

McMain et al., 2009; Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991; Linehan et al., 

2006; van den Bosch, Verheul, Schippers, & van den Brink, 2002; van den Bosch, Koeter, 

Stijnen, Verheul, & van den Brink, 2005; Verheul, van den Bosch, Koeter, de Ridder, Stijnen, 

& van den Brink, 2003). Studier har även visat att patienter som genomgått DBT hade en 

signifikant minskning i uppfyllda BPS-kriterier och BPS-symptom (Koons et al., 2001; 

McMain et al., 2009; Pistorello, Fruzzetti, MacLane, Gallop, & Iverson, 2012), depressivitet 

(Koons et al., 2001; McMain et al., 2009; Turner, 2001) och ilska (Koons et al., 2001; 
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Linehan et al., 1993; McMain et al., 2009; Turner, 2000). Patienter som genomgått DBT hade 

färre avhopp jämfört med andra behandlingar (Linehan et al., 1991; van den Bosch et al., 

2002; Verheul et al., 2003), hade ett minskat behov av psykiatrisk vård och färre 

sjukhusinläggningar (Carter, Willcox, Levin, Conrad & Bendit, 2010; McMain et al., 2009; 

Turner, 2000; Linehan et al., 1991; 1993). Resultaten visade även att BPS-patienter med ett 

samtidigt substansmissbruk hade signifikant färre missbrukssymptom efter DBT (Harned, 

Chapman, Dexter-Mazza, Murray, Comtois, & Linehan, 2008; Linehan, Schmidt, Dimeff, 

Craft, Kanter, & Comtois, 1999; Linehan, Dimeff, Reynolds, Comtois, Welch, Heagerty et al., 

2002; van den Bosch et al., 2002; van den Bosch et al., 2005).   

 

Ett flertal behandlingsstudier som studerat BPS-patienters axel-I problematik, inom ramen för 

en mer omfattande behandling, såsom DBT vid hetsätningsstörning (Telch, Agras, & 

Linehan, 2001), bulimia nervosa (Hill, Craighead, & Safer, 2011; Safer, Telch, & Agras, 

2001), bipolär sjukdom (Van Dijk, Jeffrey, & Katz, 2012) och depression (Harley, Sprich, 

Safren, Jacobo, & Fava, 2008; Lynch, Morse, Mendelson, & Robins, 2003), fann en 

signifikant minskning i specifika symptom för respektive diagnos efter DBT.   

 

Utifrån dessa RCT-studier finns flera anledningar till att anta att DBT har något nytt att bidra 

med vad gäller behandling av BPS. Trots att DBT uppvisat lovande resultat för behandling av 

BPS, betonar Scheel (2000) att dessa resultat bör tolkas med försiktighet då genomförda 

RCT-studier haft flera metodologiska brister. Dessa brister avhandlar även Öst (2008) i sin 

rewiev/metaanalys, där han understryker behovet av ytterligare forskning för att DBT ska 

kunna benämnas som en ”Empirical Supported Treatment”, EST. En annan metaanalys som 

inkluderade åtta RCT-studier och åtta icke-RCT-studier (Kliem et al., 2010) visade att DBT 

var effektivare än TAU för suicidala eller icke-suicidala självskadebeteenden hos BPS-

patienter. DBT visade sig dock inte vara effektivare än andra borderlinespecifika 

behandlingar. För att kunna uttala sig om effekten av DBT behöver vidare RCT-studier 

inkludera större urval, längre uppföljningar samt forskningsstudier där upphovmännen till 

behandlingsmetoden inte är delaktiga som medförfattare.  

Effectiveness-studier. 

Den kliniska tillämpbarheten av DBT har undersökts i ett flertal effectiveness-studier. En 

tvåårig prospektiv naturalistisk uppföljningsstudie (McMain, Tim Guimond, Streiner, 

Cardish, & Links, 2012) utvärderade kliniska utfall (post-treatment) för en 

öppenvårdspopulation som randomiserats till ett år av DBT eller sedvanlig psykiatrisk vård 

för BPS. Patienterna bedömdes av blindade bedömare 6, 12, 18 och 24 månader efter 

behandlingsavslut på följande utfallsmått: sucidalitet, självskadebeteende, vårdkonsumtion, 

ångestsymptom, depression, ilska, livskvalitet, social anpassning, borderlinesymptom och 

diagnostisk status. Ett år av DBT eller sedvanlig psykiatrisk vård visade båda positiva 

långtidseffekter i flertalet av utfallsmåtten; två tredjedelar fick sin BPS-diagnos avskriven och 

resultaten visade en signifikant höjning vad gällde ökad livskvalitet. Inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna påträffades. Trots detta kvarstod en hög nivå av 

funktionsnedsättning, där 39 % var i fortsatt behov av stöd efter avslutad behandling.  

 

En longitudinell effectiveness-studie (Vaillancourt, 2012), som antog en kvasi-experimentell 

design, studerade effekten av DBT för BPS-patienter på en amerikansk psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Studien baserades på en tidigare pilotstudie från 1998 och 

utvärderade mottagningens DBT-behandlingar mellan åren 1998 – 2008. Studien utvärderade 

antal suicidförsök, förekomst av självskadebeteenden, substansmissbruk, psykiatriska 

slutenvårdsinläggningar och vistelselängd, andra sjukhusvistelser och akutvårdskontakter. 

Studien fann en signifikant minskning av livshotande beteenden över tid.  
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Ytterligare ett flertal effectiveness-studier har påvisat goda resultat (Comtois, Elwood, 

Holdcraft, Smith, & Simpson, 2007; Freda, 1999; Maccia, 2005; Puerling, 2000; Theisen, 

2006), men för närvarande är behovet fortfarande stort vad gäller studier kring klinisk 

tillämpbarhet av DBT som inkluderar större urvalsgrupper, fler mått för behandlingsutfall, 

kontrollgrupper och längre uppföljningstid vid olika klinikinstanser.   

Forskning i Sverige. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU:s rapport från 2005, återfanns ett 

”måttligt starkt vetenskapligt underlag” (evidensstyrka 3) för att DBT i öppenvård leder till 

minskat självskadebeteende. En BUP-rapport från 2011 (Hallek, Borg, Kordnejad-Karlsson, 

Larsson, & Rudeberg) utvärderade implementerade DBT-behandlingar inom BUP-

Stockholms DBT-projekt som pågick fr.o.m. januari 2006 t.o.m. januari 2007. Studien antog 

en naturalistisk design och hade en uppföljningstid på sex månader. Totalt 35 patienter 

inkluderades av vilka majoriteten uppfyllde minst fem kriterier för BPS, hade en 

grundproblematik karakteriserad av emotionell instabilitet samt aktuellt självskadebeteende 

och/eller suicidförsök (97 %). Efter de i genomsnitt 15.6 månader som patienterna 

behandlades visade resultatet på positiva förändringar med påtagliga effektstorlekar gällande 

patienternas ökade funktionsnivå, minskade behov av barnpsykiatrisk akut- och slutenvård, 

och minskade antal uppfyllda BPS-kriterier (från 5.4 till 1.7). Vidare upphörde suicidförsöken 

och självskadebeteenden minskade eller avstannade helt. En svensk effectiveness-studie 

(Hjalmarsson et al., 2008) fann också belägg för att DBT signifikant minskade symtom för 

psykisk ohälsa och självskadebeteenden hos tonåringar och unga vuxna (n = 22). En 

naturalistisk studie inom vuxenpsykiatrin i Norrbotten (Olsson, 2010) fann goda resultat vad 

gällde lägre genomsnittliga mått på psykisk ohälsa, en markant minskad frekvens av 

suicidförsök och självskadebeteende samt minskad konsumtion av öppen- och slutenvård. 

Med anledning av ett mycket litet urval (n = 6) kunde inga signifikansanalyser genomföras.  

 

För närvarande råder det stor brist på svenska studier som undersöker huruvida DBT har 

effekt på svenska patientpopulationer diagnosticerade med BPS. Härvarande longitudinella, 

naturalistiska studie kommer inte kunna uttala sig om kausala samband p.g.a. avsaknad av 

randomisering, kontrollgrupp och uppföljning, men inkluderar ett större heterogent 

patienturval än tidigare studier. Vidare tar föreliggande studie hänsyn till ett stort antal 

utfallsmått och inkluderar patienter som genomgått behandling i en klinisk miljö under lång 

tid. Studien undersöker även om sessionsantal, behandlingstid, behandlingsintensitet och 

komorbiditet kan predicera förbättring över tid, eftersom få studier studerat detta. 

Behandlingslängd och behandlingsintensitet antas av författarna ha betydelse för patienters 

inlärning av nya beteenden, då detta leder till att dessa får ”öva” ofta under lång tid, och 

således öka patienters möjligheter till förbättring. Utifrån att majoriteten av patienter med 

BPS har komorbida störningar är det också relevant att undersöka i fall detta kan påverka 

effekten av DBT-behandling.  

Syfte  

Sedan den första studien 1991 har ett flertal RCT-studier om DBT:s effekt publicerats. För 

närvarande finns dock en stor efterfrågan på effectiveness-studier som undersöker effekten av 

DBT i en klinisk kontext, och då särskilt i en svensk population. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka om dialektisk beteendeterapi hade effekt på patienter med BPS och 

subklinisk emotionell instabilitet i svensk öppenvård.  
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Frågeställningar 

1. Finns det någon förändring för patientgruppen gällande följande utfallsmått: 

borderlinesymptom, borderlinediagnos, självskadebeteende, suicidförsök samt 

komorbiditet, i startfasen jämfört med slutfasen av DBT-behandlingarna?  

2. Predicerar sessionsantal, behandlingstid, behandlingsintensitet och komorbiditet 

förbättring för de patienter som fick DBT-behandling?  

 

 

Metod 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av alla patienter som mellan april 2000 – juni 2012 påbörjade 

DBT-behandling vid Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, en subspecialiserad enhet för 

bedömning och behandling av personer med BPS. Urvalet bestod av 108 patienter, därav 106 

kvinnor och 2 män. Åldersspannet sträckte sig mellan 18 och 48 år (M = 26.7, SD = 7.5) och 

uppmättes då patienterna påbörjade behandling. Patienterna hade inkommit på remiss till 

enheten och majoriteten av patienterna (88.9 %) uppfyllde kriterierna för BPS enligt den 

diagnostiska intervjun SCID-II. Resterande patienter (25.5 %) hade en subklinisk 

borderlineproblematik och komorbiditet med andra psykiatriska störningar.  

 

Journaler som saknade information om utfallsmått, ibland på grund av bristfällig 

dokumentation av behandlare, exkluderades i dataanalyserna, vilket berörde särskilt tre 

patienter. Under behandlingstiden begick fyra patienter (tre kvinnor och en man) suicid. Även 

dessa patienter exkluderades från dataanalyserna då det inte fanns data från dessa personer i 

behandlingens slutfas. Samtliga patienter som begick suicid under behandlingen gjorde detta i 

startfasen och hade färre än 30 individualsessioner. I behandlingens startfas uppfyllde en av 

dessa patienter kriterierna för egentlig depression, en patient uppfyllde kriterierna för BPS, en 

patient uppfyllde kriterierna för både BPS och posttraumatiskt stressyndrom och en patient 

uppfyllde kriterierna för dystymi och social fobi samt hade en förvärvad hjärnskada. 

Självskadebeteenden förekom hos samtliga patienter som begick suicid. Oberoende t-test 

genomfördes för att undersöka om det förekom signifikanta skillnader mellan de patienter 

som suiciderade och resterande patienter. Analysen fann inga signifikanta skillnader förutom 

att de suiciderade patienterna hade signifikant (p = 0.05) färre diagnoser än övriga patienter i 

startfasen. Av de totalt 108 patienterna exkluderades således totalt sju patienter från 

patienturvalet. 

Material 

Data insamlades genom de två journalsystemen ”BMS” (Bonjour Medical System) och 

”TakeCare” för samtliga 108 patienter. För att undersöka utfallsmåtten BPS-diagnos, BPS-

symptom samt andra komorbida störningar användes journalförda resultat från SCID-II (First 

et al., 1999), ”Karolinska Affektiva- och Borderlinesymtomskala – självskattningsversion”, 

KABOSS-S (Andersson, Forslund, Gustavsson, & Åsberg, 2003) och ”Mini International 

Neuropsychiatric Interview”, M.I.N.I. (Allgulander, Wærn, Humble, Andersch, & Ågren, 

2010). 

SCID-II är baserad på DSM-IV diagnostiska kriterier för samtliga tio officiella 

personlighetsstörningar, samt de icke-officiella personlighetsstörningarna depressiv 

personlighetsstörning och passiv-aggressiv personlighetsstörning (First et al., 1999). Den 

personlighetsdiagnostiska intervjun är idag en av de mest använda världen över. SCID-II 

består av 119 items och tar cirka 60–90 minuter att administrera. Reliabiliteten och validiteten 

har visat sig vara god, dock finns det för närvarande ingen känd svensk validering 

(Dunerfeldt, Elmund, & Söderström, 2010).  
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KABOSS-S är en variant av den noga utvärderade ”Comprehensive Psychopathological 

Rating Scale”, CPRS (Åsberg, Montgomery, Perris, Schalling, & Sedvall, 1978) och är ett 

självskattningsinstrument för affektiva-, ångest- och borderlinesymptom. Instrumentet består 

av 27 variabler uppdelade på fyra subskalor: depression, ångest, tvång och borderline. 

Föreliggande studie utgick enbart från subskalan ”borderline” som innehåller åtta items 

baserade på DSM-IV:s kriterier för BPS. Maxpoäng på borderlineskalan är 54 poäng, där 13.3 

poäng anger cut-off för normalt fungerande och 22 poäng eller mer är en stark indikation på 

att borderlineproblemtik antas föreligga och att en mer detaljerad diagnostisk intervju bör 

genomföras. CPRS-Borderlineskalans reliabilitet har beräknats till en Cronbachs α på 0.90 

(Dunerfeldt et al., 2010). Gränsvärdena för KABOSS-S har ännu inte studerats systematiskt 

varpå inga vetenskapligt belagda cut-off-värden eller svenska normer finns till förfogande. 

Skalan har validerats mot en affektiv patientgrupp och en psykosgrupp. Resultatet visade att 

BPS-gruppen fick 28 poäng på delskalan, den affektiva gruppen 15 poäng och psykosgruppen 

13 poäng (Dunerfeldt et al., 2010). 
 

M.I.N.I. är en kortfattad, strukturerad intervju för de viktigaste psykiatriska diagnoserna på 

axel-I i enlighet med DSM-IV och ICD-10 (Allgulander et al., 2010). M.I.N.I. är indelad 16 

avsnitt, där varje avsnitt motsvarar en diagnostisk kategori; egentlig depressionsepisod, 

självmordsbenägenhet, manisk och hypoman episod, paniksyndrom, agorafobi, social fobi, 

tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, alkoholberoende/alkoholmissbruk, 

substansberoende/substansmissbruk, psykotiska syndrom, anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

generaliserat ångestsyndrom, symptom som inte har medicinska eller organiska orsaker eller 

är substansinducerade, samt antisocial personlighetsstörning. Studier visar att M.I.N.I. har en 

acceptabel validitet och reliabilitet (Allgulander et al., 2010). 

Utifrån ovanstående material undersöktes följande utfallsmått: uppfyllda borderlinekriterier 

enligt SCID-II i startfas och slutfas, borderlinesymptom på KABOSS-S i startfas och slutfas, 

komorbiditet enligt M.I.N.I. i startfas och slutfas, förekomst av självskadabeteenden i startfas 

och slutfas, antal suicidförsök i startfas och slutfas, antal fullbordade suicid i startfas och 

slutfas, avhopp från behandlingen, antal månader i behandling, behandlingstid samt totalt 

antal färdighetstränings- och individualsessioner per individ.  

 

Procedur  

Etikprövning av studien utfördes av Borderlineenheten innan datainsamlingen initierades. 

Data insamlades under perioden juni – september 2013 på Borderlineenheten. För att 

säkerställa sekretess blev alla personuppgifter anonymiserade med kodnyckel. Data och 

kodnyckel förvarades separat inlåsta på enheten och var endast tillgängliga för författarna. 

Insamlad data utgick från en förhandsbestämd ”startfas” och ”slutfas” som avsåg de 15 första 

och 15 sista individualsessionerna av behandlingen. För majoriteten av patienterna bestod 

”startfasen” till hälften av sessioner i orienteringsfas och resterande av sessioner i fas ett. För 

ett fåtal patienter blev dock denna fördelning mer ojämn då dessa patienter antingen var i 

behov av fler eller färre sessioner i orienteringsfas. För majoriteten av patienterna bestod 

behandlingsavslut av ungefär tre–fyra sessioner inom fas två, tre eller fyra. Indelningen i 

”startfas” och ”slutfas” skapades för att möjliggöra ett stickprov som var gemensamt för 

samtliga patienter. Eftersom behandlingarna oftast sträckte sig över ett flertal år blev 

datamaterialet mycket omfattande varför det behövde begränsas. Avhopp från behandlingen 

definierades som patienter som själva valde att avbryta behandlingen eller patienter som av 

olika anledningar bröt mot behandlingens ramar och som följd bedömdes inte kunna fortsätta 

behandlingen.  
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Dataanalys 

Alla analyser beräknades med hjälp av statistikprogrammet ”Statistical Package for the Social 

Sciences”, SPSS.  

Oberoende t-test. 

Av de 101 patienterna som ingick i analyserna hade 22 patienter färre än 30 

individualsessioner, vilket innebar att dessa föll utanför ramen för definitionen ”start-” och 

”slutfas”. Författarna beslutade dock att dessa patienter kunde inkluderas i patienturvalet, 

eftersom oberoende t-test inte visade några signifikanta skillnader mellan patientgrupperna i 

BPS-symptom, BPS-diagnos, komorbiditet, antal självskadeepisoder i behandlingens startfas, 

i behandlingstid eller behandlingsintensitet, då detta skulle öka studiens power. Oberoende t-

test genomfördes även för att bedöma om andra subgrupper kunde inkluderas i det totala 

patienturvalet. Detta gällde patienter som inte uppfyllde kriterierna för BPS i behandlingens 

startfas, som avslutade behandlingen i förtid, och som hade kroniska komorbida diagnoser 

(ADHD, ADD, Aspergers syndrom och bipolär sjukdom). Då resultaten visade att dessa 

patientgrupper inte skilde sig signifikant från övriga patienter, varken vad gällde BPS-

symptom, antal diagnoser och antal självskadeepisoder i startfas, samt sessionsantal, 

behandlingstid eller behandlingsintensitet, inkluderades dessa i dataanalyserna.  

 

Beroende t-test och chi-två-test. 

För att se ifall en signifikant förändring förekom inom patientgruppen över tid för BPS-

symptom, antal icke-kroniska diagnoser, totalt antal diagnoser (inklusive BPS), suicidförsök, 

och förekomst av självskada användes beroende t-test. Effektmåttet som användes var Cohens 

d, men p.g.a. avsaknaden av kontrollgrupp kunde inte gränsvärdena enligt Cohens d (1992) 

tillämpas. I dagsläget finns inga vetenskapligt belagda gränsvärden för okontrollerade 

effektstorlekar inom grupp. Författarna valde därför att utgå ifrån Öst:s (2006) 

rekommendationer om följande gränsvärden: 0.5 = liten, 0.8 = måttlig och 1.1 = stor effekt. 

För att kunna observera en förändring i utfallsmåttet självskadebeteende över tid delades 

denna upp i fyra kategorier: 0 självskadeepisoder, 1–5 självskadeepisoder, 6–10 

självskadeepisoder och ≥11 självskadeepisoder. Indelningen genomfördes eftersom viss 

journaldokumentation om förekomst av självskadebeteende var bristfällig, vilket förhindrade 

exakta mätningar av detta utfallsmått. Kategoriindelningen ledde således till att risken för 

över- eller underskattning av självskadebeteenden minskade då kategorispannen kunde fånga 

in eventuell felvariation av självskadeförekomst. Eftersom individerna i varje kategori var 

mycket få, vilket skulle försvåra användningen av en dataanalys baserad på kategoriska 

variabler och sänka analysens power, valde författarna att betrakta utfallsmåttet 

självskadebeteende som ordinaldata i dataanalyserna. För nominaldata som BPS-diagnos, 

komorbida diagnoser och avslut användes chi-två-test. Två patienter erhöll KBT för OCD och 

en för social fobi utöver sin DBT-behandling. Dessa patienter inkluderades inte i beroende t-

test, chi-två-analysen eller i korrelationsanalysen
 
(se nästa stycke om korrelationsanalys) på 

utfallsmått som gällde specifikt de diagnoser som de erhållit KBT för.  

 

Binär logistisk- och linjär regressionanalys. 

För att undersöka prediktorer för behandlingseffekt genomfördes binär logistisk- och linjär 

regressionsanalys. Innan prediktoranalyserna genomfördes korrelerades samtliga utfallsmått 

och prediktorer med varandra för att se vilka som samvarierade och i så fall vilken riktning 

dessa samband hade. Utfallsmåtten som korrelerades omvandlades först till ”Change Score”, 

Z2 – Z1, där Z2 representerar utfallsmåttet i slutfas och Z1 i startfas. Dessa uträkningar 

genomfördes för att få fram värden för skillnaden i de olika utfallsmåtten mellan start- och 

slutfas.  
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Med hjälp av binär logistisk regressionsanalys undersöktes därefter om de diagnostiska 

grupperna förstämningssyndrom, ångestsyndrom, substansmissbruk, andra personlighets-

störningar, psykos och kroniska diagnoser, kunde predicera avskrivning av BPS-diagnos och 

behandlingsavbrott. Den diagnostiska grupperingen utfördes för att öka analysens power då 

detta ökade antal patienter inom respektive grupp. Binär logistisk regressionsanalys användes 

även för att undersöka om antal individualsessioner, antal färdighetsträningssessioner, 

behandlingstid, behandlingsintensitet samt kroniska och icke-kroniska diagnoser kunde 

predicera om färre patienter uppfyllde kriterierna för BPS efter avslutad behandling.  

 

Genom en linjär regressionsanalys undersöktes om beroende utfallsmått: individualsessioner, 

färdighetsträningssessioner, behandlingstid, behandlingsintensitet, antal icke-kroniska 

diagnoser och antal kroniska diagnoser, kunde predicera minskning i BPS-symptom, 

minskning i icke-kroniska diagnoser, minskning i självskadebeteenden samt 

behandlingsavbrott. Innan de linjära regressionsanalyserna genomfördes omvandlades först 

beroende utfallsmått till z-poäng, och därefter korrelerades utfallsmåtten från start-och slutfas 

med varandra. Efter detta beräknades ”Standardized Residual Gain Score”, SRCS, genom 

formeln: Z2 – (Z1 × r
2
), där Z2 representerar värdet i slutfas, Z1 representerar värdet i startfas 

och r
2 

är korrelationen mellan dessa. Transformeringen till SRCS var nödvändig för att få ett 

mått på den signifikanta skillnaden i startfas jämfört med slutfas för beroende utfallsmått. 

SCRS-uträkningar är att föredra framför uträkningar med hjälp av ”Change Score”, då SCRS 

bättre kontrollerar för initiala skillnader mellan patienter och för mätfel (Steketee & 

Chambless, 1992). 

 
Resultat 

Av de 101 patienterna som ingick i studien var 100 kvinnor och 1 man, och medelåldern var 

26.7 år (sd = 7.6). Den genomsnittliga tiden i behandling var 21.5 månader (sd = 11.1) och det 

genomsnittliga totala sessionsantalet var 94.3 sessioner (sd = 48.0). Av det totala 

sessionsantalet var genomsnittligt antal individualsessioner 55.5 (sd = 30.5) och 

genomsnittligt antal färdighetsträningssessioner 38.8 (sd = 20.5). Totalt 14 patienter (13.9 %) 

avslutade behandlingen innan denna var fullföljd, där genomsnittligt antal individualsessioner 

var 31.7 (sd = 17.9). Av dessa valde 11 patienter att själva avsluta behandlingen, medan tre 

patienter avslutades av terapeuten. Observera att de patienter som avslutade behandlingen i 

förtid ingick i samtliga analyser då dessa inte skilde sig signifikant från den övriga 

patientgruppen på undersökta utfallsmått, förutom att dessa hade färre individual- och 

färdighetsträningssessioner.  

BPS-diagnos och BPS-symptom 

88 patienter (88.9) uppfyllde kriterierna för BPS-diagnos i behandlingens startfas, medan 11 

patienter (11.1 %) inte uppfyllde kriterierna för BPS-diagnos. Vid behandlingens avslut 

uppfyllde 27 patienter (30.7 %) fortfarande BPS-diagnos, medan 61 patienter (69.3 %) fick 

sin diagnos avskriven. Observera att ovanstående procentberäkningar baserades på antal 

patienter med dokumenterad information om BPS-diagnos i start- och slutfas av 

behandlingen, och inte på det totala patientantalet. Resultatet på Chi-två-test visade att 

signifikant färre patienter uppfyllde kriterierna för BPS-diagnos i slutfas jämfört med startfas, 


2
 (1) = 5.10 (p = 0.02), se tabell 2. Resultaten på beroende t-test visade även en signifikant 

minskning i BPS-symptom över tid, t77 = 12.0 (p = < 0.001) med en stor effektstorlek, se 

tabell 1. 
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Tabell 1. Resultat av beroende t-test för utfallsmått i start- och slutfas. 

 Startfas Slutfas t p d 
   m sd m sd    

Borderlinesymptom 35.6 8.2 21.1 11.0 12.0 <0.001 1.5 

Antal suicidförsök                           1.6 1.0      0.1   0.3   5.8 <0.001 2.3 

Antal icke-kroniska 

diagnoser      

 

  2.5 

 

1.7 

 

1.2 

 

  1.2 

 

  8.0 

 

<0.00 

 

0.9 

Totalt antal 

diagnoser* 

 

  3.6 

 

1.7 

 

1.6 

 

  1.3 

 

11.0 

 

<0.001 

 

0.9 

Antal självskade- 

beteenden**   

   

  2.7 

 

0.8 

 

1.6 

   

      0.8 

   

  8.0 

 

<0.001 

 

1.4 

Not. Totalt antal diagnoser inklusive BPS. **Antal självskadeepisoder i startfas och slutfas inom gruppen med 

självskadebeteenden indelade i fyra kategorier; (1) 0 episoder, (2) 1-5 episoder, (3) 6-10 episoder, samt (4) 11 

eller flera episoder. p = alpha-värde (α= 0.05), d = effektstorlek, Cohens d. 

 

 

Tabell 2. Antal personer med axel-I- och axel-II-syndrom i start- och slutfas av behandlingen. 

         Antal personer (procent)  

 Startfas  Slutfas Chi två (χ
2 

) 

Borderline personlighetsstörning                            88 (88.9) 27 (30.7) 5.08
*
 

Egentlig depression                                                 54 (54.0) 31 (34.4) 23.91
***

 

Social fobi          29 (29.3) 11 (12.4) 29.98
***

 

Posttraumatiskt stressyndrom                                  24 (24.0) 12 (13.3) 27.46
***

 

Paniksyndrom med agorafobi                                 20 (20.0) 5 (5.6) 24.17
***

 

Paniksyndrom   15 (15.2) 7 (7.8) 37.01
***

 

Dystymi   14 (14.0) 2 (2.2) 13.13
***

 

Ätstörning UNS   12 (12.0) 6 (6.7) 26.91
***

 

Bulimi Nervosa   11 (11.0) 2 (2.2) 14.51
***

 

Alkoholmissbruk   10 (10.0) 1 (1.1) 7.99
**

 

Generaliserat ångestsyndrom                                    9 (9.0) 3 (3.3) 14.81
***

 

Annan personlighetsstörning   9 (9.0) 2 (2.2) 20.72
***

 

Tvångssyndrom   8 (8.2) 3 (3.4) 30.68
***

 

Drogmissbruk   6 (6.0) 3 (3.3) 42.95
***

 

Psykos    5 (5.0) 1 (1.1) 16.99
***

 

Specifik fobi                                                             3 (3.0) 1 (1.1) 43.99
***

 

Ångestsyndrom UNS   2 (2.0) 5 (5.6) 34.77
***

 

Anorexia Nervosa   2 (2.0) 0  

Agorafobi  0 1 (1.1)  

Not. De tre personer som mottog KBT-behandling för sin axel-I-störning inkluderades ej i analysen.  

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001. I procentberäkningarna är patienter med ”missing data” i startfas respektive 

slutfas exkluderade.  

Komorbiditet 

Av de 88 patienterna som uppfyllde kriterierna för en BPS-diagnos vid behandlingens början 

hade 89.8 % en sekundär diagnos, där egentlig depression (59.0 %), social fobi (33.3 %), 

ätstörning (Bulimia Nervosa, Anorexia Nervosa och ätstörning UNS) (28.2 %) och PTSD 

(24.4 %) var mest förekommande. Aspergers syndrom (7.6 %) och bipolär sjukdom  

(7.6 %) var de mest vanliga kroniska diagnoserna, följt av ADHD (5.1 %) och ADD (4 %). I 

den totala patientgruppen, inkluderat patienter utan BPS, hade 90 % mer än en diagnos. 

Resultatet på Chi-två-test visade en signifikant minskning av samtliga icke-kroniska 

diagnoser över tid, förutom ångestsyndrom UNS som signifikant ökade för tre patienter, se 

tabell 2 (observera att majoriteten av patienterna hade flera diagnoser samtidigt). Även 
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resultatet på beroende t-test visade en signifikant minskning i antal icke-kroniska diagnoser 

över tid, t88 = 8.0 (p = <0.001) samt totala antalet diagnoser, t88 = 11.0 (p = <0.001) över tid, 

se tabell 1. Effektstorlekarna för dessa utfallsmått var måttliga.  

Självskadebeteende och suicidförsök 

I startfasen förekom självskadeepisoder hos 61.4 % av patienterna jämfört med 27.7 % i 

behandlingens slutfas. Bland de 62 patienter som uppvisade självskadebeteenden i startfasen 

visade beroende t-test en signifikant minskning i självskadebeteenden över tid, t58 = 8.05 (p = 

<0.001), se tabell 1. Effektstorleken var stor. 1–5 självskadeepisoder förekom hos 32.7 % i 

startfasen jämfört med 20 % i slutfasen, 6–10 självskadeepisoder förekom hos 15.3 % i 

startfasen jämfört med 5.3 % i slutfasen, medan 11 eller fler självskadeepisoder förekom hos 

15.3 % i startfasen jämfört med 3.2 % i slutfasen. Beroende t-test visade även en signifikant 

minskning i suicidförsök över tid, t15 = 5.8 (p = <0.001), se tabell 1. Effektstorleken var stor.  

 

Prediktorer för behandlingsutfall  

Binär logistisk regressionsanalys visade att antal färdighetsträningssessioner kunde predicera 

om patienten avslutade behandlingen i förtid (oddskvot = 0.92, p = 0.05), se tabell 3. 

Korrelationsanalysen påvisade en negativ korrelation (r = - 0.34, p = 0.001), vilket innebär att 

ju färre färdighetsträningssessioner patienterna hade, desto högre var förekomsten av 

behandlingsavbrott. Analysen visade även en trend mot att antal individualsessioner kunde 

predicera behandlingsavbrott (oddskvot = 0.94, p = 0.09). Korrelationsanalysen påvisade en 

negativ korrelation (r = - 0.31, p = 0.002), vilket innebär att ju färre individualsessioner 

patienterna hade, desto högre var förekomsten av behandlingsavbrott. Varken behandlingstid, 

behandlingsintensitet, förstämningssyndrom, ångestsyndrom, substansmissbruk, annan 

personlighetsstörning, psykos och kroniska diagnoser kunde predicera behandlingsavbrott.  

 
Tabell 3. Prediktorer för behandlingsavbrott (binär logistisk regressionsanalys). 

 Oddskvot KI (95 %)     p             r
2
 

Individualsessioner    0.94 0.87 – 1.01      0.09                     0.34 

Färdighetsträningssessioner    0.92 0.85 – 1.00      0.05  

Behandlingstid    1.18 0.97 – 1.43      0.10  

Behandlingsintensitet     1.82 0.87 – 3.80      0.11  

Förstämningssyndrom    1.21 0.30 – 4.92      0.79  

Ångestsyndrom    1.84 0.42 – 8.10      0.42  

Substansmissbruk    0.84 0.13 – 5.44      0.86  

Annan personlighetsstörning    3.91      0.14 – 109.51      0.42  

Psykos 
a 

            1.00  

Kroniska diagnoser    2.74      0.43 – 17.58      0.29  
Not. Förstämningssyndrom: egentlig depression och dystymi. Ångestsyndrom: specifik fobi, social fobi, 

generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom, paniksyndrom med 

agorafobi, agorafobi, bulimia nervosa, anorexia nervosa och ätstörning UNS. Substansmissbruk: 

alkoholmissbruk och drogmissbruk. Kroniska diagnoser: ADHD, ADD, Aspergers syndrom och bipolär 

sjukdom. p = alpha-värde (α= 0.05). 
a 

= eftersom inga patienter i den diagnostiska undergruppen psykos 

avslutade behandlingen i förtid, kunde inte psykos som prediktor analyseras.  

 

Binär logistisk regressionsanalys visade en trend mot att antal individualsessioner (oddskvot = 

1.04, p = 0.08) kunde predicera avskrivning av BPS-diagnos, se tabell 4. Korrelationsanalysen 

påvisade en negativ korrelation (r = - 0.05, p = 0.66), vilket innebär att ju färre 

individualsessioner patienterna hade, desto större var chansen för att bli av med sin BPS-

diagnos. Analysen visade även en trend mot att kroniska diagnoser kunde predicera 

avskrivning av BPS-diagnos (oddskvot = 0.31, p = 0.06). Korrelationsanalysen påvisade en 

negativ korrelation (r = - 0.20, p = 0.07), vilket innebär att ju färre kroniska diagnoser 
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patienterna hade, desto större var chansen för att bli av med sin BPS-diagnos. Varken antal 

färdighetsträningssessioner, behandlingstid, behandlingsintensitet, förstämningssyndrom, 

substansmissbruk, annan personlighetsstörning eller psykos kunde predicera avskrivning av 

BPS-diagnos.  

 
Tabell 4. Prediktorer för avskrivning av BPS-diagnos (binär logistisk regressionsanalys).  

 Oddskvot KI (95 %) p r
2
 

Individualsessioner 1.04 1.00 – 1.10 0.08 0.24 

Färdighetsträningssessioner 0.97 0.93 – 1.02 0.20  

Behandlingstid 0.98 0.85 – 1.12 0.71  

Behandlingsintensitet  1.11 0.57 – 2.15 0.76  

Förstämningssyndrom 1.15 0.37 – 3.57 0.81  

Ångestsyndrom 2.25 0.72 – 7.03 0.16  

Substansmissbruk 0.39 0.11 – 1.44 0.16  

Annan personlighetsstörning 1.38        0.17 – 11.56 0.77  

Psykos 0.23 0.03 – 1.86 0.17  

Kroniska diagnoser 0.31        0.09 – 1.07 0.06  
Not. Förstämningssyndrom: egentlig depression och dystymi. Ångestsyndrom: specifik fobi, social fobi, 

generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom, paniksyndrom med 

agorafobi, agorafobi, bulimia nervosa, anorexia nervosa och ätstörning UNS. Substansmissbruk: 

alkoholmissbruk och drogmissbruk. Kroniska diagnoser: ADHD, ADD, Aspergers syndrom och bipolär 

sjukdom. p = alpha-värde (α= 0.05). 

   

Den linjära regressionsanalysen visade att förekomst av ångeststörningar kunde predicera en 

signifikant minskning i BPS-symptom (t = - 2.23, p = 0.03), se tabell 5. Korrelationsanalysen 

påvisade en positiv korrelation (r = 0.16, p = 0.15), vilket innebär att ju större minskning 

patienterna uppvisade i antal ångeststörningar, desto större blev minskningen i BPS-symptom. 

Den linjära regressionsanalysen visade också en trend mot att substansmissbruk kunde 

predicera förändring i BPS-symptom (t = 1.88, p = 0.07). Korrelationsanalysen påvisade en 

negativ korrelation (r = -0.09, p = 0.45), vilket innebär att ju större minskning patienterna 

uppvisade i substansrelaterade diagnoser, desto mindre blev minskningen i BPS-symptom.  

Antal individualsessioner, färdighetsträningssessioner, behandlingstid, behandlingsintensitet, 

förstämningssyndrom, annan personlighetsstörning, psykos och kroniska diagnoser kunde 

däremot inte predicera minskning i BPS-symptom över tid (F = 1.33, p = 0.23).  
 

Tabell 5. Prediktorer för minskning i borderlinesymptom (linjär regressionsanalys).  

 t p r
2
 

Individualsessioner - 0.74 0.47 0.17 

Färdighetsträningssessioner - 0.07 0.95  

Behandlingstid   0.35 0.73  

Behandlingsintensitet  - 0.42 0.67  

Förstämningssyndrom - 0.10 0.92  

Ångestsyndrom - 2.23 0.03  

Substansmissbruk   1.88 0.07  

Annan personlighetsstörning   0.16 0.87  

Psykos - 0.54 0.59  

Kroniska diagnoser   0.22 0.83  
Not. p = alpha-värde (α= 0.05).  

 

Linjär regressionsanalys visade att antal färdighetsträningssessioner, behandlingstid, 

behandlingsintensitet och kroniska diagnoser inte kunde predicera en signifikant minskning i 

antal icke-kroniska diagnoser över tid (F = 0.98, p = 0.43), se tabell 6. Dock antydde analysen 
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en trend mot att antal individualsessioner kunde vara en prediktor för minskningen i antal 

icke-kroniska diagnoser (t = - 1.70, p = 0.09). Korrelationsanalysen påvisade en positiv 

korrelation (r = 0.20, p = 0.06), vilket innebär att ju fler individualsessioner patienterna hade, 

desto större effekt uppmättes för icke-kroniska diagnoser.  

 
Tabell 6. Prediktorer för minskning i antal icke-kroniska diagnoser (linjär regressionsanalys) 

                                  t                     p        r
2  

 

 

Individualsessioner      -1.70                 0.09                       0.06 

Färdighetsträningssessioner      0.14                 0.89 

Behandlingstid       1.17                 0.25 

Behandlingsintensitet       0.89                          0.38 

Kroniska diagnoser     - 1.36                 0.18 
Not. p = alpha-värde (α= 0.05). 
 

Resultatet på linjär regressionsanalys visade också att antal individualsessioner var en 

signifikant prediktor för minskning i självskadebeteenden över tid (t = 2.06, p = 0.04), se 

tabell 7. Korrelationsanalysen påvisade en positiv korrelation (r = 0.36, p = <0.001), vilket 

innebär att ju fler individualsessioner patienterna hade, desto större effekt uppmättes för 

självskadebeteenden. Varken antal färdighetsträningssessioner, behandlingstid, 

behandlingsintensitet, icke-kroniska och kroniska diagnoser kunde predicera denna minskning 

(F = 0.75, p = 0.68). 

 
Tabell 7. Prediktorer för minskning i självskadebeteenden (linjär regressionsanalys).  

 t p r
2
 

Individualsessioner   2.06 0.04 0.08 

Färdighetsträningssessioner - 0.83 0.41  

Behandlingstid - 1.38 0.17  

Behandlingsintensitet  - 0.40 0.69  

Förstämningssyndrom - 0.50 0.62  

Ångestsyndrom   0.33 0.74  

Substansmissbruk   0.05 0.96  

Annan personlighetsstörning - 0.76 0.45  

Psykos   0.78 0.44  

Kroniska diagnoser   0.50 0.62  
Not. p = alpha-värde (α= 0.05).  

 

 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka om dialektisk beteendeterapi hade 

effekt på patienter med borderline personlighetsstörning och subklinisk emotionell instabilitet 

i svensk öppenvård. De frågeställningar som studien ämnade besvara var om det fanns några 

förändringar för patientgruppen över tid gällande borderlinediagnos, borderlinesymptom, 

självskadebeteende, suicidförsök och komorbiditet, samt vilka prediktorer som kunde 

predicera behandlingsutfall för de patienter som fick DBT. Sammanfattningsvis visade 

resultaten en minskning i borderlinediagnos, borderlinesymptom, suicidförsök, 

självskadeepisoder, samt komorbida diagnoser vid behandlingsavslut. Minskning i antal 

ångeststörningar under behandlingen visade sig vara en signifikant prediktor för minskning i 

BPS-symptom och ett större antal individualsessioner visade sig vara en signifikant prediktor 

för minskning i självskadebeteenden över tid.  
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Behandlingsavbrott 

Föreliggande studie visade ett relativt lågt antal behandlingsavbrott (13.9 %) jämfört med 

andra DBT-studier. Kliem och kollegors metaanalys (2010) visade att behandlingsavbrott i 

DBT varierade mellan 4.2–43.3 % med ett genomsnittligt behandlingsavbrott på 24.7 %. 

Tidigare forskning har även visat att patienter som genomgått DBT hade färre avhopp jämfört 

med andra behandlingar för BPS (Linehan et al., 1991; van den Bosch et al., 2002; Verheul et 

al., 2003). I föreliggande studie betraktas den låga förekomsten av behandlingsavbrott som ett 

positivt resultat, där majoriteten valde att fullfölja behandlingen och då troligen fick en bättre 

chans att tillfriskna. Det är svårt att uttala sig om orsaken till varför 13.9 % valde att avsluta 

behandling i förtid eftersom dessa patienter, förutom ett färre antal individual- och 

färdighetsträningssessioner, inte skilde sig signifikant från de patienter som fullföljde 

behandling. Som förväntat visade prediktoranalysen att färre färdighetsträningssessioner var 

en signifikant prediktor, och att färre individualsessioner utgjorde en trend, för att avsluta 

behandlingen i förtid. Detta bekräftas av resultat som visade att patienter som avslutade 

behandlingen i förtid hade ett färre antal sessioner än det genomsnittliga.   

 

BPS-patienter har generellt sett visat sig vara svåra att behålla i behandling och har bl.a. 

rapporterat svårigheter med sin terapeut som främsta skäl till att avbryta behandling (Linehan 

& Heard, 1993). En tänkbar anledning till att DBT har ett lägre behandlingsavbrott än andra 

psykoterapier, vilket också var fallet i föreliggande studie, är att det i DBT ständigt läggs stor 

vikt vid terapeutens och patientens arbetsallians. I DBT anses patient och terapeut vara 

jämställda varandra och patienten får bl.a. ringa sin individualterapeut om denna är orolig för 

att den terapeutiska relationen blivit skadad. Utöver detta skriver terapeut och patient under 

ett behandlingskontrakt som explicit förbinder båda parter till att arbeta med varandra, samt 

med de svårigheter som kan uppstå i relationen behandlingen. Det går dock inte att besvara 

om det var alliansarbetet som bidrog till att antalet behandlingsavbrott blev lägre i 

föreliggande studie jämfört med i andra DBT-studier. BUP:s rapport (Hallek et al., 2011) 

visade att sannolikheten för att patienterna fullföljde behandling ökade då deras anhöriga 

engagerades i denna. Anhörigas delaktighet i DBT har även visat sig ge god effekt för vuxna 

patienter (Hoffman et al., 2005) bl.a. genom att det motiverar patienten att stanna i 

behandling. På Borderlineenheten erbjöds patienternas anhöriga att delta i anhöriggruppen 

”DBT Familjeband”, varpå patienternas anhöriga kan ha varit mer eller mindre engagerade i 

deras behandlingar. Föreliggande studie har dock inte kunnat kontrollera för detta då det inte 

fanns systematiskt dokumenterat.  

 

Avskrivning av BPS-diagnos och minskning av BPS-symptom  

Den signifikanta minskningen i förekomst av BPS-diagnos efter DBT stöds av tidigare 

forskning (Hjalmarsson et al., 2008; Koons et al., 2001; Pistorello et al., 2012) som visat att 

DBT är en effektiv behandling för just denna problematik. Hjalmarsson och kollegor (2008) 

fann i sin studie att 11.1 % av patienterna fortfarande uppfyllde kriterierna för BPS efter 

avslutad DBT, medan föreliggande studie visade att andelen patienter med kvarstående BPS-

diagnos var 30.7 %. Denna skillnad kan tänkas bero på att föreliggande studie inkluderade ett 

mer heterogent patienturval, eftersom patienterna inkom på remiss, samt frånvaron av 

exklusionskriterier gällande uppfyllande av BPS-diagnos och andra komorbida störningar. I 

Hjalmarsson och kollegors studie inkluderades endast patienter som uppfyllde BPS-diagnos 

och som hade självskadebeteenden, medan patienter med samtidig psykos, substansmissbruk 

eller allvarlig ätstörning exkluderades. Skillnaden i andel patienter med avskriven BPS-

diagnos efter avslutad behandling i de två studierna kan således bero på att föreliggande 

studie hade ett mer svårbehandlat patienturval då denna inkluderade patienter med en mer 
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varierad sjukdomsbild. Båda studiernas resultat är dock signifikanta, vilka indikerar att DBT 

leder till en betydlig minskning i svårighetsgraden av BPS.  

 

Resultatet visade en trend mot att ett färre antal kroniska diagnoser ökade chansen för att få 

sin BPS-diagnos avskriven. Att samtidiga kroniska diagnoser påverkade behandlingens effekt 

verkar rimligt då DBT inte utarbetats för att behandla kroniska störningar i samma 

utsträckning som annan axel-I-komorbiditet. Även om behandling av kroniska störningar 

skulle få ett ökat fokus i behandlingen, kan det dock inte förväntas att symptomen upphör 

fullständigt, utan endast att en symptomlindring sker. Detta innebär att kroniska diagnoser 

kommer ha en mer eller mindre modererande effekt på sambandet mellan DBT och 

behandlingsutfall. I dagsläget finns dock ingen forskning som studerat huruvida kroniska 

diagnoser modererar behandlingseffekten av DBT.   

 

Resultatet visade även en trend mot att ett färre antal individualsessioner gav en ökad chans 

för att få sin BPS-diagnos avskriven. Detta resultat skulle kunna betyda att patienter som 

uppvisade en tillräcklig förbättring (det vill säga inte längre uppfyllde kriterier för BPS) 

avslutades i behandling, varpå dessa hade ett färre antal individualsessioner än patienter som 

fortfarande hade kvar sin BPS-diagnos och därför hade en längre behandling. Detta 

resonemang stöds av att de patienter som hade kvar sin BPS-diagnos efter avslutad 

behandling hade ett genomsnittligt högre antal individualsessioner (M = 67) än de patienter 

som fick sin BPS-diagnos avskriven (M = 55.5). Resultatet innebär inte att de patienter som 

fick fler individualsessioner egentligen hade behövt färre sessioner eftersom detta mer styrdes 

av patienternas vårdbehov. Det är svårt att få fram ett ”ultimat” behandlingsupplägg som kan 

vara gemensamt för samtliga patienter i föreliggande studie eftersom dessa skiljde sig mycket 

från varandra, både i symptombild och svårighetgrad, och därför hade olika vårdbehov.   

 

Den signifikanta minskningen i BPS-symptom som föreliggande studie visade 

överensstämmer med resultatet från tidigare studier (Hjalmarsson et al., 2008; Hallek et al., 

2011; McMain et al., 2012, 2009). Resultatet visade att minskning i antal ångeststörningar 

signifikant predicerade förbättring i BPS-symptom. En tänkbar förklaring till resultatet kan 

vara att ångeststörningar utgör ett hinder för att behandla BPS. Det är t.ex. rimligt att anta att 

behandling av social fobi ökar tillgodogörandet av färdighetsträningen, en central komponent 

i DBT, som vidare behandlar BPS-symptom. Dessutom är traumatiska erfarenheter vanligt 

förekommande bland BPS-patienter (Zanarini et al., 1998), och en stor andel har samtidig 

PTSD. Likt resonemanget ovan skulle behandling av PTSD kunna ge en minskning i BPS-

symptom genom att traumabearbetning bl.a. minskar respondenta reaktioner för 

traumarelaterade stimuli, varpå dysreglerade emotioner uppträder mer sällan. Å andra sidan 

kan resultatet spegla en metodologisk brist hos KABOSS-S där ångestsymptom möjligtvis ger 

utslag som BPS-symptom, då dessa symptom kan tänkas överlappa varandra. I praktiken 

skulle detta innebära att den förbättring i BPS-symptom som resultaten visar, snarare kan 

tillskrivas förbättringen i ångeststörningar och inte reella BPS-symptom. I sådana fall betyder 

resultatet enbart att en minskning i ångeststörningar leder till en minskning i ångestsymptom 

som borderline-subskalan på KABOSS-S inte kan redogöra för. Föreliggande studie 

inkluderade inte alla subskalor av KABOSS-S, vilket skulle kunnat ge en klarare bild av vad 

resultatet på KABOSS-S antyder. Resultatet visade även en trend mot att minskning i 

substansrelaterade diagnoser predicerade en mindre minskning i BPS-symptom. Detta betyder 

att förbättring av substansmissbruk inte leder till förbättring i BPS-symptom, vilket går emot 

ovanstående resultat som visar att minskning i ångeststörningar signifikant predicerade 

förbättring i BPS-symptom. En tänkbar förklaring till detta kan vara att eftersom 

substansmissbruk leder till flera terapistörande beteenden (Dimeff & Linehan, 2008), riktas 
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fokus i behandlingen mer mot att minska substansrelaterade symptom än på behandling av 

borderlinesymptom. Detta kan ha lett till att behandling av borderlinesymptom inte uppnått 

lika stor effekt. Zanarini och kollegor (2004) fann i sin studie att substansrelaterade störningar 

minskade risken för att uppnå BPS-remission. Utöver detta visade föreliggande studie även att 

grad av borderlinesymptomatologi inte kunde predicera behandlingsutfall, vilket bekräftas av 

Hallek och kollegor (2011).   

 

Även Hjalmarsson och kollegor (2008) använde skattningsskalan KABOSS-S för att bedöma 

förekomsten av BPS-symptom i patientpopulationen, och visade liksom föreliggande studie 

en signifikant minskning över tid. Medan Hjalmarsson och kollegor fann att 

genomsnittspoängen på KABOSS-S var 33.9 poäng innan behandling, visade föreliggande 

studie en genomsnittspoäng på 35.6 i behandlingens startfas. Även om mätningarna inträffade 

vid två olika tidpunkter, och att det finns en risk för att patienterna i föreliggande studie redan 

uppnått förbättring vid första mätning, kan det antas att svårighetsgraden av BPS var ungefär 

den samma vid behandlingens inledning i båda studierna. Studiernas effektstorlekar var båda 

stora, även om Hjalmarsson och kollegor rapporterade en större effektstorlek än i 

föreliggande studie. Att effektstorleken i föreliggande studie var något mindre, kan också här 

bero på skillnaden i patienturvalens heterogenitet, då det är svårare att uppnå stora 

effektstorlekar ju mer heterogent urvalet är. Vid sista symptommätning noterades en 

signifikant minskning i BPS-symptom både i Hjalmarsson och kollegors studie (23.0 poäng) 

och i föreliggande studie (21.1 poäng). Det är dock viktigt att poängtera att vissa av 

patienterna i förstnämnda studie vid sista symptommätning inte var klara med sin behandling, 

till skillnad från föreliggande studie där sista mätningen alltid utfördes i behandlingens 

slutfas. Det finns alltså en risk för att resultatet i Hjalmarsson och kollegors studie skulle sett 

annorlunda ut ifall symptommätning utförts i slutet av behandlingen.  

  

Trots att det förekom en signifikant minskning av BPS-symptom under behandlingen var 

sänkningen från startfas till slutfas inte mycket stor, vilket indikerar att det enligt KABOSS-S 

gränsvärden fortfarande förelåg en betydande borderlinesymptomatologi i behandlingen 

slutfas. Detta går emot resultat som i föreliggande studie visat att förekomsten av BPS-

diagnos signifikant sänktes under behandlingen. KABOSS-S gränsvärden har ännu inte 

studerats systematiskt varpå inga vetenskapligt belagda cut-off-värden finns till förfogande 

(Dunerfeldt et al., 2010). Av samma skäl finns heller ännu inga kända svenska normer, och 

enligt Dunerfeldt och kollegor bör KABOSS-S inte betraktas som ett diagnostiskt instrument 

utan endast som ett diagnostiskt hjälpmedel. Självskattningarna anger en ögonblicksbild av 

skattarens symptomatologi och kan därför inte predicera hur skattningarna ser ut en dag eller 

vecka senare. På grund av att KABOSS-S psykometriska egenskaper ännu inte är helt kända, 

och att det idag råder en viss osäkerhet om vad skalan mäter, bör resultat från KABOSS-S 

jämföras med försiktighet gentemot andra utfallsmått som mäter borderlineproblematik. I 

föreliggande studie handlar detta om att det blir problematiskt att jämföra resultat från 

KABOSS-S mot resultat från SCID-II vid in- och utskattning i behandling, då dessa inte med 

säkerhet kan förväntas mäta samma sak. Kroniska diagnoser visade sig inte kunna predicera 

förändring i BPS-symptom, vilket också skiljer sig från föreliggande studies resultat som visat 

en trend mot att ett färre antal kroniska diagnoser predicerade en bättre chans för att få sin 

BPS-diagnos avskriven.  

 

Minskning av komorbida diagnoser 

Den signifikanta minskningen av icke-kroniska komorbida diagnoser vid behandlingsslut är i 

linje med tidigare forskning (Harley et al., 2008; Harned et al., 2008; Hill et al., 2011; 

Linehan et al., 1999, 2002; Lynch et al., 2003; Safer et al., 2001; Telch et al., 2001; van den 
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Bosch et al., 2002, 2005). I behandlingens startfas var depression den mest förekommande 

komorbida diagnosen bland patienterna. Det är svårt att dra några slutsatser om varför andelen 

patienter med samtidig depression var så hög, men en möjlig förklaring kan vara att 

depression uppstått som ett resultat av patientens borderlineproblematik. BPS är en allvarlig 

psykisk störning som leder till stor funktionsnedsättning, både fysiskt, psykosocialt och 

ekonomiskt (Grant et al., 2008; Zanarini Frankenburg, Hennen, Reich, & Silk, 2005), samt 

medför stora interpersonella svårigheter. Dessa konsekvenser kan leda till en ökad risk för att 

utveckla depressiva symptom och andra ångeststörningar (Hopko, Sanchez, Hopko, Dvir, & 

Lejuez, 2003b). Om denna anledning kan förklara den höga andelen patienter som hade 

samtidig depression skulle en behandling av den primära diagnosen, BPS, även innebära att 

den sekundära diagnosen, depression, behandlas. Denna hypotes kan även gälla andra 

samtidiga icke-kroniska diagnoser som varit sekundära till BPS-diagnosen. Detta 

kontrollerades inte för i studien, varpå det inte med säkerhet går att fastslå om denna hypotes 

har ett förklaringsvärde av resultatet.  

 

Få individer med BPS uppfyller kriterierna för denna diagnos utan att samtidigt uppfylla 

kriterier för andra psykiatriska diagnoser (Linehan, 1993a). En tänkbar förklaring till detta är 

att den biologiska känslomässiga sårbarhet, som karakteriserar individer med BPS-

problematik, ökar risken för att utveckla komorbiditet. Har individen en hög känslighet för 

emotionella stimuli, starka känslomässiga reaktioner och en långsam återgång till neutralt 

känsloläge, är det troligt att individen även har anlag för att utveckla andra psykiska 

störningar (Shea et al., 2004). Resultatet visade att ett större antal individualsessioner utgjorde 

en trend mot att predicera minskning i icke-kroniska diagnoser över tid. Detta resultat hade 

dock en mycket låg andel förklarad varians, vilket betyder att förbättringen i icke-kronisk 

komorbiditet antas bero på andra mer centrala faktorer än ett större antal individualsessioner. 

Det är tänkbart att minskningen i icke-kroniska diagnoser skulle kunna förklaras mer av att 

fokus i fas två är att behandla just icke-kroniska komorbida störningar.  

 

Även om ett flertal studier bekräftar den höga förekomsten av komorbiditet bland patienter 

med BPS, är det viktigt att understryka att den höga komorbiditeten mellan BPS och axel-I-

syndrom även kan ha uppstått som följd av metodologiska brister vid diagnosticering, t.ex. att 

överlappande symptom leder till flera diagnoser trots att detta inte är fallet (Kreuger, 2005; 

Skodol et al., 1999). Forskning har bland annat visat att patienter diagnosticerade med BPS 

och depression kan ge ”falska” positiva svar på självskattningar av personlighetsproblematik, 

vilket kan leda till felaktiga personlighetsstörningsdiagnoser (Shea et al., 2004). I 

föreliggande studie finns risk för att en överdiagnosticering eller feldiagnosticering ägt rum 

både i behandlingens start- och slutfas, vilket skulle kunnat påverka resultatet gällande 

förändringar i BPS-diagnos och komorbiditet. Eftersom studien inte kunnat kontrollera för 

ovanstående problem går det dock inte att veta huruvida en eventuell överdiagnosticering eller 

feldiagnosticering påverkat resultaten.  

 

Under behandlingen minskade de specifika ångestdiagnoserna social fobi, posttraumatiskt 

stressyndrom, paniksyndrom med och utan agorafobi, ätstörning (Bulimia Nervosa, Anorexia 

Nervosa, ätstörning UNS), tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom och specifik fobi, 

samtidigt som diagnosen ångestsyndrom UNS ökade för tre patienter. På grund av att 

patienter med ångestsyndrom UNS var för få i antal kunde inga dataanalyser genomföras för 

att undersöka ifall dessa signifikant skiljde sig från den övriga patientgruppen. Vid närmare 

granskning av rådata hade dessa dock ingen komorbiditet som var gemensam inom gruppen 

eller på något sätt avvikande i förhållande till övriga patienter.  
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Minskning av självskadebeteende och suicidförsök  

Den signifikanta minskningen i självskadebeteende och suicidförsök i föreliggande studie 

stöds av tidigare forskning som visat att DBT är en effektiv behandling för just denna 

problematik (Bohus et al., 2004; Carter et al., 2010; Hjalmarsson et al., 2008; Hjalmarsson, 

2005; Koons et al., 2001, Linehan et al., 1991, 2007; McMain et al., 2009; Turner, 2000; van 

den Bosch et al., 2005; Vaillancourt, 2012; Verheul et al., 2003, Zanarini, 2009). Resultatet i 

Kliem och kollegors metaanalys (2010) visade en generellt måttlig effektstorlek för DBT vid 

behandling av självskadebeteenden. Hjalmarsson och kollegors studie (2008) rapporterade en 

måttlig effektstorlek på 0.97, för minskning i självskadebeteende, jämfört med föreliggande 

studie där effektstorleken estimerades till 1.4. I föreliggande studie estimerades 

effektstorleken för suicidförsök till 2.3. Enligt resultatet var ett större antal 

individualsessioner en signifikant prediktor för minskning i självskadebeteenden över tid, 

dock med en liten andel förklarad varians. Resultatet kan tänkas spegla att det tar tid att 

stabilisera patienter som har självdestruktiva beteenden. Detta stöds av DBT:s struktur där fas 

ett, som handlar om att uppnå stabilitet och säkerhet, är längre än övriga faser (Linehan, 

1993a). Således antas att patienter med hög förekomst av självskadebeteenden stannar längre i 

fas ett och därför får ett större antal individualsessioner än patienter med mindre 

självskadebeteenden.    

 

Det finns i dagsläget tre RCT-studier som visat att DBT är signifikant bättre än andra 

psykoterapier i att behandla självskade- och suicidala beteenden (Linehan et al., 1991; Turner, 

2000; Verheul et al., 2003). Det är dock viktigt att resultaten från dessa studier tolkas med en 

viss försiktighet. I Linehans första studie (1991) kvarstod inte den signifikanta effekten efter 

ett år, i Turners studie (2000) var inte behandlingen standard-DBT och i Verheuls och 

kollegors studie (2003) förklarades effekten mer av att kontrollgruppen försämrades under 

behandlingstiden än att de patienter som mottog DBT förbättrades. Det bör dock understrykas 

att DBT inte i någon av studierna fått sämre effekt vad gäller självskadebeteende än någon 

annan behandling. Sammantaget visar resultaten från flertalet studier att DBT innehåller 

verksamma komponenter vid behandling av självskadebeteenden, även om det för närvarande 

inte går att uttala sig om dessa komponenter är specifika för just DBT eller om dessa är 

gemensamma för fler psykoterapier. Exempel på gemensamma komponenter kan vara en 

tydlig struktur – som bl.a. kan ha bidragit till att DBT visat sig ha bättre effekt än 

klientcentrerad terapi i Turners studie (2000), vikten av empati och validering, fokus på 

emotion och emotionsreglering, en tydlig handlingsplan för hantering av suicidala kriser, samt 

regelbunden terapeuthandledning.  

 

DBT:s inledande syfte var att behandla suicidala patienter och behandlingen är därför 

utformad för detta ändamål. Centralt fokus i fas ett är att uppnå stabilitet och säkerhet, där 

reducering av livshotande beteenden ligger i toppen av den prioriteringsordnade målhierarkin. 

Eftersom minskning i självskade- och suicidala beteenden är ett tydligt utformat mål i 

behandlingen, och dessutom är högsta prioriterade fokus under hela terapin, antas 

sannolikheten för att dessa patienter ska bli fria från självdestruktiva beteenden öka. 

Föreliggande studie kan, som tidigare nämnts, inte uttala sig om vilka mekanismer som ligger 

bakom minskningen i självskade- och suicidala beteenden, men det är rimligt att anta att ökad 

kunskap om olika färdigheter, både idiosynkratiskt inlärda under individualterapin och mer 

generellt i färdighetsträningen, spelar en central roll.  

 

DBT är en psykoterapi som är starkt influerad av inlärningspsykologisk teori, och framförallt 

i fas ett utgör beteendeinterventioner en central del av behandlingen. Forskning har visat att 

ett beteendeinriktat förhållningssätt är mer effektivt än ett kognitivt när patienter befinner sig i 
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ett mycket dysreglerat känslomässigt tillstånd, då detta visat sig hämma kognitiva processer 

(Williams, 1992). Detta har bland annat påvisats i depressionsstudier som funnit att 

beteendeaktivering gav jämförbara effekter som vid medicinering för svårt deprimerade 

patienter, varav båda var signifikant bättre än kognitiv terapi (Dimidjian et al., 2006). Utifrån 

ovanstående studier är det tänkbart att BPS-patienters emotionella instabilitet, som tillfälligt 

reducerar deras kognitiva förmågor, kan försvåra tillgodogörandet av kognitiva 

interventioner. Det kan därför antas att dominansen av beteendeinterventioner i början av 

DBT är en bidragande orsak till DBT:s goda effekter på självskade- och suicidala beteenden. 

Hopko och kollegor (2003b) föreslår också att beteendeaktivering bör utgöra en större del av 

DBT för att minska självskade- och suicidala beteenden hos BPS-patienter. 

 

Metoddiskussion 

DBT-behandlingarna som ingick i föreliggande studie hade utförts i en klinisk kontext varför 

studien antog en naturalistisk design. Detta innebar att patienterna i studien inte pressats in i 

ett förutbestämt behandlingsupplägg utan istället var det patienternas vårdbehov som styrde. 

Patienterna remitterades till enheten och hade därför olika typer av bakgrund, socioekonomisk 

status och ålder. Detta gav ett heterogent urval, varpå den externa validiteten, 

generaliserbarheten, ökade.  

 

Patienterna som ingick i studien var även mycket representativa utifrån samsjuklighet med 

andra psykiatriska tillstånd samt vad gällde svårighetsgrad av borderlinediagnos. Den goda 

generaliserbarheten skedde dock på bekostnad av den interna validiteten eftersom kontrollen 

över verksamma mekanismer som påverkade behandlingsutfall gick förlorad då ingen 

randomisering, kontrollgrupp eller uppföljning över tid fanns med, vilka är stora svagheter. 

Hade detta funnits med, där en kontrollgrupp fått en annan aktiv behandling, så hade 

behandlingsutfallen mellan grupperna kunnat jämföras. Denna studie har således inte en 

optimal design för att ge ett säkert svar på frågan om det var DBT som var den verksamma 

mekanismen bakom studiens behandlingsresultat. Dock brukar utvärdering av 

psykoterapeutiska behandlingar ofta inledas och avslutas genom effectiveness-studier och 

däremellan fastslår efficacy-studier behandlingens effekt. 

 

Föreliggande studie inkluderade samtliga remitterade patienter som genomgått DBT på 

enheten mellan åren 2000 – 2012, vilket gav vida inklusionskriterier. Med så vida 

inklusionskriterier och heterogent urval ökar risken för typ II-fel, det vill säga att inte 

upptäcka en signifikant skillnad trots att en sådan skillnad existerar. En annan risk är att 

föreliggande studie kan ha missat behandlingseffekter som uppkommit efter behandling 

eftersom ingen behandlingsuppföljning kunde genomföras. Tidigare forskning pekar mot att 

stabiliteten hos personlighetsstörningsdiagnoser generellt uppvisar en stark negativ 

korrelation med studiers uppföljningslängd, vilket innebär att förekomsten av BPS minskar i 

studier som har långa uppföljningar (Skodol, 2007). Links och kollegor (1998) fann vidare att  

53 % av patienter som tidigare diagnosticerats med BPS vid sju års uppföljning eller mer efter 

avslutad behandling inte längre uppfyllde kriterierna för en BPS-diagnos, vilket talar för att 

förbättring kan fortsätta även lång tid efter terapiavslut. Samtidigt som föreliggande studie 

inte kan uttala sig om patienterna förbättrades efter behandling, kan den inte heller beskriva 

om förbättringen som resultatet visade kvarstod över tid.   

 

Studien följde patienternas behandlingar över lång tid där utfallsmåtten mättes de 15 första 

och 15 sista sessionerna. Tidsspannet ansågs tillräckligt för att samla in behandlingsdata, men 

om mer tid funnits hade fler mätningstillfällen varit att föredra för att kunna studera mer 

detaljerat när behandlingseffekter inträdde under behandlingen. Föreliggande studie hade 
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ingen möjlighet att genomföra en förmätning, som hade kunnat beskriva hur patienternas 

problematik såg ut innan de påbörjade behandling, eftersom några sådana mått inte fanns 

dokumenterade. På grund av detta är det svårt att uttala sig om vad start- och slutfas 

tidsmässigt fångar in. Det är bland annat tänkbart att data från startfasen beskriver information 

där patienterna redan börjat förbättras och inte hur deras problematik såg ut i startfasen av 

behandlingen. För att kontrollera för detta hade exempelvis en förmätning, mittmätning, 

slutmätning och en uppföljningsmätning varit att föredra.   

 

Studiens inhämtade data kom från färdigställda, journalförda DBT-behandlingar. En nackdel 

med detta är att ingen randomisering kunde ske, vilket betyder att patienterna kan ha skiljt sig 

systematiskt från varandra i avseenden som kan ha påverkat behandlingsutfallet. För att 

kompensera för detta hade föreliggande studie, utöver kontrollgrupp, behövt mer demografisk 

data om patienterna för att få en ökad kontroll över bakomliggande variabler. Å andra sidan, 

eftersom behandlingarna redan var genomförda, påverkades inte behandlare och patienter av 

att ingå i studien, varpå ett mer naturalistiskt förlopp kunde studeras.  

 

Insamlad data baserades på behandlarnas dokumenterade observationer, vilket medför ökad 

risk för konfirmeringsbias. Eftersom behandlarna diagnosticerade, journalförde, behandlade 

och utvärderade vid behandlingsavslut, minskade objektiviteten i insamlad data. Stundtals 

påträffades även bristfälliga journalanteckningar, vilket medförde att författarna behövde 

bedöma betydelsen av innehållet i vissa journalanteckningar. Detta kan ha lett till en 

underskattning eller överskattning av patienters förbättringar eller försämringar i start- och 

slutfas av behandlingen.  

 

Föreliggande studie inkluderade ett stort urval på 108 patienter, vilket är mycket större än i 

tidigare svenska effectiveness-studier. Detta möjliggjorde ett resultat där stora effektstorlekar 

kunde påträffas. Utfallsmåtten som studerades var många och lyckades fånga in den 

komplexa symptombild som är karakteristisk för patienter med BPS. Behandlarna i studien 

representerade olika yrkesgrupper: psykologer, läkare, sjuksköterskor och mentalskötare. 

Dessa arbetade vid en subspecialiserad enhet för Borderline personlighetsstörning men var 

inte expertutbildade för att få ingå i studien, varför dessa kan likställas med annan 

subspecialiserad öppenvårdspersonal som arbetar psykoterapeutiskt med DBT och BPS-

patienter. I detta fall styrker resultatet att en yrkesheterogen arbetsgrupp kan arbeta med DBT-

behandlingar, och att tillgängligheten för DBT för BPS-patienter på så vis kan öka genom att 

fler kan erbjuda DBT.  

 

Även om resultaten visade att patienterna upplevde en signifikant förbättring, vilket talar för 

att DBT är en effektiv behandling för BPS-problematik, kan det finnas andra bidragande 

mekanismer bakom behandlingsutfallet som bör uppmärksammas. En av dessa mekanismer är 

farmakologisk behandling, då den psykoterapeutiska behandlingen ofta kompletteras av 

medicinering. Forskning kring farmakologisk behandling vid BPS har visat olika resultat, 

både att medicinering, i kombination med psykoterapi, kan ha en viss effekt på BPS-symptom 

(Mercer et al., 2009), samt att det inte finns någon effektiv farmakologisk behandling som 

påverkar svårighetsgraden av BPS som helhet (Lieb et al., 2010). Forskare är dock eniga om 

att medicinering på egen hand inte är effektivt för att behandla BPS. I föreliggande studie har 

hänsyn inte kunnat tas till patienternas samtidiga farmakologiska behandlingar, vilket innebär 

att det inte går att uttala sig om mediciners inverkan på de olika utfallsmåtten. Det är dock 

rimligt att anta att dessa kan ha haft en viss effekt på behandlingsutfallet. Hjalmarsson och 

kollegor (2008), som kontrollerade för medicinering, fann dock inga skillnader i utfallsmått 

mellan de patienter som mottog samtidig farmakologisk behandling och övriga patienter. En 
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annan faktor som inte inkluderades i studien är patienternas slutenvårdsvistelser. Eftersom 

ansvaret för patienten då överflyttas till avdelningsansvarig psykiater, är det denna som avgör 

hur patienten ska behandlas under vistelsen. Detta innebär ofta ändringar i medicinering, men 

i vissa fall även andra behandlingsalternativ som ECT, som båda kan påverka patientens 

allmäntillstånd. Studiens avsaknad av kontroll av ovanstående faktorer innebär en risk för att 

signifikanta effekter som studien påvisat kan ha uppstått eller påverkats av dessa istället för 

DBT-behandlingarna i sig.  

 

För närvarande råder det brist på svensk efficacy- och effectivenessforskning, samt 

metaanalyser som undersöker effekten av olika DBT-studier och andra aktiva behandlingar 

för BPS. Detta behövs bland annat för att reda ut vad som är specifikt för DBT vid behandling 

av BPS och vad som är gemensamt med andra psykoterapier. Framtida forskning av DBT:s 

effekter i en svensk kontext bör inkludera RCT-studier där DBT jämförs med väntelista och 

andra aktiva behandlingar för BPS. RCT-studier bör inkludera större och mer heterogena 

urval, samt längre uppföljningstider för att kunna studera långsiktiga behandlingseffekter. 

Resultaten från dessa studier bör också utvärderas utifrån bredare mått på förbättring och inte 

enbart utifrån förbättring i specifika symptom, för att få en bättre bild av patienternas 

allmänna funktionsnivå. Detta gäller även vid behandlingsuppföljningar där utfallsmått på 

andra bidragande mekanismer utöver psykoterapeutisk behandling, som viktiga händelser i 

patienters liv, arbetsförmåga, socialt nätverk och annan behandling, bör inkluderas. Vidare 

forskning bör dessutom studera patientgrupper med samtidiga kroniska diagnoser närmare, då 

föreliggande studie visade en trend mot att denna patientgrupp kan vara speciellt 

svårbehandlad. I föreliggande studie fanns för få patienter i de kroniska undergrupperna för 

att kunna se vilken eller vilka av de kroniska diagnoserna som hade betydelse för att få sin 

BPS- diagnos avskriven. 

 

Sammanfattade slutsatser 

De frågeställningar som föreliggande studie ämnade besvara var om det fanns några 

förändringar över tid för patienter med BPS-diagnos och subklinisk emotionell instabilitet 

som genomgått DBT-behandling inom svensk subspecialiserad öppenvård, samt vilka 

prediktorer som kunde predicera behandlingsutfall. Sammanfattningsvis visade resultaten en 

minskning i borderlinediagnos, borderlinesymptom, suicidförsök, självskadeepisoder, samt 

komorbida diagnoser vid behandlingsavslut. Minskning i antal ångeststörningar under 

behandlingen visade sig vara en signifikant prediktor för minskning i BPS-symptom och ett 

större antal individualsessioner visade sig vara en signifikant prediktor för minskning i 

självskadebeteenden över tid. Studiens naturalistiska design omöjliggjorde randomisering, 

kontrollgrupp och uppföljning, vilket innebar att studien inte kan uttala sig om kausala 

samband för funna resultat. Dock studerades ett naturalistiskt förlopp över en längre 

tidsperiod för ett heterogent patienturval som var större än i tidigare svenska effectiveness-

studier, vilket ökar den externa validiteten. BPS leder till stor funktionsnedsättning för den 

drabbade, både fysiskt, psykosocialt och ekonomiskt. Mellan 8–10 % av den psykiatriska 

öppenvårdpopulationen och mellan 14–20 % av den psykiatriska slutenvårdspopulationen 

uppskattas ha BPS, varpå vikten att erbjuda dessa patienter en effektiv och evidensbaserad 

behandling är stor, både etiskt och samhällsekonomiskt. Föreliggande studie har bidragit till 

att öka evidensen för DBT i svensk öppenvård, ett för närvarande litet beforskat område.  
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