
 

 
 

 

 

 

Bemötande av patienter med emotionellt 

instabil personlighetsstörning 

En utmaning i sjuksköterskans arbete 

 

The approach of handling patients 

suffering from Borderline Personality 

Disorder  

A challenge for nurses in their everyday work 

  

 

Författare: Mikael Gustafsson och Julia Smith  
 

 

 

 

HT 2019 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp   

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Annica Kihlgren, professor, Örebro universitet 

Examinator: Elisabeth Welin, professor, Örebro universitet 



Sammanfattning 

 

Bakgrund: Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) är den mest förekommande 

typen av personlighetsproblematik. EIPS är en personlighetsstörning som utmärks av 

exempelvis instabil identitet, pendlande affekter, bristande självkontroll, självskadebeteende 

och suicidtankar. Sjuksköterskor kan sakna självförtroende och kompetens att vårda denna 

patientgrupp. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med EIPS. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie har genomförts med systematisk sökning i databaserna 

CinahlPlus och PubMed. Integrerad analys användes som analysmetod. 

 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och sju kategorier. Det framkom 

att sjuksköterskor har otillräckligt med kunskap gällande bemötande av denna patientgrupp. 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att vårdkulturen på arbetsplatsen påverkade dem negativt i 

kontakten mellan dem och patientgruppen. Sjuksköterskan i sin professionella roll uttryckte, 

trots fördomar, empati för patienter med EIPS. Emotionella reaktioner och negativa känslor 

uppstod hos sjuksköterskorna då patienterna kunde hota med självmord eller uppvisa 

manipulativt beteende. Det framkom att sjuksköterskorna hade egna strategier vad gäller att 

bemöta patienten genom att exempelvis fokusera på de basala behoven.  

 

Slutsats: Patienter med EIPS har en svår och komplex beteendeproblematik. Sjuksköterskor 

drabbas av negativa känslor i mötet som kan ge upphov till en negativ vårdrelation. Kontakten 

med patienterna är utmanande och det krävs både flexibilitet och tålamod hos sjuksköterskan.  

 

Nyckelord: Bemötande, emotionellt instabil personlighetsstörning, erfarenheter och 

sjuksköterska. 
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1. Inledning 

En personlighetsstörning utgörs av ett visst tankesätt, känslor och beteende som avviker från 

kulturella förväntningar; orsakar ohälsa eller funktionsnedsättning samt består över tid. Det 

finns 10 diagnostiska personlighetsstörningar (American Psychiatric Association [APA], 

2014). Patienter med personlighetsstörningar har ofta andra samsjukliga psykiatriska tillstånd 

i kombination med sociala och interpersonella problem (Stringer et al., 2014). En 

personlighetsstörning börjar ofta utvecklas kring sena tonår eller tidigt vuxenliv och kan bli 

långvarig om inte individen får behandling (American Psychiatric Association [APA], 2018). 

Patienter med svåra personlighetsstörningar kan ha nytta av erhållen vård genom samordnade 

vårdteam där patienten själv, eventuella anhöriga, psykiatrisjuksköterska, psykiater och/eller 

psykolog ingår. Sjuksköterskan har en framträdande roll inom det samordnade vårdteamet vad 

gäller att leda och ansvara för att informera samt involvera samtliga parter (Stringer et al., 

2014). Inom psykiatrisk vård är Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) den mest 

förekommande typen av personlighetsproblematik (Perseius, 2010). Författarna av denna 

litteraturstudie har valt att fokusera på denna patientgrupp som troligen många sjuksköterskor 

kommer i kontakt med i vården och ämnar söka mer kunskap kring sjuksköterskors 

erfarenheter av att bemöta patienter med EIPS i sitt dagliga arbete. 

2. Bakgrund 

2.1 Emotionellt instabil personlighetsstörning  

Begreppet EIPS används inom svensk sjukvård utifrån det internationella diagnossystemet 

ICD-10 (Socialstyrelsen, 2019). EIPS går internationellt under namnet borderline 

personlighetsstörning (BPD). Inom allmänpopulationen uppskattas cirka 1 % ha EIPS. 

Förekomsten av EIPS/borderline personlighetsstörning internationellt är cirka 10-12 % inom 

psykiatrisk öppenvård och 20-22 % inom inneliggande psykiatrisk vård (Ellison, Rosenstein, 

Morgan & Zimmerman, 2018). EIPS utgör en funktionsnedsättning inom sociala, 

psykologiska och dagliga funktioner; vilket ofta bidrar till en sämre livskvalitet. Symptomen 

förekommer i olika grad (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2009). 

EIPS innefattar en mängd olika kriterier som exempelvis instabil identitet, pendlande affekter 

samt bristande självkontroll (Herlofson & Ekselius, 2016). Svårare symptom utgörs ofta av 

starka känslor av oro och ångest samt återkommande kriser med eventuella inslag av 

självskadande och aggressivt beteende (NICE, 2009). Självskadebeteende är förekommande 

bland personer med EIPS och i vissa studier har suicidfrekvensen varit hög (3-10 %) 

(Herlofson & Ekselius, 2016). En hög dödlighet till följd av suicid är förknippat med 

tillståndet (Perseius, 2010). EIPS är ordinärt förekommande under de tidiga vuxenåren. 

Många personer med EIPS upplever mindre symptom med åren som går, medan andra 

fortsätter uppleva sociala och interpersonella svårigheter oavsett ålder (NICE, 2009). 

Relationer som domineras av emotionellt utnyttjande, emotionell och fysisk försummelse 

samt överbeskyddande moderskap riskerar leda till en självrättfärdigande och grandios 

självbild, karaktärsdrag som utmärker EIPS (Varnaseri, Lavender & Lockerbie, 2015). Många 

personer med EIPS har stökiga och röriga relationer då deras personligheter gör dem 

känslomässigt sårbara (Perseius, 2010).  
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2.2 Diagnostik 

DSM-5 och ICD-10 är två internationella diagnossystem som används inom psykiatrisk vård 

vid diagnossättning av EIPS. Diagnoskriterierna i DSM-5 används vid diagnossättningen, 

medan ICD-10 används för att ge patienten korrekt diagnoskod (Socialstyrelsen, 2019). EIPS 

benämns som borderline personlighetsstörning i DSM-5. I DSM-5 beskrivs det att personen 

med borderline personlighetsstörning (BPD) har en orimlig intensitet och labilitet i det 

känslomässiga svaret samt en avsaknad av impulskontroll. För att diagnostiseras med BPD 

ska minst fem av nio kriterier uppvisas. Kriterierna består bland annat av undvikande av 

separationer, instabil självbild och självkänsla, upprepat suicidalt eller självstympande 

beteende, kronisk tomhetskänsla och en svårhanterlig aggressivitet och vrede (APA, 2014). I 

ICD-10 urskiljs EIPS till en impulsiv typ som karakteriseras av emotionell instabilitet och 

bristande impulskontroll och en borderline-typ som karakteriseras av störningar i självbild, 

kroniska tomhetskänslor, intensiva och ostabila interpersonella relationer och bland annat en 

tendens till självskadebeteende inklusive suicidala gester samt suicidförsök (World Health 

Organisation [WHO], 2016). Begreppet emotionellt instabil personlighetsstörning är 

diagnoskoden som förekommer i patientens journal och benämningen som kommer att 

efterföljas i denna litteraturstudie. 

 

2.3 Behandling 
 

En betydande princip i vården av patienter med EIPS är att säkra behandlingskontakten. 

Patienterna med EIPS har en stark tendens att avbryta vårdkontakter när de känner sig svikna. 

Det är betydelsefullt att bygga ett förtroende för att patienten skall vilja fortsätta sin 

vårdkontakt (Herlofson & Ekselius, 2016). Patienter med EIPS upplever att sjuksköterskan 

bör ha möjlighet att hjälpa med att strukturera samtal, patienter ser det som lättare att få 

kontakt med sjuksköterska i form av mer informella samtal i samband med andra aktiviteter 

på vårdavdelning (Helleman, Goosens, Kaasenbrood & van Achterberg, 2014). NICE (2009) 

har utformat vårdriktlinjer för patienter med EIPS. Utifrån riktlinjerna bör en optimistisk och 

tillitsfull relation eftersträvas för att patienten skall ges möjlighet att utveckla självständighet. 

Patienten med EIPS bör vidare uppmuntras till att aktivt hitta egna lösningar för problem i 

livet samt se konsekvenser av beslut som denne tar. Patienten skall ges information om olika 

behandlingsalternativ och få information om att återhämtning från diagnosen är möjlig. 

Avslut av en behandling eller vårdkontakt kan bidra till starka känslor och reaktioner hos 

patienten med EIPS, varav förändringar bör diskuteras försiktigt med patienten i förhand. 

Vårdteam som arbetar kring personer med EIPS bör ha ingående kunskaper om diagnosen 

samt upprätta vårdplaner i samarbete med patienten och eventuella anhöriga. Kortsiktiga 

behandlingsmål skall upprättas med beskrivning av vad patienten behöver göra för att nå 

målen. Långsiktiga mål kan utgöras av att patienten skall hitta en passande sysselsättning eller 

arbete. En krisplan bör upprättas och innehålla faktorer som kan utlösa en kris hos patienten, 

beskrivning av patientens själv-hjälp-strategier och kontaktvägar om behov av vård uppstår. 

Läkemedelsbehandling bör ej användas för att primärt behandla eller dämpa symptom 

relaterat till EIPS. Läkemedelsbehandling kan ges kortsiktigt i samband med en kris och skall 

då vara svårt att missbruka eller överdosera. Personer med EIPS bör erbjudas inneliggande 

akutpsykiatrisk vård om denne i samband med kris riskerar att skada sig själv eller andra 

(NICE, 2009). 
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Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en vedertagen psykoterapeutisk behandling som används 

vid EIPS, även om forskningsläget ansågs vara begränsat 2013 (Socialstyrelsen 2013). DBT 

är den enda behandlingen med specifik inriktning mot EIPS (Ritter & Platt, 2015). DBT kan 

hjälpa personen med EIPS att uthärda svåra känslor och minska självskadebeteende. Insatsen 

pågår vanligen under ett år med individuell terapi varje vecka som kompletteras med 

färdighetsträning i grupp (Socialstyrelsen, 2013). NICE (2009) rekommenderar DBT i fall där 

det är prioriterat att behandla självskadebeteende, i synnerhet hos kvinnliga patienter. Manliga 

patienter använder mer sällan psykoterapi och finner inte psykoterapi som lika hjälpsam 

jämfört med kvinnor (Lawn & McMahon, 2015).  

 

2.4 Kortvariga inläggningar 

Patienter med EIPS kan uppleva god hjälp av kortvariga inläggningar. Impulser att självskada 

kan minska med hjälp av kortvarig inläggning och patienter upplever att inläggningen 

underlättar att fullfölja terapibehandlingar. En vårdplan inför kortvariga inläggningar bör 

utvecklas tillsammans med patienten och innehålla längd av sjukhusvistelsen, hur ofta 

inläggningen erbjuds och specifika mål med den kortvariga inläggningen. Mål kan bestå av att 

överkomma en personlig kris utan att tappa kontrollen. I vårdplanen skall det även 

framkomma om patienten skall ansvara självständigt för läkemedel. Patienter som är erfarna 

med kortvariga inläggningar upplever sig bli mer självgående och få en bättre förmåga att ta 

ansvar för sitt tillfrisknande. Kontakt med en sjuksköterska har rapporterats som det mest 

betydande i samband med kortvarig inläggning och personlig kris. Kortvarig inläggning har 

inte lika god effekt om patienten inte får samtala med en sjuksköterska, patienten riskerar i 

missnöjesyttring bli verbalt aggressiv och istället använda sig av alkohol eller droger 

(Helleman et al., 2014). 

 

2.5 Patienter med Emotionellt instabil personlighetsstörning inom vården 

EIPS har en högre utbredning hos kvinnor gentemot män i förhållandet 3:1 (APA, 2014). 

Kvinnor med EIPS rapporteras ha ätstörningar, posttraumatisk stressproblematik samt 

ångestproblematik jämfört med män som har diagnosen, vilka tenderar att ha 

substansmissbruk i större utsträckning (Sansone & Sansone, 2011). Bipolär sjukdom 

förekommer även som samtida sjukdom bland personer med EIPS (NICE, 2009). Manliga 

patienter med EIPS söker mer sällan sjukvård för sina symptom av diagnosen jämfört med 

kvinnor. Manliga patienter med EIPS ser inte sjukhusinläggning som lika hjälpsam jämfört 

med kvinnliga patienter med diagnosen och söker därför primärvård i större utsträckning 

(Lawn & McMahon, 2015). Kontakt med medpatienter kan verka stöttande för patienten med 

EIPS, samtidigt som patienten ibland har svårt att upprätthålla hälsosamma gränser i 

kontakten med medpatienter. Patienter med EIPS kan finna förståelse hos varandra, men även 

hamna i en starkt omhändertagande roll som utgör hinder i deras egen vård (Helleman et al., 

2014). Vårdpersonal kan sakna självförtroende och kompetens att vårda patientgruppen och 

personer med EIPS blir ibland nekade vård på grund av diagnosen eller att de har självskadat 

(NICE, 2009). Allmänsjuksköterskor har ibland uppfattningen att patienter med EIPS önskar 

att dö och att dyrbara resurser från sjukvården därmed slösas gentemot patientgruppen, 

personal inom akut- och IVA-enheter har särskilt visat sig ha fientliga attityder gentemot 

patienter med EIPS som exempelvis utfört suicidförsök (Ross & Goldner, 2009). 

Demonstrativa och impulsiva suicidhandlingar hos patienter med EIPS gör det nödvändigt att 

begränsa utrymmet för utåtagerande beteende i klinisk verksamhet (Herlofson & Ekselius, 
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2016). Patienter med EIPS ser positivt på avdelningsrutiner (exempelvis fasta måltider) då de 

kan få mer kontroll, patienten har ofta bristande rutiner i det egna hemmet (Helleman et al., 

2014). Som sjuksköterska och annan vårdpersonal råder det osäkerhet kring hur vården 

bedrivs för patienter med EIPS. Detta på grund av att patientgruppen kan väcka känslor av 

ilska och vanmakt hos vårdpersonal. Detta kan dessvärre resultera i att den empatiska 

förmågan sjunker hos vårdgivare (Rydén & Perseius, 2016). Personal inom psykiatrin 

tenderar att vara dömande och ha fördomar gentemot patienter med EIPS. Patienter med EIPS 

har ett komplicerat interpersonellt beteende som tenderar att väcka negativa reaktioner från 

omgivningen (Sansone & Sansone, 2013).  

 

2.6 Interpersonella relationer enligt Peplaus omvårdnadsteori 

Teorin om interpersonella relationer presenterades 1952 (Peplau, 1991). Teorin betonar det 

interpersonella samspelet mellan sjuksköterska och patient. Omvårdnaden ses som ett 

utbildande verktyg och en personlighetsutvecklande kraft som progressivt identifierar och 

bearbetar patientens behov samtidigt som den bidrar till utveckling hos både patient och 

sjuksköterska. Istället för att sjuksköterskan skall arbeta för sina patienter betonas istället 

vikten av att arbeta tillsammans med patienter. Samspelet lyfts upp som en fortskridande 

process där 4 faser som avslöser varandra har identifieras I den första fasen som benämns 

orienteringsfasen inleds interaktionen mellan sjuksköterska och patient och en utveckling av 

förtroende börjar ta form samtidigt som båda parterna börjar få en förståelse för varandras 

roller. Under identifieringsfasen utforskar och identifierar patienten tillsammans med 

sjuksköterska de bekymmer och utmaningar som ska bearbetas i relationen. Nyttjandefasen 

inträder när patienten använder sig av sjuksköterskans professionella resurser på ett 

oåterhållsamt sätt för att uppnå hälsa. Slutligen avvecklas relationen i den sista och fjärde 

fasen som benämns resolutionsfasen. Målen med relationen har bearbetats och patienten och 

sjuksköterskan går skilda vägar i denna fas. Sjuksköterskan intar olika roller i samspelet med 

patienten. Några roller som beskrivs i teorin är främling, teknisk expert, surrogat, lärare, 

resursperson och rådgivare. De olika rollerna appliceras av sjuksköterskan och integreras i 

den interpersonella relationen utifrån färdighet och erfarenhet från sjuksköterskans profession 

(Peplau, 1991).  

3. Problemformulering 
 

Patienter med EIPS är resurskrävande på grund av en komplicerad symptombild, ofta med ett 

utarbetat självskadebeteende där även suicidförsök förekommer. Det finns en hög dödlighet 

inom patientgruppen till följd av suicid. Specifik kunskap krävs för att kunna bemöta 

patientgruppen. Patienter med EIPS kan behöva vård på andra avdelningar utöver psykiatriska 

vårdavdelningar, där denna specifika kunskap kan saknas. Bemötande utgör en betydande 

komponent i vården av patienten med EIPS för att kunna bygga en tillitsfull relation med 

patienten. Felaktigt bemötande kan bidra till längre vårdtider och återinläggningar. 

Sjuksköterskors bemötande kan vara avgörande för om patienten med EIPS ges stöd i att 

utveckla sin självständighet och om patienten får uppleva en förbättrad livssituation. Att 

undersöka sjuksköterskors bemötande av patienter med EIPS kan bidra till fördjupad kunskap 

inom ämnet. Svenska Akademiens definition av bemötande ”uppträdande mot någon/något” 

har använts för att formulera syftet (www.svenska.se). 
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4. Syfte 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med emotionellt 

instabil personlighetsstörning.  

5. Metod 

 

5.1 Design 
 

En beskrivande litteraturstudie har genomförts med systematisk sökning i databaser för att 

finna relevant information till syftet. En litteraturstudie genomförs med syfte att sammanställa 

och kritiskt granska redan befintlig forskning inom ett valt problemområde. Fynd som 

framkommer i en litteraturstudie kan påvisa kunskapsluckor och utgöra en grund för fortsatt 

forskning (Polit & Beck, 2017).   

 

5.2 Sökstrategi 
 

Systematisk datainsamling har genomförts genom fritextsökningar i databaserna CinahlPlus 

och Pubmed. Nyckelord som valdes utifrån syftet var; Emotionellt Instabil 

Personlighetsstörning, sjuksköterska och bemötande. Svensk MeSH (www.mesh.kib.ki.se) 

användes för att översätta emotionellt instabil personlighetsstörning och sjuksköterska, vilka 

översattes till Borderline Personality Disorder och Nurses. Nyckelordet bemötande var inte 

möjligt att översätta genom Svensk MeSH. Trunkering (*) användes på sökordet Nurses för 

att utöka och inkludera alla former av sökordet (Polit & Beck, 2017). De första 

fritextsökningarna genomfördes enskilt utifrån nyckelorden Borderline Personality Disorder 

och Nurs* (se bilaga 1 och 2) för att ge så stort antal träffar som möjligt i databaserna. 

Booleska operatorn AND användes mellan sökorden för att avgränsa sökningen till de två 

utvalda sökorden. Booleska operatorn OR valdes bort då det resulterade i för många träffar i 

de två databaserna (Polit & Beck, 2017). Begränsningar som genomfördes i CinahlPlus var att 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 10 åren, vara peer-reviewed och skrivna på 

engelska. Begränsningarna i PubMed var att artiklarna skulle vara publicerade under senaste 

10 åren och skrivna på engelska. Begränsningen peer-reviewed gick inte att välja i PubMed. 

Sökorden som slutligen valdes i kombination för att söka i båda databaserna var Borderline 

Personality Disorder och Nurs*.  Sökresultaten finns presenterade i bilaga 1. 

 

5.3 Urval 
 

Inklusionskriterium var erfarenheter från sjuksköterskor oavsett utbildningsnivå, specialitet 

eller arbetsplats. Exklusionskriterier bestod av litteraturstudier eller systematiska 

litteraturöversikter då primära källor eftersöktes.  

 

Samtliga artiklars titlar i sökresultatet lästes för att se eventuell relevans till syftet. Därefter 

lästes abstract igenom utifrån de relevanta artiklarna för att systematiskt gå igenom alla de 

relevanta sökresultaten. Sökningen i CinahlPlus med sökorden Borderline Personality 

Disorder och Nurs* samt valda begränsningar resulterade i 87 st träffar. Utav dessa 87 

https://mesh.kib.ki.se/
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genomlästa titlar lästes 39 abstracts igenom. Vidare valdes nio artiklar av de 39 abstracten ut 

för att läsas i helhet. En av dessa nio artiklar fanns inte fritt tillgänglig i databasen men gick 

att hitta på Google. Ingen artikel i CinahlPlus behövde beställas eller fjärrlånas. Två artiklar 

exkluderades eftersom fokus låg på intervention, psykologisk behandling etcetera. Slutligen 

bedömdes sju av artiklarna i CinahlPlus (se bilaga 1) som relevanta för syftet och gick vidare 

till kvalitetsgranskning. Sökningen i PubMed med samma sökord resulterade i 109 st träffar. 

Utav dessa 109 genomlästa titlar lästes 56 abstracts igenom. Sex stycken artiklar var 

dubbletter från CinahlPlus. Vidare valdes 13 artiklar av de 56 abstracten ut för att läsas i 

helhet. Fyra av dessa var ej tillgängliga i fulltext, en gick att fjärrbeställa. Tio artiklar valdes 

ut för att läsas i helhet. sju artiklar exkluderades eftersom de var reviews, utgick från 

patientperspektiv och en främst lyfte terapeutisk behandling. Slutligen bedömdes tre av 

artiklarna i PubMed (se bilaga 2) som relevanta för syftet och gick vidare för 

kvalitetsgranskning. 

 

5.4 Kvalitetsvärdering 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet 

avsedd för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2017). Kriterierna består bland annat av bedömning av beskriven kontext och metod, 

definition av frågeställning, förankring av tolkningar i data och tolkningars trovärdighet och 

tillförlitlighet. Totalt bedömdes nio olika kriterier utifrån om artikeln hade hög, medelhög 

eller låg kvalitet (SBU, 2017). Efter att artiklarna lästs igenom enskilt av båda författarna vid 

flertalet tillfällen så utfördes kvalitetsgranskningen tillsammans. Författarna 

kvalitetsgranskade en artikel i taget, systematiskt kriterium för kriterium. Alla tio artiklar 

kvalitetsbedömdes. Efter att artiklarna bedömts kunde ett totalresultat utläsas för varje enskild 

artikel. Det dominerande resultatet (hög, medelhög eller låg kvalitet) utgjorde den 

sammanfattade kvalitetsbedömningen. Utifrån kvalitetsgranskningen bedömdes sju av 

artiklarna inneha hög kvalitet och tre stycken bedömdes ha medelhög kvalitet. Artiklarna som 

bedömdes ha medelhög kvalitet ansåg författarna inneha en tillräckligt hög kvalitet för att 

inkluderas i litteraturstudien och därmed exkluderades ingen artikel efter 

kvalitetsvärderingen.  

 

5.5 Dataanalys 

Integrerad analys har använts som analysmetod i enlighet med beskrivning av Kristensson 

(2014). Integrerad analys används lämpligen vid sammanställning av resultat i en 

litteraturstudie. Syftet med analysmetoden är att överskådligt sammanställa forskningsresultat 

med liknande innebörd, istället för att presentera forskningsresultat enskilt. Integrerad analys 

kan underlätta förståelse och värdering av resultat från olika studier. Första steg i analysen 

utgörs av att läsa igenom artiklarna som skall ingå i litteraturstudiens resultat för att finna 

likheter och skillnader. Under det andra steget identifieras kategorier utifrån liknande resultat. 

I ett tredje steg sammanställs resultat som skall ingå i kategorierna. Kategorierna kan med 

fördel användas som underrubriker i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). Samtliga 

tio artiklar lästes igenom i sin helhet enskilt av författarna för att inte påverkas av varandra. 

Under den enskilda genomläsningen markerades text som svarade till syftet. Möjliga likheter 

och skillnader diskuterades sedan gemensamt utifrån markerad text i artiklarnas resultat. 

Utifrån artiklarnas likheter och skillnader skapades olika kategorier för att kunna återknyta till 

författarnas syfte. För att inte förlora innebörden av artiklarna eller påverka artiklarnas resultat 
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skedde en regelbunden återgång till originaltexten. Kategorierna bearbetades och 

omformulerades flera gånger för att fånga likheter och skillnader som framkom i artiklarnas 

resultat. Huvudkategorier kommer att användas för att strukturera kategorierna i vad 

författarna bedömde vara övergripande områden.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Forskning som avser människor skall godkännas av en etiknämnd. Vidare skall forskare 

skydda deltagares integritet och personliga information genom anonymitet eller 

konfidentialitet. Deltagande i en studie skall vara frivilligt, med inlämnat skriftligt samtycke 

till att delta. Information skall ges av forskaren om studiens syfte, metod och eventuella risker 

samt att deltagaren närsomhelst kan avbryta deltagandet i studien utan att ange orsak (World 

Medical Association, 2013). I samband med att en litteraturstudie genomförs skall värdering 

tas till om inkluderade studier är etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). Granskning har 

genomförts angående om inkluderade artiklar har etiskt godkännande samt etiska resonemang. 

Artiklarna i litteraturstudien tolkades alla ha etiskt godkännande då samtliga hade erhållit 

tillstånd via etiska kommittéer alternativt granskningsnämnd. Sju av tio artiklar innehöll 

dessutom etiska resonemang kring frivilligt deltagande, informationskrav och konfidentialitet. 

Författarna i denna litteraturstudie har inga individuella etiska dilemman relaterat till 

genomförandet av studien. Båda innehar erfarenhet av att bemöta denna patientgrupp, men 

har försökt sätta sin förförståelse åt sidan för att opartiskt och objektivt genomgå den 

befintliga litteraturen på ett strukturerat sätt för att kunna presentera allt resultat som svarar 

till litteraturstudiens syfte. 

 

6. Resultat 
 

Litteraturstudiens resultat är baserat utifrån tio stycken vetenskapliga studier, sex med 

kvalitativ ansats, en med mixad metod samt tre med kvantitativ ansats. De inkluderade 

studierna är genomförda i Brasilien (n=1), Storbritannien (n=2), Grekland (n=1), USA (n=2), 

Kina (n=1), Irland (n=2) och Israel (n=1). Resultatet är sammanställt utifrån integrerad analys 

och presenteras utifrån tre huvudkategorier och sju kategorier, vilka beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av att bemöta patienter med EIPS. I tabell 1 ges en översikt av huvudkategorier 

med tillhörande kategorier samt vilka studier som finns presenterade under respektive 

kategori. Ordningen som artiklarna är numrerade överensstämmer med hur de presenteras i 

artikelmatrisen (se bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabell 1: översikt av huvudkategorier och kategorier 

 

 

Huvudkategorier Kategorier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hinder i bemötandet Kunskapsbrist    x  x x    x  x 

Utmaningar i mötet     x      x x x 

Vårdkultur   x   x     x x    

Sjuksköterskan i professionen Professionalitet x x x x x x x x x  

Strategier     x   x   x x x   

Sjuksköterskan som person Negativa känslor x x  x x x   x x x x 

Emotionella reaktioner        x   x  x x   

 

 

6.1 Hinder i bemötandet 

 

6.1.1 Kunskapsbrist 

Flera studier redovisade otillräcklig kunskap hos sjuksköterskor vad gällde att förstå och 

hantera patienter med EIPS (Giannouli, Perogamvros, Berk., Svigos, & Vaslamatiz, 2009; 

Stroud & Parsons, 2012; O’Connell & Dowling, 2013; Dall Agnol, Meazza, Guimaraes, 

Vendruscolo & Testoni, 2019). Sjuksköterskor uttryckte osäkerhet angående hur de skulle 

bemöta patienter med EIPS på grund av kunskapsbrist. Osäkerheten hos sjuksköterskor ledde 

till svårigheter att kommunicera med patienterna med EIPS (Dall Agnol et al., 2019).  

Otillräcklig grundutbildning och träning i bemötande av patienter med EIPS var något som 

sjuksköterskor identifierade som kunskapsbrist. Mer utbildning och träning i hur de skall 

hantera sig själva i förhållandet till patienter med EIPS efterfrågades också (O’Connell & 

Dowling, 2013). Utbildning kring självskadebeteende hos patienter med EIPS var något en 

stor del sjuksköterskor ansåg vore hjälpsamt i mötet (Hauck, Harrison & Montecalvo, 2013). 

Utbildningsseminarium efterfrågades för att få ökad kunskap att hantera patientgruppen 

(Giannouli et al., 2009). Fortsatt utbildning nämndes som ett verktyg för att kunna förbättra 

vårdsituationen samt öka förmågan att bemöta patienter med EIPS (Giannouli et al., 2009; 

Stroud & Parsons, 2012; O’Connell & Dowling, 2013; Dall Agnol et al., 2019). 
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6.1.2 Utmaningar i mötet 

 I flera studier erfor sjuksköterskor utmaningar i att bemöta patienter med EIPS (McGrath & 

Dowling, 2012; Stroud & Parsson, 2012; O’Connell & Dowling, 2013; Dickens, Lamont, 

Mullen, MacArthur & Stirling, 2019). Sjuksköterskor beskrev att det var utmanande och svårt 

att ge en god vård till patienter med EIPS. Svårigheten låg i att sjuksköterskorna försökte vara 

öppna och icke-dömande samt ge patienterna med EIPS möjlighet att ta ansvar för sina 

handlingar och förbättra sina omständigheter, men patienterna uppfattades sabotera detta och 

tog inget ansvar utan skyllde på andra eller livsomständigheter när de stötte på problem 

(McGrath & Dowling, 2012). Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara utmanande att arbeta 

utifrån olika professioner kring patienten med EIPS då patienten kunde splittra 

personalgruppen (O’Connell & Dowling, 2013). En del patienter med EIPS uppfattades vara 

manipulerande i sitt beteende genom att testa sin vilja genom flera olika sjuksköterskor tills 

patienterna fick sin vilja igenom (McGrath & Dowling, 2012).  

Sjuksköterskor beskrev det som en utmaning att hantera patienter med EIPS (McGrath & 

Dowling, 2012; Stroud & Parsson, 2012). Hot om suicid från patienten uppfattades som mest 

utmanande. Sjuksköterskor beskrev att patienten med EIPS gavs tidsutrymme, stöd och 

uppmuntran men att patienten i vilket fall fortsatte med självskadebeteenden, suicidhot eller 

höll sig undan. Av detta uppfattades det som svårt att bygga en terapeutisk kontakt då 

patienten hade manipulerande och uppmärksamhetsväckande beteenden. Sjuksköterskor 

uttryckte att patienterna med EIPS ibland försökte hålla sig på rättsida genom att säga de rätta 

sakerna och söka uppmärksamhet, för att andra stunder uppfattas som krävande och 

tålamodsprövande samt söka överdriven uppmärksamhet hos sjuksköterskan. Då 

sjuksköterskan satte gränser genom bemötandet kunde patienten svara med ignorans för att 

sedan rikta ilska och aggression mot sjuksköterskan (McGrath & Dowling, 2012).  

 

6.1.3 Vårdkultur 

Sjuksköterskor i flera studier hade erfarenhet av att vårdkulturen påverkade kontakten mellan 

sjuksköterskor och patienter med EIPS (Ma, Shih, Hsiao, Shih & Hayter, 2009; McGrath & 

Dowling, 2012; Bodner et al., 2015; Dickens et al., 2019). Sjuksköterskor har beskrivit att de 

inte fick stöd av sina kollegor, blev nonchalerade och misstrodda i sina bedömningar kring 

patienter med EIPS (Ma et al., 2009). Missnöje kunde uppstå hos kollegor om sjuksköterskan 

hjälpte patienten med EIPS (McGrath & Dowling, 2012). Sjuksköterskor beskrev det som 

svårt att påverka kollegors negativa stereotypiska årsikter om patienter med EIPS (Ma et al., 

2009). Sjuksköterskor kunde erfara det som motsträvigt att arbeta med patientgruppen och 

beskrev att alla i personalgruppen någon gång gav upp i bemötandet av patienter med EIPS 

(McGrath & Dowling, 2012). Sjuksköterskor som har haft mycket vårdande kontakt med 

patienter med EIPS har skattat högre på negativa attityder jämfört med andra 

personalkategorier (Bodner et al., 2015). 
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 6.2 Sjuksköterskan i professionen 

 

6.2.1 Professionalitet 

I flera studier har sjuksköterskors olika perspektiv kring professionella egenskaper och 

aspekter av bemötande redovisats (Giannouli et al., 2009; Ma et al., 2009; McGrath & 

Dowling, 2012; Hauck et al., 2013; O’Connell & Dowling, 2013; Dall Agnol et al., 2019). 

Sjuksköterskor belyste olika professionella tillgångar som att lyssna, inge lugn och förståelse 

samt vara observant på möjliga hastiga förändringar i måendet hos patienter med EIPS. 

Samtidigt underströk de professionella svårigheter i att upprätthålla en vårdande relation med 

patientgruppen. Patienter med EIPS kunde orsaka många varierade situationer under 

inläggningar och flexibilitet framkom därför som en professionell tillgång för att klara av 

situationerna (Dall Agnol et al., 2019).  

Olika professionella förmågor tillsammans med en vårdande relation och ett strukturerat 

ramverk utgjorde hörnstenar i att kunna möta patienter med EIPS enligt sjuksköterskor. 

Samtidigt belyste sjuksköterskorna medvetenhet om att processen att bygga förtroende tar tid 

(O’Connell & Dowling, 2013). En positiv tro gentemot patienter med EIPS hälsotillgångar 

har stärkt sjuksköterskors förmåga att bemöta utmaningar i mötet med patienten och att 

interagera mer positivt genom att exempelvis vara uppmuntrande och mer tolerant i kontakten 

(Ma et al., 2009).  

Förmågan att bygga en vårdande relation tillsammans med patienterna med EIPS var något 

som nämndes som en positiv aspekt i att bemöta patientgruppen. En annan positiv aspekt som 

belystes av sjuksköterskorna var att patienterna med EIPS kunde göra framsteg om än 

framstegen var långsamma (O’Connell & Dowling, 2013). Sjuksköterskor har beskrivit en 

tillit till att patienter med EIPS hade förmåga att förbättra sig trots att deras beteenden kunde 

vara svårhanterliga. Sjuksköterskorna beskrev en vilja att hjälpa patienterna med EIPS (Ma et 

al., 2009). Erfarenheter och kunskap från att bemöta patienter med EIPS under åratal 

minskade känslor av irritation i kontakt med patienterna. Sjuksköterskor var medvetna om att 

de kunde agera frånvarande i vårdrelationen om de undertryckte sina egna känslor och enbart 

arbetade från strikta gränssättningar och kall professionalitet (Giannouli et al., 2009).  

Genomförande av riskbedömningar var en professionell tillgång i bemötandet av patienter 

med EIPS (O’Connell & Dowling, 2013). Flera sjuksköterskor ansåg det som en betydande 

tillgång att ställa utforskande frågor kring hot om självskada (McGrath & Dowling, 2012). Att 

vara självsäker i bemötandet trots hot om att skada sig själva ifrån patienter med EIPS lyftes 

som en professionell styrka. Samtidigt erfor sjuksköterskorna att patienterna ofta själva visste 

hur de skulle söka hjälp och att det enda sjuksköterskan kunde erbjuda var valmöjligheter och 

samtidigt hoppas på att patienten skulle godta dem (O’Connell & Dowling, 

2013). Psykiatrisjuksköterskor som uppgav behov av mer utbildning uttryckte samtidigt mer 

självsäkerhet i sina bedömningar och hänvisningar av patienter med EIPS; 

psykiatrisjuksköterskorna uppgav även en ökad förmåga att hantera patienter med EIPS och 

självskadebeteende samt bejakade ett mer empatiskt förhållningssätt (Hauck et al., 2013). 

I flera av artiklarna uttryckte sjuksköterskorna empati för patienterna med EIPS (Giannouli et 

al., 2009; Ma et al., 2009; Black et al, 2011; McGrath & Dowling, 2012; Hauck et al., 2013; 

O’Connell & Dowling, 2013; Bodner et al., 2015; Dickens et al., 2019;). Sjuksköterskor har 

uttryckt kunskap kring EIPS och förståelse för patienternas beteenden (McGrath & Dowling, 
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2012). Sjuksköterskorna kunde se förbi patientens diagnos och uttryckte att de såg patienterna 

som medmänniskor (O’Connell & Dowling, 2013). Sjuksköterskorna kunde se hur mycket 

lidande patienterna med EIPS bar inom sig (Ma et al., 2009). Sjuksköterskor belyste vikten av 

att hålla en professionell distans och komma ihåg att inte ta det personligt när patientgruppen 

med EIPS hotade om att skada sig själva, men att samtidigt påminna sig själva om att det 

kunde finnas möjligheter att hjälpa patientgruppen (McGrath & Dowling, 2012). 

 

6.2.2 Strategier 

Olika bemötandestrategier användes av sjuksköterskor dagligen för att hantera patienter med 

EIPS (Giannouli et al., 2009; Ma et al., 2009; McGrath & Dowling, 2012; O’Connell och 

Dowling, 2013; Dall Agnol et al., 2019). Manipulerande beteende var något sjuksköterskor 

uppfattade att patienter med EIPS använde på ett kalkylerat sätt för att uppnå sina behov. 

Sjuksköterskor belyste vikten av att försöka genomskåda ifall patienter med EIPS hade något 

dolt motiv som motiverade deras handlingar (McGrath & Dowling, 2012). Att validera och 

vara ärlig i bemötandet av patienternas svårigheter ansågs vara betydande av sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upptäckte att det lönade sig att ifrågasätta när de identifierade en lögn eller 

motsägande påstående hos patienterna med EIPS (Giannouli et al., 2009).  

Sjuksköterskorna uttryckte att de måste förhålla sig utan tvetydigheter i relationen med 

patienterna som har EIPS. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna kunde bli upprörda 

samtidigt som de respekterade ärligheten och att höra sanningen (O’Connell och Dowling, 

2013). En strukturerad tillvaro och tydlig gränssättning lyftes fram som en nödvändig del i 

bemötandet av patienter med EIPS (McGrath & Dowling, 2012). Sjuksköterskor beskrev hur 

de hänvisade till avdelningens uttalade regler när patienter med EIPS framförde orimliga krav 

(Ma, Shih, Hsiao, Shih & Hayter, 2009). Patienter med EIPS uppfattades ha lätt att få med sig 

mer oerfarna sjuksköterskor för att uppnå sina önskade krav. Tydliga riktlinjer som åtföljdes 

av alla i personalgruppen utgjorde ett sätt att hantera situationer som kunde uppstå (McGrath 

& Dowling, 2012).  

Sjuksköterskor ansåg att det delvis gick att påverka patienter med EIPS beteende. 

Personcentrerad omvårdnad utöver rutinomvårdnad sågs som en strategi (Ma et al., 2009). 

Sjuksköterskorna belyste vikten av att få patienterna med EIPS att själva identifiera när de 

gjort framsteg i sin återhämtningsprocess (O’Connell och Dowling, 2013). Sjuksköterskor 

som hade mer flexibla omvårdnadsstrategier ansåg sig hantera svårigheter effektivare och 

uttryckte mindre fysisk och psykisk stress (Ma et al., 2009).   

Ibland användes medicinering av sjuksköterskor som ett alternativ för att underlätta att 

bemöta patienten med EIPS agitation och självskadande beteende, där patienten själv eller 

andra kunde utsättas för fara. Sjuksköterskorna såg medicinering som ett sista alternativ efter 

att ha försökt att lugna patienten med samtal (Dall Agnol et al., 2019). En strategi som 

användes av några sjuksköterskor vid bemötande av patienter med EIPS var att åsidosätta 

patientgruppens personliga önskemål och fokusera på patienternas basbehov och säkerhet (Ma 

et al., 2009). 
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 6.3 Sjuksköterskan som person 

 

6.3.1 Negativa känslor 

Flera studier bejakade negativa känslor hos sjuksköterskor gentemot att bemöta patienter med 

EIPS i vården (Giannouli et al., 2009; Ma et al., 2009; Black et al., 2011; O’Connell & 

Dowling, 2013; Bodner et al., 2015; Dickens et al., 2019). De negativa känslorna kunde vara 

starkast i början av vårdtiden (Ma et al., 2009). Sjuksköterskor kunde beskriva fruktan 

gentemot att arbeta med patienter med EIPS då patienten ofta uppfattades som komplex, 

resurskrävande och olika krav ställdes gentemot sjuksköterskan (Giannouli et al., 2009). Det 

fanns delade meningar hos sjuksköterskor om patienten med EIPS borde läggas in på sjukhus 

överhuvudtaget (Stroud & Parsson, 2012). Sjuksköterskor menade att det i vissa fall kan vara 

slöseri med resurser vad gäller sjukhusinläggning för denna patientgrupp jämfört med andra 

patientgrupper (Ma et. al., 2009; Bodner et. al., 2015).  

Sjuksköterskor har delgett personliga fördomar gentemot patienter med EIPS (Giannouli et 

al., 2009; Ma et al., 2009; McGrath & Dowling, 2012; Bodner et al., 2015; Dall Agnol et al., 

2019). Sjuksköterskor uttryckte medvetenhet om de negativa känslorna och den initiala 

reaktionen de kunde ha gentemot patienten med EIPS (Dickens et al., 2019). Sjuksköterskorna 

övervägde att undvika ha positiva förväntningar i vården av patienten med EIPS och de 

negativa känslorna kvarstod ibland tills dess att patienten med EIPS blev utskriven från 

vården (Ma et al., 2009). Sjuksköterskor beskrev frustration då framgången i vården med 

patienter med EIPS var långsam (O’Connell & Dowling, 2013).  

Relationen med patienten hölls på en ytlig nivå och sjuksköterskan ansträngde sig inte att 

engagera sig i patienten för att inte influeras negativt. På det viset kunde sjuksköterskan även 

undvika en konflikt eller undvika att utveckla ömmande känslor för patienten (Ma et al., 

2009). Sjuksköterskor kunde erfara att deras roll i vården av patienten med EIPS var att 

begränsa skada framför att visa empati (Dickens et al., 2019). Sjuksköterskor skattade lågt på 

övergripande vårdande attityd och upplevd empati gentemot patienter med EIPS (Black et al., 

2011; Bodner et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte låg förståelse för patientens symptom av 

EIPS och ämnade inte att söka mer kunskap om det utan lämnade det till psykiatern att förstå 

(Giannouli et al., 2009).  

Sjuksköterskor har berättat att de undviker att bemöta patienterna med EIPS tills det blir 

absolut nödvändigt (McGrath & Dowling, 2012). Sjuksköterskor har uttalat att de inte vill 

försöka hjälpa patienter med EIPS då dem upplever att det inte går att förändra deras 

personlighet (Ma et al., 2009). Sjuksköterskor uttryckte frustration över att patienter med 

EIPS borde ta mer ansvar för sina handlingar (Dickens et al., 2019). Sjuksköterskor uttryckte 

att patienter med EIPS ville testa gränser genom att demonstrera ett manipulativt och 

självskadande beteende (Ma et al., 2009; McGrath & Dowling, 2012). Patienterna med EIPS 

uppfattades som svåra att arbeta med och sjuksköterskor kunde beskriva sig som uttröttade av 

att bemöta patienten med EIPS och dess beteenden (Giannouli et al., 2009). 
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6.3.2 Emotionella reaktioner 

Sjuksköterskans tålamod prövades många gånger vid bemötande av patienter med EIPS 

(Giannouli et al., 2009; Ma et al., 2009; McGrath & Dowling, 2012; O’Connell & Dowling, 

2013). Patienter med EIPS upplevdes manipulerande genom att de kunde vara oärliga och 

icke-genuina vid kontakt. Sjuksköterskorna uppfattade sig bli utnyttjade av patienternas 

manipulerande beteende och ifrågasatte sin egen profession; att de tillät det hända. Patienten 

med EIPS kunde i möte med sjuksköterskan intala att arbetslaget talat bakom ryggen om 

sjuksköterskan vilket bidrog till paranoia och misstro, dels mot patienten men även mot 

kollegor. Arbetsmiljön kunde bli otrevlig (McGrath & Dowling, 2012). Vårdrelationen med 

patienten med EIPS kunde beskrivas som ett krig enligt sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

kunde av patienten få höra hur dåliga de var i jämförelse med andra sjuksköterskor som 

patienten såg som bättre. Ibland kunde det av sjuksköterskan uppfattas som om patienten inte 

kunde sluta att förolämpa. Trots att sjuksköterskan i dessa fall försökte ignorera patienten, 

kunde denne känna sig sårad och arg efter ett möte med patienten. Det kunde leda till att 

sjuksköterskan och patienten uttryckte ömsesidig avsky gentemot varandra, vilket försvårade 

för sjuksköterskan att göra korrekta bedömningar samt hålla en lämplig attityd (Ma et al., 

2009). 

Sjuksköterskor uppfattade att en stor andel i mötet med patienten med EIPS handlade om 

risker. Sjuksköterskorna siktade efter att skydda sina ryggar från anklagelser, höll ihop sig vid 

kontakt med patienten för att sedan slappna av när de skiljdes åt. Sjuksköterskorna uppfattade 

att patienter med EIPS utgjorde en riskfull patientgrupp, men att det kunde motverka vården 

att så kallat linda in patienterna i bomull. Sjuksköterskor erfor att denne med kollegor var 

rädda över att saker skulle gå fel i vården av patienten med EIPS och att det därmed var svårt 

att ge patienten ansvar i sin vård (Giannouli et al., 2009). Sjuksköterskor kunde känna sig 

traumatiserade då patienter med EIPS om och om igen skadade sig under vårdtiden eller 

uppvisade olämpliga beteende alternativt uttalade intensiva hot så att vårdtiden tillslut fick 

avbrytas. Sjuksköterskan kunde ifrågasätta om denne gjort rätt i mötet med patienten med 

EIPS, fastän sjuksköterskan inte ansåg sig ha gjort något fel (Ma et al., 2009). Sjuksköterskor 

uttryckte att de kunde se det som svårt att arbeta med patienter med EIPS under längre tid 

(O’Connell & Dowling, 2013). 

 7. Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visade på negativa känslor såsom exempelvis frustration och uppgivenhet kring att 

bemöta patienter med EIPS. Känslorna yttrade sig både relaterat till patienternas komplexa 

beteendeproblematik men även att sjuksköterskorna började ifrågasätta sin egen kunskap och 

profession. Sjuksköterskor beskrev utifrån vårdkulturen att kollegor kunde ha negativa åsikter 

om patienten med EIPS och att kollegorna kunde uppvisa bristande stöd när sjuksköterskan 

bemötte patienten med EIPS. Att bemöta patienter med EIPS utgjorde en utmaning för 

sjuksköterskan då denne påverkades känslomässigt och tålamodet prövades. Fördomar och 

starka emotionella reaktioner förekom i samspelet med patienter med EIPS. Samtidigt som 

sjuksköterskor underströk hur ett professionellt förhållningssätt hade en positiv inverkan på 

bemötandet och kunde hjälpa till att hantera svårigheterna som uppstod i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten med EIPS. Sjuksköterskan hade förmåga att underlätta och 

förbättra relationen genom att i sitt bemötande förhålla sig till en struktur, vara ärlig och visa 

empati gentemot patienterna med EIPS. Resultatet visade också att en kunskapsbrist 

föreligger i bemötandet av patienter med EIPS och låg förståelse förelåg för patientgruppen. 
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8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudie har haft som syfte att undersöka erfarenheter av att bemöta patienter 

med EIPS. Ett alternativ hade varit att undersöka upplevelser av att bemöta patienter med 

EIPS. Författarna resonerade att erfarenheter kunde innefatta både känslor och exempelvis 

tankegångar relaterat till bemötandet. En beskrivande litteraturstudie valdes som design 

eftersom meningen var att sammanställa tidigare befintlig forskning relaterat till syftet. En 

alternativ studiedesign hade varit att genomföra en intervjustudie om empiriska data 

eftersöktes (Kristensson, 2014). Författarna valde att inte utgå från någon specifik kontext, för 

att fånga varierade erfarenheter från exempelvis både allmänsjuksköterskor och 

psykiatrisjuksköterskor samt både erfarenheter från sjukhusmiljö och mer öppna vårdformer. 

Vidare hade det exempelvis kunnat vara svårt att endast inkludera en viss typ av 

sjuksköterskor då utbildningsnivå och benämningar kan skilja sig mellan olika länder. 

 

8.1.1 Sökstrategi och urval 

 

Sökord har testats i olika kombinationer för att ge ett så stort urval som möjligt. Exempel på 

övriga sökord som testats (tillsammans med de två slutligen valda sökorden) var attitudes, 

nurse patient relation, staff attitudes och interaction attitudes. Nyckelordet bemötande 

(använt utifrån översättningen approach) användes inte i den slutgiltiga sökningen på grund 

av att sökningen tillsammans med Borderline Personality Disorder och Nurs* endast 

resulterade i 14 träffar i CinahlPlus samt 19 träffar i PubMed. En alternativ översättning till 

bemötande hade varit treatment, denna översättning valdes inte då treatment även innefattar 

behandling som exempelvis läkemedel. Ett alternativ till fritextsökning hade varit att utföra 

sökning utifrån ämnesord. Fritextsökningar valdes med fördel för att finna så många artiklar 

som möjligt i enlighet med Kristensson (2014). Fritextsökningar genomfördes även i 

databaserna MEDLINE och PsycINFO utifrån valda sökord, men resultaten från CinahlPlus 

och PubMed ansågs vara tillräckliga. I PsycINFO förekom många dubbletter, resultat som 

exempelvis redan framkommit i PubMed. 

 

Begränsningar var från start artiklar som var peer-reviewed, publicerade senaste fem åren, 

skrivna på engelska och länkande i fulltext. Sökningar med dessa begränsningar gav färre 

träffar än förväntat. Därav ökade författarna sökningen med slutligen valda begränsningar (se 

5.2 sökstrategi). Detta gav markant skillnad i artikelsökningen i kombination med att även 

exkluderingskriteriet att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext togs bort. Flera relevanta 

artiklar för litteraturstudien hade fallit bort om författarna endast hade valt artiklar tillgängliga 

i fulltext. Primärt valdes artiklar som belyste sjuksköterskans perspektiv, i några av artiklarna 

belystes andra yrkesgrupper perspektiv som psykolog, läkare och skötare. Några av dessa 

artiklar inkluderades då sjuksköterskans perspektiv gick att urskilja. Artiklar som främst 

ämnade pröva en intervention exkluderades då resultatet inte bestod av sjuksköterskans egna 

erfarenheter. 

 

Kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna genomfördes gemensamt för att ta tillvara på 

båda författarnas förståelse av artiklarna och nå konsensus i kvalitetsvärderingen. Ett 

alternativ hade varit att utföra kvalitetsgranskning enskilt då författarna kan se olika kvaliteter 

i artiklarna. Bedömningskriterier avsedda för kvalitativ forskningsmetodik användes även för 
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de kvantitativa studierna då författarna ansåg att samtliga bedömningskriterier även kunde 

ställas gentemot kvantitativ forskningsmetodik. Bedömningskriterierna hade även en tydlig 

gradering med vad som kunde anses vara låg, medelhög och hög kvalitet. SBU (2017) 

beskriver att bedömningskriterier för den vetenskapliga tillförlitligheten i kvalitativa och 

kvantitativa studier är likvärdiga, främst avsett läsförståelse och logisk struktur. En mer 

utförlig granskningsmall hade kunnat användas för att bedöma artiklarna med kvantitativ 

forskningsmetodik, men författarnas kunskapsbrist vad gäller kvalitetsgranskning hade 

troligtvis inte bidragit till någon större skillnad i värdering då granskning utifrån mer utförliga 

granskningsmallar uppfattades vara mer subjektiv.  
 

8.1.2 Dataanalys 

 

En integrerad analys genomfördes i enlighet med Kristensson (2014). Riktad innehållsanalys 

provades som alternativ analysmetod, men uppfattades som mer tidskrävande för 

litteraturstudiens tidsram och skulle eventuellt försvåra sammanställningen av 

litteraturstudiens resultat då enskilda kategorier hade bildats för varje artikels resultat i 

enlighet med Hsieh och Shannon (2005). Författarna analyserade samtliga artiklar för finna 

likheter och olikheter i relation till syftet. Artiklarna lästes först enskilt för att inte påverkas av 

varandras förståelse. Därefter diskuterade författarna gemensamt eventuella fynd som 

bedömdes svara till syftet. Kristensson (2014) antyder att samtliga artiklar skall läsas igenom i 

sin helhet innan analysen tar vid nästa steg. Författarna ansåg dock att det var för mycket att 

läsa igenom (och diskutera) samtliga 10 artiklar vid ett tillfälle och valde därför att dela upp 

tillfällena och läsa igenom samt diskutera 3-4 artiklar per tillfälle. Då likheter och skillnader 

analyserades för varje enskilt tillfälle kunde fynden av de första artiklarna ha påverkat hur 

författarna valde att sortera fynden från övriga artiklar. Författarna var medvetna om 

läsordningens eventuella inverkan och försökte analysera utan medveten förförståelse. En 

regelbunden återgång till originaltexterna gjordes genom att litteraturstudiens resultat 

jämfördes med resultatet från artiklarna för att kontrollera att innebörden inte förvanskats 

samt att korrekt översättning skett. Kategorier omformulerades under analysens gång, som 

exempel har två kategorier om empati respektive fördomar i senare steg visat sig ha stora 

likheter med kategorierna professionalitet respektive negativa känslor och föreföll därmed 

under dessa. 

 

8.1.3 Etiska aspekter 

Författarna har båda egna arbetslivserfarenheter inom det valda studieområdet och därför kan 

viss förförståelse ha påverkat litteraturstudiens utformning. I metod och resultat använde 

författarna sig strikt av Kristenssons (2014) analysmetod och försökte därmed inte utforma 

kategorier utifrån vad de trodde utan istället vilka fynd som framkom textmässigt i utvalda 

artiklar. Eftersom författarna läste igenom artiklarna enskilt kunde eventuell förförståelse från 

varandra framkomma vid gemensamma diskussioner kring resultatet. Författarna upplever 

inte att förförståelsen har utgjort något problem under litteraturstudiens gång. 

Litteraturstudien har beskrivit sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med EIPS 

vilket utgjorde syftet. Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på studier utformade i 7 

länder. Vår litteraturstudie saknar resultat från Sverige, detta beror på att ingen svensk studie 

med relevans för syftet framkom i sökningarna. Dessa länder har troligen sina egna 

vårdsystem och egen kultur, därmed även olika syn på psykiska funktionshinder, som gör det 

svårt att generalisera resultatet mellan olika länder. Flera studier utgick från vårdavdelningar, 



17 
 

varifrån resultatet kan tänkas vara överförbart till andra vårdavdelningar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta 

patienter med EIPS. Det tydligaste nyckelfyndet var att sjuksköterskorna har erfarenheter av 

negativa känslor vid bemötande av patienter med EIPS. De negativa känslorna kunde påverka 

bemötandet negativt då sjuksköterskorna slutligen började hålla distans till patienten med 

EIPS. En optimistisk och tillitsfull relation har lyfts som betydande i behandlingen av 

patienten med EIPS (NICE, 2009). I Peplaus teori (1991) om interpersonella relationer lyfts 

vikten av att arbeta i samspel med patienten för att göra denne mer delaktig i sin vård. Att 

sjuksköterskan tar distans till patienten försvårar samspelet med patienten med EIPS och 

utgör ett hinder gentemot att förtroende bildas mellan patienten och sjuksköterskan under 

orienteringsfasen i Peplaus teori (Peplau, 1991). I förlängningen får patienten med EIPS det 

svårare att nyttja sjuksköterskans resurser för att uppnå hälsa utifrån författarnas egen 

reflektion. 

 

Kunskapsbrist i bemötandet av patienter med EIPS framkom i resultatet. Ungefär hälften av 

sjuksköterskor har uppgett att de anser sig veta hur de skall vårda patienter med EIPS (Deans 

& Meocevic, 2006). Uppfattningen hos sjuksköterskor att inte kunna hjälpa patienten utgör 

största orsaken till att patienterna med EIPS uppfattas på ett negativt sätt. Sjuksköterskor som 

har sett att patienterna blir förbättrade genom erhållen vård upplever mer positiva erfarenheter 

(Woollaston & Hixenbaugh, 2008).  

 

Erfarenheter av att bemöta patienten med EIPS manipulativa beteende framkom som en 

utmaning under kategorierna strategier, negativa känslor och emotionella reaktioner. En stor 

del av sjuksköterskors negativa reaktioner gentemot patienter med EIPS har visat sig handla 

om patienternas manipulativa beteende. Patienterna uppfattas agera med emotionell 

utpressning och orsaka en känsla av ilska hos sjuksköterskor (Deans & Meocevic, 2006). 

Sjuksköterskor beskriver att de behöver bibehålla självmedvetenhet och gränser när de 

interagerar med patienter med manipulativt beteende (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). För 

att inte agera ut på negativa känslor bör sjuksköterskan ha i åtanke att det manipulativa 

beteendet har att göra med patientens sjukdom. En negativ konfrontation från sjuksköterskan 

kan bidra till att sjuksköterskan visar mindre empati och agerar icke-terapeutiskt (Ritter & 

Platt, 2015). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska skall 

kommunikationen med patienten ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Utifrån resultatet framkommer det att det kan vara krävande att 

bemöta patientgruppen vilket troligen kan försvåra för sjuksköterskan att agera utifrån 

respekt, lyhördhet och empati. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor uppvisar mer negativa attityder i vården av patienter 

med EIPS jämfört med andra personalkategorier, detta var jämfört med professioner som 

psykiatriker, psykologer och socialarbetare. Författarnas tanke går till att det kan bero på att 

sjuksköterskor möter fler antal patienter med EIPS jämfört med de andra professionerna samt 

att sjuksköterskans kontakt med patienten med EIPS kan bestå över längre tidsspann och 

samtidigt ske inom en sluten vårdmiljö såsom en vårdavdelning.  

 

Utmaningar framkom i bemötandet av patienter med EIPS, där patientgruppen kunde ha svårt 

att ta personligt ansvar för sina handlingar och verka sabotera sina omständigheter vilket 
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påverkade sjuksköterskornas icke-dömande syn samt vilja att ge ansvar till patienter med 

EIPS. En balansgång mellan att ge patientgruppen ansvar och inte låta patientgruppen 

sabotera för mycket för sig själva kan tolkas vara en kärna i svårigheter i bemötandet mellan 

sjuksköterskan och patienter med EIPS. Peplau nämner i sin teori att sjuksköterskan kan 

nyttja olika roller för att främja hälsa hos patienter. Rollen som surrogat kan få patienten att 

efterlikna sjuksköterskan vid exempelvis en föräldrafigur (Peplau, 1991). En föräldrafigur kan 

vara någon som resonerar kring ansvar med patienten enligt författarnas egna åsikter.  

 

Ytterligare nyckelfynd redovisade professionella förmågor som sjuksköterskor uppfattade 

underlätta bemötandet av patienter med EIPS. Att inneha en positiv tro på patienternas egen 

förmåga att förbättra sin situation uppgav sjuksköterskorna ge ökad förmåga att hantera 

utmaningar och att besitta en kunskap om patientgruppens beteenden uppfattades ge ökad 

empati. Sjuksköterskorna i resultatet beskrev vikten av att vara flexibel i sitt bemötande och 

åsidosätta sina egna känslor och agera strikt mot patienterna för att inte ta åt sig av deras 

provokativa beteenden. Utbildning om patienten med EIPS symptombild uppges ge mer 

tålamod och empati samt bidra till mindre frustration. Att finna en balans mellan att validera 

patientens känslomässiga upplevelse och introducera förändringsbaserade strategier beskrivs 

som gynnsamt, då den interpersonella relationen kan påverkas positivt av att patienten får 

känna sig lyssnad på (Burke et al., 2019). 

 

En större andel av patienterna med EIPS rapporteras ha kvinnligt kön gentemot män i 

förhållandet 3:1 (APA, 2014).  En större andel av patienterna med EIPS som sjuksköterskorna 

i resultatet har erfarenhet av att bemöta kan därmed tänkas vara av kvinnligt kön. Manliga 

patienter med EIPS söker mer sällan vård för sina symptom av diagnosen jämfört med 

kvinnor och söker primärvård i större utsträckning (Lawn & McMahon, 2015). Ingen av 

studierna i resultatet är genomförda inom primärvård. Kvinnliga och manliga patienter kan ha 

olika behov i mötet med sjuksköterskan. Ätstörningar, posttraumatisk stressproblematik samt 

ångestproblematik rapporteras som mer förekommande hos kvinnliga patienter med EIPS 

jämfört med män som tenderar att ha substansmissbruk i större utsträckning (Sansone & 

Sansone, 2011). Mellan 69-93 % av sjuksköterskorna i de inkluderade studierna var kvinnor. 

Det är svårt att säga om manliga sjuksköterskor skulle erfara det som annorlunda att bemöta 

patienter med EIPS. 

 

Det uppstår etiska problem då patienten med EIPS lätt verkar bli dömd utifrån sin diagnos, 

oavsett symptombild. Dömandet kan utgöras av negativa föreställningar som anknyts till 

patienten diagnostiserad med EIPS; patienten skulle kunna antas ha ett manipulerande eller 

uppmärksamhetssökande beteende. Vidare verkar det finnas en föreställning om att patientens 

beteendeproblematik handlar om omognad. Symptomen av EIPS beskrivs bli lindrigare med 

åren (NICE, 2009). Det kan tänkas att patienten med EIPS bemöts som en person som saknar 

förmåga att ta ansvar och därigenom blir bemötandet i motsats till Peplaus teori (1991) där 

sjuksköterskan skall arbeta med patienten istället för patienten. 

En samhällelig aspekt utgörs av att patienterna med EIPS kräver resurser, i synnerhet vid fall 

av långvariga inläggningar som kan tänkas vara nödvändiga när patienten med EIPS har 

skadat sig själva, suicidhotar eller har utfört suicidförsök. Det kan tänkas att patienten inte blir 

bättre med hjälp av inläggning men ändå inkommer vid upprepade tillfällen vid personliga 

kriser. Patientens personliga problem skulle kunna bemötas utifrån andra vårdinstanser som 

exempelvis kommunal vård. Patienten med EIPS behöver troligen bli bemött av vårdpersonal 

innan känslostormarna blir för starka och patienten agerar ut på sina impulser. Om patienten 

inte finner stöd ute i samhället hamnar mer ansvar hos sjukvården.  
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9. Slutsats 

 

Det utgör ofta en utmaning för sjuksköterskor att bemöta patienter med EIPS. Sjuksköterskor 

kan drabbas av negativa känslor i mötet som påverkar vårdrelationen negativt om 

sjuksköterskorna börjar ta distans till patienten. Kontakten med patienterna kan lätt bli som 

konfliktartad. Patienterna med EIPS kan uppfattas negativt fastän de inte medvetet gjort fel 

och sjuksköterskan kan ifrågasätta sin profession fastän denne inte gjort något medvetet fel. 

Ibland krävs mycket tålamod och flexibilitet av sjuksköterskan i mötet med patienten med 

EIPS. Sjuksköterskor som tillsynes har mer tålamod och förståelse för patientgruppen finner 

det som mer positivt utmanande att bemöta patientgruppen. Mer erfarenhet av att bemöta 

patientgruppen bidrar inte möjligtvis till mindre negativa känslor, men mer utbildning kan ge 

ökad förståelse och kompetens i att bemöta patienterna med EIPS. 

 

9.1 Klinisk implikation 

 

Nya sjuksköterskor kan ha begränsad med information kring psykiatrisk vård, däribland den 

komplexa patientgruppen bestående av patienter med EIPS. Negativa känslor och fördomar 

som kan dominera i vårdkulturer kan lätt påverka nyutbildade sjuksköterskor och 

sjuksköterskor som har begränsade erfarenheter utav psykiatrisk vård. Denna litteraturstudie 

sammanställer erfarenheter av att bemöta patienter med EIPS och påvisar bland annat en 

kunskapsbrist och avsaknad av tydliga riktlinjer hos sjuksköterskor i att bemöta 

patientgruppen. Utbildningsdagar skulle kunna hållas på arbetsplatser till personal som 

kommer i kontakt med patientgruppen, särskilt i fall då personal utgör kontaktperson eller 

ansvarig sjuksköterska till patienter med EIPS.  

10. Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån mer forskning kring sjuksköterskors bemötande av patienter med EIPS kan tydligare 

riktlinjer utformas. Genom riktlinjer kan mer enhetliga och beprövade bemötandestrategier 

skapas. Vidare bör fortsatt forskning fokusera närmare på varför negativa känslor uppstår hos 

sjuksköterskan i mötet med patienten med EIPS, då negativa känslor ökar risken för att 

sjuksköterskan bemöter patientgruppen med bristande professionalitet.  
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Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To explore mental health 

nurses perceptions of 

decision-making patterns on 

patients with BPD. 

Population: Totalt 15 

sjuksköterskor rekryterades 

från ett sjukhus. 

Inklusionskriterier: Formella 

krav var att deltagarna skulle 

ha arbetat som 

psykiatrisjuksköterkor i 3 år 

samt arbetat med patienter 

som har BPD de senaste 12 

månaderna. 

Exklusionskriterier saknas.  

 

Urvalsförfarande: Subjektivt 

urval användes där 

sjuksköterskor med mest 

relevanta erfarenheter 

inkluderades till studien. 

Urval: Inget bortfall av 

deltagare. 

 

Deltagare: Samtliga 15 

sjuksköterskor var kvinnor. 

Åldrarna varierade mellan 23 

och 48år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Styrkor: Erfarna 

sjuksköterskor rekryterades 

vilket bidrog till relevanta 

erfarenheter. Välbeskriven 

metod.  

 

Svagheter: Homogen grupp, 

inga män deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades från 

endast 1 sjukhus.  

Olika fynd relaterat till 

bemötande framkom under 

intervjuerna. Hur 

sjuksköterskornas positiva 

respektive negativa 

inställningar till patienter 

med BPD påverkade 

relationerna i olika 

riktningar. Hur 

sjuksköterskonas bemötande 

av patienter med BPD 

rutinmässigt respektive 

personcentrerat ledde till 

olika resultat i 

patientrelationen. 
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Irland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore registered 

psychiatric nurses’ 

interactions with and 

empathy towards service 

users with a diagnosis of 

BPD in their care. 

Population: Sjuksköterskor 

som arbetade inom 

kommunalpsykiatrisk vård. 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

med minst 3 års 

arbetslivserfarenhet samt ha 

varit arbetande inom 

psykiatrin i minst 2 år och 

inneha erfarenhet av att 

arbeta med BPD-patienter. 

Exklusionskriterier finns ej 

beskrivna. 

Urvalsförfarande: Brev 

skickades med inbjudan att 

delta till aktuella 

vårdenheter. 

Urval: 31 sjuksköterskor 

tillfrågades.  

Deltagare: 17 sjuksköterskor 

tackade ja till att delta. 12 

kvinnor och 5 män. 

 

Datainsamlingsmetod: semi-

strukturerad intervju 

tillsammans med 

frågeformulär utifrån olika 

scenarion/påståenden. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

 Styrkor: 

Systematisk presentation av 

data.  

Tolkningarnas förankring i 

data är starkt påvisad. 

Deltagare fick ta del av 

transkription och teman samt 

bedöma om teman var 

relevanta. 

 

Svagheter: 

Kontexten är ej tydligt 

beskriven. 

 

 

Sjuksköterskor beskrev att 

det var utmanande och svårt 

att ge vård till patienter med 

BPD. Det var svårt att bygga 

en terapeutisk kontakt då 

patienten hade 

manipulerande och 

uppmärksamhetsväckande 

beteenden 

Sjuksköterskor kunde 

uppleva det som motsträvigt 

att arbeta med 

patientgruppen och att alla i 

personalen någon gång gav 

upp i bemötandet. Det 

kändes frustrerande och 

utnyttjande att bli 

manipulerad av patienterna. 

Sjuksköterskor belyste vikten 

av att hålla en professionell 

distans i mötet med 

patienterna med BPD. 
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M. (2013). Community 

psychiatric nurses’ 

experiences of caring for 

clients with borderline 

personality disorder. Mental 

Health Practice, 17(4), 27-
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7.e845 

 

 

Irland 

Explore the experiences of 

community psychiatric 

nurses who work with 

clients with borderline 

personality disorder (BPD). 

Population: 

Psykiatrisjuksköterskor 

arbetandes vid en kommunal 

psykiatrisk serviceenhet för 

vuxna. Inklusionskriterium: 

Arbetat minst 6 månader och 

ha erfarenhet av att arbeta 

med BPD-patienter inom 

kommunpsykiatrin. 

Exklusionskriterium 

framkommer ej.  

Urvalsförfarande: Brev 

skickades ut till samtliga (15) 

psyk.sjuksköterskor inom 

serviceenheten.  

Urval: 5 psyk.sjuksköterskor 

svarade ej/önskade ej delta. 

Deltagare: 10 

psyk.sjuksköterskor 

inkluderades, 9 kvinnor och 1 

man. 3-15 års 

arbetserfarenhet inom 

kommunpsykiatrin. 2 

psyk.sjuksköterskor hade 

extra utbildning vad gäller 

patienter med BPD.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: 

Psykiatrisjuksköterskor 

deltog i studien vilken kan ha 

bidragit till en djupare 

kunskap. Varierade 

erfarenheter fångades. 

Deltagare fick ta del av 

transkription och teman samt 

bedöma om teman var 

relevanta. 

 

Svagheter: Kortfattat 

beskriven metod. Endast 

personal från en arbetsplats, 

dock stort 

upptagningsområde. 

 

 

Sjuksköterskorna belyste 

svårigheter och utmaningar i 

att arbeta med patienter med 

BPD samtidigt som de också 

lyfte positiva känslor i att se 

patienterna göra framsteg. 

Olika uppfattningar kring 

patienterna med BPD 

framkom bland 

sjuksköterskorna. 
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Storbritannien. 

 

 

Begin to understand 

community psychiatric 

nurses (CPN) knowledge, 

attitudes and approach to 

clients with BPD. 

 

Population: Sjuksköterskor 

från ett kommunalt psykiatri-

team. 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

med erfarenhet av att arbeta 

med patienter med BPD. 

Exklusionskriterier: Ej 

kliniskt arbetande 

sjuksköterskor som saknade 

erfarenhet av patientgruppen. 

Urvalsförfarande: Icke 

slumpmässigt urval. Utgick 

från en klinik och tillfrågade 

sjuksköterskor om 

deltagande.  

Urval: 7 tillfrågades, 4 deltog 

i studien. 3 kvinnor och 1 

man.  Kvinnor ålder 40- 59. 

Mannens ålder 30-39. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

användes utifrån en 

modifierad version av ett 

tidigare använt 

intervjufrågeformulär. 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod: IPA, 

interpretentiv 

fenomenologisk analys. 

Styrkor: Erfarna 

sjuksköterskor. En beprövad 

intervjumetod användes.  

3 utav deltagarna träffar 

patienter med BPD dagligen. 

Perspektiv från öppenvård 

fångas. 

 

Svagheter: Otydligt beskrivet 

syfte, Stort bortfall (43 %). 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

det som svårare att hantera 

patienter med BPD jämfört 

med andra diagnosgrupper 

Olika incidenter orsakade att 

deltagarna kände mer eller 

mindre känslomässig kontakt 

till patienterna. 
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