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Abstract 
 
Dialectical Behavior Therapy (DBT) has been developed in the USA by Marsha M Linehan, 

during the last two decades. Linehan elaborated this method for self-destructive women and in 

continuous cooperation with those women in treatment throughout her research. Randomised 

controlled studies have showed good results for self-destructive women with a borderline 

personality disorder. This group of patients have previously been considered largely as 

troublemakers who were hopeless to treat. After these promising first results, DBT is being 

adapted for other kinds of problems, such as juvenile delinquency, eating disorders, substance 

abuse and dysfunctional families. This essay will consist of two parts. The first part tries to 

describe the complex of problems associated with borderline personality disorder, and the 

implementation of Dialectical Behavior Therapy from a patient/therapist’s perspective. 

Following this is an analysis of the therapeutical change assumed in DBT. The second part is 

a survey of Dialectical Behavior Therapy in Sweden, and was done mainly by distributing 

questionnaires directed at the Swedish clinics working with DBT. The survey showed a vast 

diversity in terms of experience, number of patients and therapists and co-operation with other 

caregivers. As DBT is a novel method of therapy in Sweden, the survey is furthermore an 

interesting outline of a new method’s entry into Swedish psychiatric care. 

 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en relativt ny terapiform, utvecklad i USA för 

självdestruktiva kvinnor. Metoden är utvecklad i kontinuerligt samarbete med dessa kvinnor 

och ger ofta mycket bra resultat med patienter som tidigare ofta setts som ”hopplösa fall”. I 

USA pågår arbetet med att utveckla DBT för andra problem, som ungdomskriminalitet, 

ätstörningar, missbruk, familjeproblem. Den första delen av denna uppsats består av en 

beskrivning av borderline-diagnosen och av arbetet med DBT, framför allt ur patientens och 

terapeutens perspektiv, samt en analys av tankarna bakom den terapeutiska förändringen i 

DBT. Den andra delen är en översikt av hur man arbetar med DBT på olika ställen i Sverige. 

Materialet till denna del består av frågeformulär som de olika verksamheterna besvarat. 

Undersökningen visade att det ser mycket olika ut på de olika ställena, bland annat med 

avseende på antalet personal och patienter, hur länge man arbetat med metoden och hur 

samarbetet med vården runt omkring ser ut. Detta är särskilt intressant eftersom DBT är så 

nytt i Sverige och undersökningen ger en bild av metodens framväxt och utbredning i landet. 
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Inledning 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en relativt ny terapiform, som under den korta tid den 

funnits visat sig ge bra resultat för självdestruktiva kvinnor - den patientgrupp metoden 

utvecklades för. Behandlingsmetoden togs fram i USA, av Marsha M Linehan i samarbete 

med dessa kvinnor. 1993 kom Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality 

Disorder och Skills Training Manual for Treating Borderline Disorder av Marsha M Linehan. 

Först och främst är DBT intressant för att det är den första behandlingsmetod som ger 

empiriskt dokumenterade resultat för en grupp patienter som tidigare sällan kunnat få någon 

hjälp mot sina problem som orsakar stort lidande för alla drabbade; både patienterna och deras 

omgivning. Också ekonomiskt finns mycket att vinna om denna mycket vårdkrävande och 

inom den psykiatriska vården relativt stora grupp kan få hjälp. 

Förutom de lovande resultat metoden hittills gett, tilltalar DBT mig eftersom den är mer aktiv 

än de flesta traditionella behandlingar och inte inriktad på bara en begränsad del av patientens 

problem. Detta helhetstänkande innebär också att det inte är ett mål i sig att minska 

patienternas självdestruktiva beteende, utan att förbättra livskvaliteten på lång sikt. Synen på 

patienten som en jämlik människa som gör så gott hon kan men misslyckas på grund av 

bristande förmåga, är sympatisk och värdig. 

Uppsatsen är i huvudsak deskriptiv, detta eftersom DBT-metoden, eftersom den är så ny, är 

okänd även för många som arbetar med psykologi inom vården och den akademiska sfären.  

Det som hittills finns skrivet på svenska om DBT är nästan uteslutande beskrivningar av 

modellen, medan det framför allt från USA börjar komma mer och mer forskningsresultat.  

Jag har lärt känna DBT-metoden genom Marsha Linehans färdighetsträningsmanual och 

”Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder”, föreläsningar av och 

diskussioner med DBT-teamen i Lund och Malmö, samt andra diskussioner och möten inom 

Lunds psykiatri. Framför allt Ralf Jensen i Lunds DBT-team har hjälpt mig med material, 

kontakter, beskrivningar och förklaringar. Jag har också läst artiklar, böcker och andra 

beskrivningar eller sammanfattningar samt utvärderingar av DBT. Mycket stor hjälp har jag 

också fått genom samtal med kvinnor som går eller gått i DBT och som givit mig det stora 

förtroendet att dela deras upplevelser och erfarenheter av DBT-behandlingen och annan vård 

och av hur det är att leva med och ibland också ta sig ur en allvarlig borderlinestörning. Några 

anhöriga och vårdpersonal har också berättat om sina erfarenheter.  



Syfte  
Eftersom dialektisk beteendeterapi är så ny i Sverige, vill jag undersöka hur metoden spridits i 

Sverige och ge en bild av hur man arbetar på de olika ställen i landet, där verksamheten 

kommit igång. Vidare ville jag ta reda på om man endast behandlar DBT:s ursprungliga 

målgrupp eller även andra problemområden.  

Disposition  

Uppsatsen består av en allmän beskrivning av hur man arbetar i denna terapi, som bakgrund 

för att bättre förstå vad det är jag redogör för i undersökningen. Denna beskrivning har jag 

gjort bred, för att få med så många som möjligt av de aspekter som inte kommer fram i 

undersökningen, eftersom frågorna där är relativt praktiska och konkreta. Eftersom DBT 

framför allt används för borderlinepatienter, börjar jag med en kort beskrivning och olika 

definitioner av borderlineproblematiken. Jag har försökt ge en bild av dialektisk 

beteendeterapi inifrån, ur patienternas och terapeuternas perspektiv istället för ur teoretikers 

och forskares synvinkel, eftersom DBT är en mycket praktisk behandling som inte började 

som en samling teorier utan i just konkret behandling med patienter och terapeuter. Jag har 

vidare fördjupat mig i och analyserat hur Linehan anser att den terapeutiska förändringen går 

till. 

Teori 
I teoridelen redogör jag för borderlineproblematiken enligt DSM-IV, ICD-10 respektive teorin 

som DBT bygger på. Här beskrivs också några av de resultat som finns publicerade, aktuell 

forskning och hur man arbetar med DBT, både på ett konkret plan och hur den terapeutiska 

förändringen anses gå till. 

Vilka är patienterna och vilka problem har de? 
De patienter Marsha Linehan arbetade med var inte utvalda efter någon speciell diagnos, men 

de hade liknande problem. Alla var kvinnor och hade gjort upprepade självmordsförsök och 

andra självdestruktiva handlingar. När det visade sig att man hittat en metod som verkade 

hjälpa dessa kvinnor och forskade på det, fann man att de flesta av kvinnorna diagnosticerades 

med en personlighetsstörning av borderlinetyp.  

Borderline enligt DSM-IV 
DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och är det officiella 

diagnossystemet i USA. I vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter hänvisar man oftast 
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till DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). (IV står helt enkelt för fjärde 

upplagan, som egentligen är den femte, eftersom DSM-III efterföljdes av DSM-III-R, en 

reviderad upplaga.) 

Enligt DSM-IV delas psykiska störningar (det vi brukar kalla psykiska sjukdomar eller 

problem – och en del annat som vi inte till vardags tänker på som psykiska problem) upp efter 

olika axlar. Axel II är personlighetsstörningarna. DSM-IV definierar en personlighetsstörning 

som ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från 

förväntningarna i individens sociokulturella miljö, är genomgripande och oflexibelt, börjar i 

tonåren eller tidigt under vuxna år, är stabilt över tid. Vidare sägs det att en 

personlighetsstörning är vanliga personlighetsdrag som leder till smärta eller 

funktionsnedsättning på viktiga områden. Antingen individen själv eller andra i omgivningen 

kan uppleva problem på grund av personlighetsstörningen. Dessa problem ska inte bero på 

någon annan psykisk störning, somatisk sjukdom eller kemiska substanser. De får inte vara en 

tillfällig stressreaktion, utan ska påverka flera områden och finnas kvar över lång tid. Det är 

viktigt att inte tolka kulturella drag som patologiska avvikelser. Man måste alltså vara extra 

försiktig med människor med en annan social eller kulturell tillhörighet, så att man inte ställer 

en felaktig diagnos. Man får inte ställa en personlighetsstörningsdiagnos på någon under 18 år 

(med undantag för antisocial personlighetsstörning), eftersom det är sannolikt att barn och 

ungdomar kommer att förändras och bli mer stabila. Detta ska inte förväxlas med att 

problemen inte kan ha börjat och ha sin grund i tidig ålder. 

Dessa är DSM-IV:s diagnoskriterier för borderlinepersonlighetsstörning: 

Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika 

situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder och tar sig minst fem av följande uttryck: 

(1) gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Obs: sådant 

suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här 

(2) uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som 

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering 

(3) uppvisar identitetsstörning, dvs. varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och 

identitetskänsla 

(4) visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, 

hetsätning). Obs: sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 

5) räknas inte in här 
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(5) uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller självstympande 

handlingar 

(6) är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av 

sinnesstämningen (t ex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis 

varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar) 

(7) känner en kronisk tomhetskänsla 

(8) uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (t ex 

ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål) 

(9) har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom 

(http://www.psykiatrikarolinska.org/programs/borderline/diagnosis.html#3 251103) 

”Borderline” enligt ICD-10 
 ICD-10 står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, tionde upplagan (World Health Organization, 1992). Det är framtaget av WHO för 

att man ska kunna föra statistik som går att jämföra mellan olika länder. ICD-systemet är det 

som ska användas i officiella sammanhang i Sverige. I ICD-10 motsvaras DSM-IV:s 

borderlinepersonlighetsstörning av Emotionellt instabil personlighetsstörning av 

undergruppen borderlinetyp. 

Dessa är de diagnostiska kriterierna för Emotionellt instabil personlighetsstörning enligt ICD-

10: 

En personlighetsstörning som karakteriseras av en uttalad tendens att agera impulsivt och utan 

att betänka eventuella konsekvenser. Humöret är oberäkneligt och föränderligt. Det är vanligt 

med affektutbrott och en oförmåga att kontrollera de våldsamma reaktionerna. Det finns en 

tendens till grälsjukt och konfliktsökande beteende, speciellt då impulsiva handlingar bromsas 

eller hindras. Två typer av personlighetsstörningar kan urskiljas:  

den impulsiva typen som främst karakteriseras av emotionell instabilitet och brist på 

impulskontroll och borderline typen som karakteriseras av osäkerhet vad beträffar 

självuppfattning, livsmål och inre val, en kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och 

instabila interpersonella relationer samt en tendens till självdestruktivt beteende inklusive 

suicidhandlingar och suicidförsök. 

(http://www.psykiatrikarolinska.org/programs/borderline/diagnosis.html#3 251103) 

Borderline enligt DBT 
I DBT ses borderline som problem på främst fem områden: 
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Svårighet att hantera känslor 

- Affektlabilitet 

- Problem med ilska 

Svårigheter att reglera mellanmänskliga relationer 

- Kaotiska relationer 

- Rädsla att bli övergiven 

Bristande förmåga till självreglering 

- Identitetsstörning 

- Tomhetskänsla 

Svårighet att reglera beteenden 

- Självmordsförsök/självskadehandlingar 

- Impulsivt beteende 

Kognitiva svårigheter 

- Dissociation/Paranoida idéer 

(Linehan, 1996) 

Dessa problem anses ha sin grund i att borderlinepersoner som barn inte lärt sig att förstå och 

hantera sina känslor. Detta leder till problem med relationer till andra människor och med den 

egna identiteten. Att inte klara av vare sig sina känslor eller relationer leder till ett kaotiskt liv 

och borderlinepersoner försöker ofta hantera detta genom (själv-) destruktiva beteenden. 

(Linehan, 2000, s 154) Dissociation är ett annat sätt att slippa sina problem en stund. 

Dissociation innebär att man på ett eller annat sätt stänger av det som händer och går in i en 

annan värld i tankarna. Man kan känna att allt är overkligt, att tiden står still eller försvinner 

och att man själv bara ”flyter med”. Oftast märks det inte så mycket utåt, eftersom den som 

dissocierar fortsätter att agera som vanligt, som om kroppen och rösten utförde de handlingar 

som behövs automatiskt. Men ibland kan dissociation innebära att man blir som förlamad och 

inte hör eller ser alls. Det varierar också hur mycket man faktiskt uppfattar av omvärlden 

under tiden, från att man är med i det som händer men på ett overkligt sätt, till att man inte 

alls vet vad som hänt under tiden man ”varit borta”. 

Dissociation är ett skydd när man inte står ut med den verklighet man är i för tillfället. Det 

kan av olika människor upplevas som något skönt att komma in i, eller som skrämmande. I 

det senare fallet kan borderlinepersonen skada sig själv som ett försök att känna verkligheten 

igen. (Informellt samtal, DBT-patient) Dissociation har varit ett viktigt kriterium för 

borderlinepersonlighetsstörning, men ses inte längre som ett lika vanligt eller viktig problem i 

jämförelse med andra karaktäristiska svårigheter (Muntlig uppgift, Ralf Jensen). 
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Destruktiva handlingar ses, liksom dissociation och andra strategier som skapar problem, som 

strategier som borderlinepersoner utvecklat för att överleva. Även om de inte fungerar på lång 

sikt (gör de det, ses de inte som problem), har de varit det enda man kunnat ta till för att klara 

sig. På så sätt är de synnerligen adaptiva. Ett viktigt grundantagande i DBT är att oavsett hur 

”dåligt” det en person gör är, finns det en anledning och beteendet fyller en viktig funktion för 

patienten. Därför kan man inte bara ta bort det utan att ersätta det med något annat som 

fungerar bättre. Detta något är nya färdigheter, för antingen förändring eller acceptans, som 

patienten får lära sig i DBT (Linehan, 1993, s 99, 177, 385). 

När borderlinepersoner hamnar i kris, handlar de ofta impulsivt och på ett sätt som gör 

situationen värre. Så här beskriver Marsha Linehan den emotionella sårbarhet som ligger 

bakom dessa reaktioner: 

Hög sensitivitet 

- Omedelbara reaktioner 

- Låg tröskel för emotionella reaktioner 

Häftiga reaktioner 

- Extrema reaktioner 

- Hög ”arousal” [känslomässig intensitet] som stör kognitiva processer 

Långsam återgång till normaltillståndet 

- Långvariga reaktioner 

- Bidrar till hög känslighet för eventuell ny emotionell stimulus 

(Linehan, 1996) 

En borderlinepersons reaktioner karaktäriseras alltså av att hon1 reagerar omedelbart (ibland 

innan hon själv hinner bli medveten om det) och extremt starkt, och att det tar väldigt lång tid 

att komma tillbaka till normaltillståndet. ”Normaltillståndet” är dock ett missvisande ord när 

det gäller borderline: På grund av just den höga känsligheten och den långsamma återgången 

till normaltillståndet, hinner borderlinepersonen sällan ”komma ner” innan det händer något 

nytt, som hon reagerar på, och då ännu starkare än hon annars hade gjort om hon inte redan 

hade varit ”högt uppe i känsla”. Det är med andra ord inte ovanligt att borderlinepersoner 

ständigt befinner sig i för hög arousal för att kunna hantera situationer på ett mer adekvat sätt 

(Linehan, 1993, s 43-44). 

                                                 
1 Jag använder genomgående hon, eftersom 70 procent av alla personer med borderlinediagnos är kvinnor och 
DBT i grundmodellen är en behandling för kvinnliga borderlinepatienter 
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Statistik från tidigare forskning 
I en undersökning (Widiger & Frances, 1989, refererat i Linehan, 1993, s 3) hade 11 procent 

av patienterna i öppenvård och 19 procent i slutenvård en borderlinediagnos. När man tittar 

bara på patienter med olika sorters personlighetsstörningar, blev motsvarande siffror 33 

respektive 63 procent. Dessa siffror skiljer sig troligen inte nämnvärt från förekomsten av 

borderlinediagnoser bland patienter på andra ställen. 70-75 procent av alla borderlinepatienter 

har skadat sig en eller flera gånger. Självmordsfrekvensen hos borderlinepersoner verkar ligga 

kring 9 procent; 36 procent hos patienter som uppfyller alla 8 (!) kriterier i DSM-III och 7 

procent för 5-7 kriterier (Stone, 1989, refererat i Linehan, 1993, s 4). 

Två kliniska undersökningar av DBT finns refererade i Linehans bok. I båda lottades kvinnor 

med borderlinediagnos och kroniskt självskadebeteende till antingen DBT eller en 

kontrollgrupp som fick ”vanlig terapi”. 

I den första undersökningen visade DBT-patienterna en signifikant minskning av självskador 

och färre medicinskt allvarliga självskador. Däremot rapporterade patienterna inte mindre 

hopplöshetskänslor och självmordstankar eller fler anledningar att fortsätta leva. Det största 

problemet med terapi för borderlinepatienter är att så många hoppar av terapin för tidigt (50-

55 procent efter ett år i andra behandlingar). I studien var DBT mer effektiv än den vanliga 

terapin för att behålla patienterna i behandlingen: efter ett år hade bara 16,4 procent av 

patienterna hoppat av. Inläggningarna var färre för DBT-patienterna (8,46 dagar) än i 

kontrollgruppen (38,86 dagar), under behandlingsåret. Under de sista fyra månaderna hade 13 

av 22 DBT-patienter inga självskador eller inläggningar. I kontrollgruppen hade alla patienter 

antingen inläggningar, självskador eller båda, under de sista fyra månaderna. Ett år efter 

behandlingens slut fungerade DBT-patienterna fortfarande generellt bättre än 

kontrollgruppen. 

Den andra studien jämförde borderlinepatienter som gick ”vanlig” individualterapi och fick 

respektive inte fick färdighetsträning enligt DBT (matchade grupper). Efter behandlingens 

slut fanns inga skillnader mellan grupperna i något avseende, vilket tyder på att bara 

färdighetsträningsdelen av DBT inte ger ytterligare förbättring om man kombinerar den med 

individuell terapi som inte är DBT. Detta antas bero på att patienter i individuell DBT får 

hjälp med att använda sina nya färdigheter i olika situationer genom ”coachning”, feedback 

och förstärkning. 

De enda resultat jag hittat från DBT i Sverige, kommer från DBT-teamet i Lund. Liksom 

Linehans undersökningar, visar resultaten från Lund en betydande minskning i både antalet 

 9



självskadehandlingar och antalet dygn i sluten vård för patienter i DBT redan under 

behandlingens andra år (bilaga 1).  

Vad innebär DBT och hur arbetar man? 

 

DBT-metoden 

Konsultationsteam

Färdighetsträning 

Medveten närvaro Att reglera känslor Att hantera relationer Att stå ut när det är svårt

Telefonkontakt

Individuell terapi 

Schematisk bild av DBT-modellens uppbyggnad 

Skapa ett värdigt livArbete framåt Bearbeta livshändelserUppnå stabilitet i nuet 

Fyra ”ben”  
Metoden bygger på fyra delar, som alla förutsätter varandra och ses som nödvändiga för en 

optimal DBT-behandling. Dessa fyra ”ben” är individualterapi, färdighetsträning, 

telefonkontakt och konsultationsteam (Linehan, 1993, s 101). 

I konsultationsteamet träffas terapeuterna som jobbar tillsammans i en grupp för att 

diskutera framför allt sin egen roll i behandlingen. Man kan ta upp situationer där man känner 

att man inte kommer vidare med en patient och behöver tips från de andra. Man kan också ta 

upp exempel som kan vara användbara för de andra terapeuterna, som bra metaforer som på 

ett enkelt sätt förklarar viktiga principer eller tankar. Terapeuterna arbetar också med DBT 

med sig själva och antar ett sådant förhållningssätt mot varandra i konsultationsteamet, vilket 

bland annat innebär att acceptera en dialektisk filosofi (Det finns ingen absolut sanning, utan 

flera paradoxala sanningar som existerar sida vid sida och ständigt förändras. Allting hänger 

ihop, men i varje helhet finns motsatta poler, som skapar nya motsättningar när de 

integreras.), behandla varandra minst lika bra som de behandlar sina patienter och se till att 

alla förhåller sig icke-dömande till patienterna och varandra. Konsultationsteamet ska helt 

enkelt hjälpa varandra att göra så bra DBT som möjligt (Linehan, 1993, s 33, 108, 117-118, 

400, 430-431).  

Färdighetsträningen bedrivs, enligt grundmodellen, i grupp en gång i veckan.  
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Där går man igenom och tränar på de färdigheter som många borderlinepersoner saknar. 

Dessa färdigheter finns i fyra moduler som tar ungefär ett år att gå igenom. Den ena delen av 

en färdighetsträningsgång liknar en lektion eller föreläsning. Gruppledaren går då igenom de 

nya färdigheter som man ska öva på till nästa gång. I den andra delen går man igenom hur det 

har gått med veckans läxa och diskuterar problem som uppkommit (Linehan, 1993, s 103). 

Tonvikten i färdighetsträningen ligger på konkreta situationer som man går igenom 

tillsammans för att hitta strategier som kan fungera och sätt att testa dem och träna så att man 

så småningom kan använda dem när man hamnar i en liknande situation. Färdighetsträningen 

bygger på att alla deltagare är aktiva och rollspel används så ofta som möjligt för att träna in 

nya färdigheter. Anledningen till att färdighetsträningen är separerad från individualterapin 

och indelad i olika moduler är att borderlinepersoner så ofta är i kris, att det är svårt att 

fokusera på något annat och hålla sig till planeringen i individualterapin (Linehan, 1993, s 

87). 

Patienterna har möjlighet att nå sin terapeut på telefon dygnet runt, året runt. När terapeuten 

behöver vara ledig, avtalar man om detta långt i förväg och ordnar så att patienten kan ringa 

någon annan, till exempel patientens färdighetstränare. 

Möjligheten till telefonkontakt är till för framför allt tre sorters situationer: När patienten är i 

kris och inte kommer på vilka färdigheter hon ska ta till, oftast för att inte hamna i ett invant 

destruktivt beteende. När patienten får en känsla av att terapeuten håller på att försvinna och 

att det var länge sedan man träffades. När patienten går och grubblar över något som hänt 

under det senaste mötet med terapeuten; speciellt med tanke på borderlinepersoners 

benägenhet att reagera häftigt och sedan inte kunna ta sig ur känslan, med fler häftiga 

reaktioner och kanske också destruktiva beteenden som följd, är det viktigt att ta upp problem 

direkt i stället för att låta dem växa ända tills nästa möte med terapeuten. 

Huvudsyftet med telefonkontakten är att patienten ska lära sig att generalisera sina färdigheter 

till verkligheten utanför terapin. Många borderlinepatienter behöver också lära sig att be om 

hjälp på ett fungerande sätt, innan de har löst problemet med någon impulsiv, destruktiv 

handling. Sådana krissamtal är korta och fokuserade på att klara krisen utan att förvärra den, 

man analyserar eller löser inga kriser i telefon (Jensen & Linnér, Föreläsning, 240403; 

Linehan, 1993, s 104, 188-189, 498, 500-501).  

I den individuella terapin arbetar man med patientens mål och de problem som står i vägen 

för dem. I terapins början arbetar man mycket med färdigheterna också på den individuella 

timmen. Då kan man inrikta sig mer på just de färdigheter som varje patient behöver mest; 

förklara hur man gör, varför de kan vara bättre än gamla strategier, i vilka specifika 
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problemsituationer patienten hamnar ofta och hur hon kan träna på och använda färdigheter då 

(Linehan, 1993, s 102, 106). Terapin bygger på en målhierarki med fyra faser. 

Fyra moduler 
I färdighetsträningen finns fyra moduler: Att reglera känslor och Att hantera relationer som 

handlar om förändring och Att stå ut när det är svårt och Att vara medvetet närvarande som 

handlar om acceptans. 

Att vara medvetet närvarande, här och nu (”mindfulness”) är grundläggande i DBT och 

förutsättningen för de andra modulerna. Därför går man igenom modulen Att vara medvetet 

närvarande, som är lite kortare, innan var och en av de andra modulerna (Linehan, 1993, s 

144; Linehan, 2000, s 122). Men samtidigt bygger alla modulerna på och förutsätter varandra. 

Teoretiskt sett borde det innebära att det inte går att lära sig någon av dem, eftersom man inte 

har de andra. Verkligheten är en dialektisk balans, där man samtidigt kan lära sig färdigheter 

från en modul och behöver de färdigheter man ännu inte har, för att lära sig dem. En del går 

igenom färdighetsträningen mer än en gång, eftersom man snappar upp en del första gången 

och med hjälp av det kan ta till sig färdigheterna bättre andra gången, när man kan lite från 

varje modul. 

Målen för de fyra modulerna i färdighetsträningen är ”att arbeta bort beteenden som leder till 

kaos i relationer, labila känslor, dåligt humör, impulsivitet, dåligt grepp om sig själv, 

bristande kontroll över tankarna” och ”att arbeta fram förmågan att hantera relationer, 

förmågan att reglera känslor, förmågan att stå ut när det är svårt, förmågan att vara fullt 

närvarande i nuet” (Linehan, 2000, s 185). 

Att vara medvetet närvarande  
Mindfulness-modulen är inspirerad av österländsk meditationsteknik och filosofi. (Linehan, 

1996; Linehan, 2000, s 122) Den är inte lika konkret som de andra modulerna och handlar 

mycket mer om upplevelse än att förstå. Mindfulness-modulen är ofta den som både av 

terapeuter och patienter upplevs som svårast att lära sig och lära ut (Jensen & Linnér, 

Föreläsning, 240403). Att vara medvetet närvarande är att bara vara precis här och nu, inte 

hänga kvar i det som varit eller oroa sig för framtiden. Man koncentrerar sig bara på en sak i 

taget och man är ett med nuet, följer med det och fastnar inte i något som händer (Linehan, 

2000, s 124). Marsha Linehan beskriver det på följande sätt: "Betrakta dina känslor som 

kommer och går, som molnen på himlen. Lägg märke till känslorna som uppstår och sedan 

försvinner igen, som havets vågor." (Linehan, 2000, s 188). På det här sättet tränar man på att 

observera, beskriva och delta på ett nytt sätt (Linehan, 2000, s 128-129). 
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Man försöker hitta en syntes mellan förnuft och känsla, som kallas ”wise mind” (Linehan, 

2000, s 122, 126-127, 187). ”’Wise mind’ is the integration of ’emotion mind’ and 

’reasonable mind’; it also goes beyond them. ‘Wise mind’ adds intuitive knowing to 

emotional experiencing and logical analysis”. Det beskrivs också som ”lugnet efter stormen”, 

något man känner igen när man hittar det eller att det är när man i efterhand känner att man 

fattat rätt beslut (Linehan, 1993, 214-215). 

Att inte döma är en viktig färdighet för att kunna vara i wisemind, eftersom dömande tankar 

är för mycket känsla och sällan mycket förnuft (Informellt samtal, DBT-patient). Ett icke-

dömande förhållningssätt innebär inte att acceptera vad som helst, utan att inte fastna i 

värderingar som ställer till problem för en själv i förhållande till den eller det man dömer 

(Linehan, 2000, s 171, 172). En närliggande tanke finns i färdigheten att vara effektiv. 

Effektiv i det här sammanhanget har inget att göra med att utföra saker snabbt. Att vara 

effektiv är att göra det som fungerar. Man försöker undvika begrepp som rätt/fel, borde, 

orättvist och så vidare och istället vara smidig och göra det som situationen kräver. ”Möt den 

situation du faktiskt befinner dig i, inte den du skulle vilja vara i eller den som vore mer 

rättvis eller bekväm. Gör det bästa av situationen.”, skriver Marsha Linehan (Linehan, 2000, s 

129-132, 189). 

Att reglera känslor  
Känslomodulen handlar om att kunna identifiera och namnge sina känslor, lära sig om 

känslornas betydelse och kroppens behov av känslor. Man lär sig också att agera ”tvärt emot” 

sina känslor när det behövs (Linehan, 1996). Syftet är att förstå sina känslor; att identifiera 

känslan och förstå hur känslor påverkar en, att minska sin känslomässiga sårbarhet genom att 

minska sårbarheten för negativa känslor och öka förmågan att uppleva positiva känslor. Då 

minskar man sitt känslomässiga lidande: man kan släppa smärtsamma känslor genom att vara 

medvetet närvarande och ändra smärtsamma känslor genom att handla tvärt emot känslan 

(Linehan, 2000, s 156, 157, 167-170). 

För att förstå vilken känsla man har, tar man hjälp av hur det känns i kroppen, vilka tankar 

som dyker upp, hur man tolkar dem och vad det får en att vilja göra (Linehan, 1993, s 231; 

Linehan, 2000, s 155, 159-161, 242). Man kan också titta på listor med exempel på ord som 

ofta hör ihop med de olika känslorna och se om de ger några ledtrådar (Linehan, 2000, s 162, 

214-231). Sedan pratar man om känslornas funktion (Linehan, 2000, 155, 164, 232), vad en 

viss känsla kan leda till och hur man kan gå emot den känslan för att få förändring på lång sikt 

(Linehan, 2000, s 240-241). 
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I känslomodulen tas också upp hur viktigt det är ta hand om sig själv för att hålla sårbarheten 

för problematiska känslor nere. Det handlar om mycket konkreta saker som få tillräckligt med 

mat, sömn och motion, behandla fysiska sjukdomar och undvika droger (Linehan, 2000, s 

155-156, 165-166, 233). 

Att hantera relationer  
I relationsmodulen tränar man på att kunna förmedla vad man vill på ett effektivt och 

respektfullt sätt och att kunna ”reparera” goda relationer och avsluta dåliga (Linehan, 1996). 

Det första som tas upp är balans mellan krav och önskemål, från andra och sig själv (Linehan, 

2000, s 136-137, 190). 

Vidare förklaras det att man bör prioritera vad man vill med en viss relation i en viss situation, 

eftersom det sällan går att få precis som man vill och få den andra att tycka att man är 

världens trevligaste person och känna största möjliga självrespekt (Linehan, 2000, s 133,140). 

Dessa tre delar, självrespekt, goda relationer och att nå sina mål, har varsitt avsnitt där man lär 

sig hur man kan göra för att lyckas så bra som möjligt med det man valt att satsa mest på 

(Linehan, 2000, s 144-153, 197-199, 202-205). Faktorer som minskar förmågan att hantera 

relationer tas också upp, samt att det inte är alltid man kan lyckas, även om man gör allting 

”rätt”, därför att vissa situationer helt enkelt är nästan omöjliga (Linehan, 2000, s 138, 141-

142, 192-193). Relationsmodulen är den modul där man använder mest rollspel för att testa 

och träna olika sätt att hantera relationer (Linehan, 2000, s 134). I modulen finns också en 

lång lista med förslag på övningar man kan använda i vardagslivet (Linehan, 2000, s 200-

201). 

Att stå ut när det är svårt  
Stå ut-modulen bygger på att avleda, acceptera, ta hand om sig själv och försöka finna mening 

med det som sker (Linehan, 1996; Linehan, 2000, s 246). Här finns konkreta strategier för att 

överleva kriser. Som för alla färdigheter är det viktigt att träna på dem när det mesta fungerar 

bra, för att ha dem till hands när man hamnar i svårare situationer. Eftersom 

borderlinepersoner kan reagera otroligt snabbt och häftigt på saker som händer och då ofta 

kommer in i ett tillstånd där de inte alls kan tänka klart, måste stå ut-färdigheterna vara väl 

inövade om de ska gå att använda när man inte längre ”har huvudet med sig”. Vid sådana 

kriser får ofta terapeuten (via ”jourtelefonen”) påminna patienten om vilken färdighet hon ska 

ta till (Jensen & Linnér, Föreläsning, 240403). Inläggning undviks så långt som möjligt, 

eftersom patienten då inte får träna i verkliga kriser (Linehan, 1993, s 106-107). 
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Det enda målet med att använda stå ut-färdigheter är att inte förvärra situationen man är i. Det 

är alltså inte ”meningen” att de ska hjälpa så att det känns bättre, utan bara att man ska klara 

sig igenom det värsta tills man kan hantera situationen något sånär. Stå ut-modulen är avsedd 

för tillfälliga krissituationer, så att man ska bli tillräckligt lugn för att hantera problemen med 

hjälp av andra färdigheter (Linehan, 2000, s 172-174). Modulen består huvudsakligen av 

många sidor med olika tips för hur man kan distrahera sig genom att göra något annat så att 

man inte kan tänka på problemen just då, använda sinnena för att få lindring eller förbättra 

nuet genom att fantisera, hitta något som man kan ha nytta av i det som händer, avslappnings- 

och andningsövningar, uppmuntra sig själv och acceptera det man inte kan förändra för 

tillfället (Linehan, 2000, s 174-181, 247-257). 

Fyra faser 
Målformuleringshierarkin i behandlingen, primära mål 

• Orientering till behandling, commitment och kontrakt 

• Första fasen: stabilitet och säkerhet i nuet 

  Minska självmords- och självskadebeteenden 

  Minska terapistörande beteenden 

  Minska livskvalitetsstörande beteenden 

  Öka färdigheter och kompetens 

• Andra fasen: bearbeta livshändelser 

  Minska posttraumatisk stress 

• Tredje fasen: arbeta framåt 

  Öka självrespekten 

  Uppnå individuella livsmål 

• Fjärde fasen 

  Skapa ett liv värt att leva, varaktig glädje 

  Vara engagerad i sitt eget liv 

  Vara engagerad i relationer 

  Känna sig levande och tillhörig 

  Leva i mindfulness 

(Kåver & Nilsonne, 2002, s 94) 

Innan man går in i behandlingen, diskuterar terapeut och patient vad behandlingen går ut på, 

vilka problem patienten har och framför allt om man är beredda att satsa helt på att arbeta 

tillsammans på detta sätt (Linehan, 1993, s 97). Denna ”commitment-fas” ses som väldigt 
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viktig och får ta den tid som behövs (ibland upp emot ett halvt år), för att båda parter ska veta 

vad de ger sig in i (Linehan, 2000, s 12, Linehan, 1993, s 444). 

När man bestämt sig för att satsa på behandlingen, skriver man ett kontrakt som gäller ett år. 

Kontraktet är mycket konkret och är bindande för både terapeut och patient (bilaga 2). Under 

det år kontraktet gäller vet patienten att den kommer att få stanna kvar i terapin, vilket kan 

vara oerhört viktigt för patienter som mycket ofta har erfarenhet av att skickas runt mellan ett 

stort antal behandlare, eftersom de upplevts som alltför svåra patienter (Informellt samtal, 

DBT-patient). Men patienten kan inte heller avsluta terapin innan ett år gått, om hon skulle 

ändra sig och vilja dra sig ur. Liksom borderlinepatienter ofta har blivit utestängda från 

tidigare behandlingar för att man inte klarat av dem, händer det också ofta att de själva hoppar 

av behandlingar. Det har alltså varit mycket svårt att hitta behandlingsformer som fungerar på 

lång sikt för borderlinepersoner (Linehan, 1993, s 102, 130, 134). Självskadebeteende har 

alltid högsta prioritet i DBT-behandling. Så länge det förekommer, arbetar man inte med 

något annat i terapin. Att minska självmords- och självskadebeteenden är alltså det första man 

arbetar med i den egentliga behandlingen. Även senare, i alla de andra faserna, går man direkt 

tillbaka och jobbar med självskador om de inträffar (Linehan, 1993, s 174). 

Tanken bakom detta är enkel: för att kunna jobba i terapin, måste patienten vara i livet. Så 

länge det inte är säkert, kan man inte arbeta med något annat. För att terapin ska fungera så 

bra som möjligt, arbetar man också för att minska terapistörande beteenden, både från 

patientens och terapeutens sida. Detta är det näst viktigaste i den första fasen.(Linehan, 1993, 

s 167) I och med att betoningen annars ligger på färdigheterna i första fasen, är det här det 

beteendeterapeutiska inslaget är mest framträdande. Man använder metoder och tankesätt från 

inlärningspsykologi, men patienten är medveten om hur man använder förstärkning för 

utsläckning eller inlärning av beteenden, shaping och så vidare. 

Inte förrän i andra fasen, när man är relativt säker på att patienten inte ska lösa svåra 

situationer med att skada sig själv, börjar man bearbeta svåra händelser tidigare i livet. I de 

flesta andra terapier börjar man med att ta upp svåra upplevelser, problem och trauman. Men 

självdestruktiva borderlinepersoner klarar oftast inte att gå igenom de svåra upplevelserna, 

utan svarar på sådan terapi med att skada sig själva ännu mer. Därför kan de inte börja 

bearbeta saker förrän de har lärt sig tillräckligt med nya färdigheter för att hantera psykisk 

smärta på andra sätt än med självskador (Linehan, 1993, s 170). Den viktigaste modulen för 

detta är Att stå ut när det är svårt (beskrivs nedan). 

Den tredje fasen kan kort beskrivas med att man börjar se framåt för att hitta ett annat sätt att 

leva, som är bra för en själv.  Första fasens ”minska livskvalitetsstörande beteenden” kan 
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ligga väldigt nära att öka livskvaliteten, vilket är målet för den tredje fasen. Skillnaden är att 

det i första fasen handlar om konkreta beteenden, medan till exempel tankar och känslor som 

minskar livskvaliteten tas upp i tredje fasen (Muntlig uppgift, Ralf Jensen). I den tredje fasen 

ingår också att börja eller gå tillbaka till skolan eller jobbet, eller att hitta någon annan 

sysselsättning (Jensen & Linnér, Föreläsning, 240403). I denna fas uppfyller många patienter 

inte längre kriterierna för borderlinepersonlighetsstörning (Muntlig uppgift, Alan Fruzetti/Ralf 

Jensen). Nu är det nästan inte längre terapeut och patient, utan två människor på samma nivå 

som diskuterar problem tillsammans. 

I den fjärde fasen händer inget egentligt nytt. Snarare befästs det man arbetat med i de andra 

faserna och blir till en naturlig del i livet (Jensen & Linnér, Föreläsning, 240403). En del före 

detta DBT-patienter har berättat att mycket av det de jobbat med i behandlingen, fortsätter att 

falla på plats också när de avslutat terapin. En kvinna beskrev det så att hon först inte var 

riktigt nöjd med det hon uppnått under de år hon gått i DBT, en känsla av ”ska det inte bli 

bättre än så här, var det bara så här det blev?!” Men något år efter att hon slutat i terapin 

upplevde hon att det var nu allt det där hon jobbat med verkligen började fungera i hennes liv 

(Informellt samtal, DBT-patient). 

Den terapeutiska förändringen 
Naturligtvis går det inte att beskriva hela den terapeutiska förändringen på ett så här begränsat 

utrymme. Det övergripande målet för den terapeutiska förändringen är att öka dialektiska 

beteendemönster hos patienten (Linehan, 1993, s 120).  

De viktigaste terapeutiska metoderna (Grundkurs, DBT-teamet i Lund, 9-13 september 2002) 

är reglering av förstärkningskontingenserna i terapirelationen, beteendeanalys, 

färdighetsträning, exponering och kognitiva tekniker. 

Färdighetsträningen har jag redan beskrivit. Teknikerna för beteendeanalys och exponering 

skriver jag utförligt om nedan och förstärkningskontingenterna i terapirelationen nämns. 

Kognitiva tekniker tar jag inte upp speciellt.  

Det viktigaste i den terapeutiska relationen är att skapa en validerande miljö, så att terapeuten 

kan släcka ut dysfunktionella beteenden och samtidigt trösta och lugna patienten och lirka 

henne igenom (Linehan, 1993, s 62-63). Det är viktigt att patienten får veta i början av terapin 

att hon inte blir utslängd för att hon gör framsteg, däremot om inget har blivit bättre efter det 

första terapiåret. Detta är ofta tvärt emot det många är vana vid från andra terapiformer. Om 

relationen med terapeuten inte är tillräckligt stark för att jobba med terapin och man inte får 
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resultat, kan man till exempel ta in andra personer, som en tonårings familj, innan man 

avslutar terapin (Linehan, 1993, s 98). 

Ett viktigt mål i DBT är att lära patienten att handla så att terapeuten både kan och vill hjälpa 

henne. Det uttrycks klart i början av terapikontakten att vem som helst - också terapeuter - kan 

fås att inte orka med en person om man gör på ”rätt” sätt. Detta välkomnas av de flesta 

borderlinepatienter, eftersom de har varit med om att inte få fortsätta i terapi tidigare och 

gärna vill ha hjälp så att det inte händer igen (Linehan, 1993, s 134). Terapiförbättrande 

beteenden måste ofta läras in och är inget man kan förvänta sig direkt (Linehan, 1993, s 138). 

Att inte hålla något om terapin hemligt för patienten, är karaktäristiskt för DBT, liksom att 

terapeuten måste respektera skillnader och inte utgå från att patienten har fel och terapeuten 

rätt (Linehan, 1993, s 242). Aktivt deltagande krävs från både terapeut och patient och man 

tänker sig att förändringar som sker hos patienten samtidigt förändrar terapin och terapeuten 

(Linehan, 1993, s 34, 129, 443).  

När terapin går mot sitt slut ska de flesta av terapeutens uppgifter ha tagits över av patienten 

själv. Denna process påbörjas långt innan terapin avslutas, genom att terapeuten successivt 

minskar sin användning av tekniker som till exempel tankeläsning och validering. Syftet är att 

få patienten att göra dessa saker själv och att förstärka hennes självrespekt som är oberoende 

av terapeuten (Linehan, 1993, s 343, 363, 369). 

Dialektik 
Marsha Linehan beskriver terapiarbetet med allvarligt störda, kroniskt suicidala patienter som 

att sitta på en gungbräda, där patient och terapeut åker fram och tillbaka medan de försöker 

hitta balansen. Målet är att båda ska komma in till gungbrädans mitt, så att de kan klättra upp 

till nästa gungbräda – nästa nivå att jobba på. Gungbrädan illustrerar DBT som ett samspel 

mellan terapiprocess och dialektisk teori (Linehan, 1993, s 30). 

Den dialektiska teorin bygger på att allt är en helhet, allt hänger ihop. När man försöker 

analysera verkligheten är det därför inte så användbart att studera systemets delar var för sig. 

Istället måste en trovärdig analys av verkligheten klart visa hur delarna hänger ihop med 

helheten (Linehan, 1993, s 31).  

Ett dialektiskt synsätt innebär också att verkligheten inte är statisk, utan består av motsatta 

krafter mellan olika poler som, när de integreras, skapar nya motsättningar. Samtidigt som 

helhet betonas, framhåller man att det i varje helhet finns komplicerade motsatta krafter. 

Sålunda finns det aldrig en absolut sanning, utan flera paradoxala sanningar som inte tar ut 

varandra, utan existerar sida vid sida (Goldberg, 1980, s 295-296, refererat i Linehan, 1993, s 
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32). En viktig uppgift för terapeuten är att förmedla till patienten att sanningen varken är 

absolut eller relativ, utan ständigt förändras (Linehan, 1993, s 32-33, 34, 201), och att man i 

allt kan inta en motsatt ståndpunkt (Linehan, 1993, s 204). Livets naturliga tillstånd är 

förändring, inte struktur eller innehåll i sig (Linehan, 1993, s 33). 

I realiteten innebär detta att ”det finns funktionalitet i det dysfunktionella, riktighet i det 

förvrängda och konstruktivitet i destruktivitet”. Detta gäller även borderlinepersoners 

fungerande på alla nivåer. Ur dessa tankar kommer valideringen, som är en central och 

avgörande del av DBT (Linehan, 1993, s 32-33). 

Det som i psykoanalytisk teori kallas ”splitting” och som karaktäriserar borderlinepersoners 

tänkande, ses i DBT som ett dialektiskt misslyckande - en oförmåga att se på saker dialektiskt. 

Detta rigida antingen/eller-tänkande kan till exempel bestå av att borderlinepersoner ser 

människor som antingen helt goda eller helt onda. Om någon begår minsta fel, innebär detta 

att den personen är ond för evigt (Just denna tankegång gäller framför allt borderlinepersoners 

syn på sig själva.). Ett annat vanligt sådant dialektiskt dilemma hos borderlinepersoner är att 

de inte kan se att man kan vilja dö samtidigt som man vill fortsätta leva.2 

För att lösa de konflikter mellan fast rotade, motsatta synsätt eller önskningar som är så 

vanliga bland borderlinepersoner, måste man först identifiera motsättningarna och sedan 

kunna se längre än dessa paradoxer (Linehan, 1993, s 35-36). Sedan konfronterar man 

patientens extrema beteenden, slutsatser eller tankar och lär in nya, mer balanserade responser 

som ersättning (Linehan, 1993, s 99). 

När terapeuten kräver förändring och visar tro på att patienten kan klara det, kan patienten 

uppleva det som att terapeuten inte förstår hur stor smärtan är. Om terapeuten försöker rädda 

patienten från hennes svåra känslor med det samma, förmedlar han också att negativa känslor 

inte går att förstå eller stå ut med (Linehan, 1993, s 235). 

                                                 
2 Ett exempel från en DBT-patient (Informellt samtal): ”Ätstörningen har blivit oerhört mycket bättre, ätbeteendet 

normalt och vikten stabil, men jag kommer aldrig att helt bli fri från de anorektiska, viktfixerade tankarna, så om jag 

ändå alltid ska tänka på att jag inte får äta för mycket och må dåligt av det, kan jag lika bra göra det med en lägre 

kroppsvikt. Men om jag fastnar i anorexiträsket igen, orkar jag inte leva och i vilket fall kollapsar kroppen förr eller 

senare”. Den för en borderlineperson helt logiska slutsatsen blir att eftersom hon fortfarande har kvar delar av 

ätstörningen, finns det ingen annan lösning än att ta livet av sig direkt. Sådana tankekedjor går ofta med blixtens 

hastighet, eftersom att tänka så är så invant. Ibland kan ett sådant tankesätt vara så automatiserat att patienten tycker att 

självmordstankarna följer direkt på tanken om att ätstörningen inte blir bättre. Då är det svåra, men nödvändiga arbetet 

att terapeuten och patienten tillsammans hittar länkarna i kedjan, så att man förstår hur det ena leder till det andra och 

sedan kan hitta ställen i förloppet där man kan förändra till mer funktionellt tänkande (se problemlösning nedan). 

 19



Men om terapeuten istället säger att patienten ska acceptera sin smärta, blir det ingen 

förändring och smärtan finns kvar. Då kan patienten känna att terapeuten invaliderar (se s 22, 

24) den förmåga hon faktiskt har att lösa problem (Linehan, 1993, s 77). Hon kan även här 

tycka att terapeuten inte tar hennes problem på allvar, eftersom han/hon inte förstår att de inte 

går att acceptera utan måste bort (Linehan, 1993, s 222).  

Lösningen på denna paradox är att försöka hitta en balans mellan acceptans och förändring 

(Linehan, 1993, s 77). Strävan efter en sådan balans är den viktigaste dialektiken i DBT 

(Linehan, 1993, s 98). Med Linehans ord ska terapeuten ”ge den hjälp patienten behöver men 

inte hjälp hon inte behöver, pusha henne framåt med ena handen och stötta med den andra” 

(Linehan, 1993, s 112). För att behålla en god relation där terapeut och patient kan samarbeta, 

måste terapeuten hela tiden vara uppmärksam på dialektiken i relationen, genom att 

kombinera acceptans och förändring och röra sig fram och tillbaka inom dialektiken i det man 

arbetar med för tillfället (Linehan, 1993, s 201). 

Radikal acceptans innebär att se både terapeuten och patienten, både relationen mellan dem 

och terapiprocessen precis som de är i stunden. Det gäller att alltid vara uppmärksam på att 

förändringen ska inriktas på det som är bäst för patienten (Linehan, 1993, s 109).  

Avgörande för att kunna balansera förändring och acceptans är att terapeuten uttrycker värme 

och kontroll samtidigt. En stor del av förändringen i patientens beteende kontrolleras och 

uppnås genom att man använder den terapeutiska relationen. Utan mycket värme och 

acceptans från terapeuten, kan han/hon upplevas som fientlig och krävande istället för 

omtänksam och hjälpsam (Linehan, 1993, s 110, 514). 

Synen på patienterna 
För att kunna hjälpa borderlinepatienter är det speciellt viktigt att tycka om dem (Woolcott, 

1985, refererat i Linehan, 1993, s 14). Därför är det viktigt att släppa en eventuell syn på 

borderline som manipulerande (Linehan, 1993, s 14). Borderlinepersoner har ofta ansetts vara 

manipulerande, där manipulation innebär att göra något i avsikt att ”lura” någon så att man får 

som man vill, utan att den andra personen märker det. 

Enligt Marsha Linehan är det typiska borderlinesättet att få som man vill det motsatta: direkt, 

kraftfullt – och framför allt oftast inte alls särskilt slugt eller listigt. Borderlinepersoner 

påverkar ofta andra människor starkt, men det beror inte på att de avsett det innan. Felet som 

ofta görs är att man sätter likhetstecken mellan att ett beteende faktiskt visar sig leda till något 

och att denna effekt var avsedd. Linehan skriver att intention måste definieras som något 

individen medvetet avser. Borderlinepatienterna själva säger sällan att de handlar på ett visst 
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sätt i avsikt att påverka någon annan. Därför kan inte borderlinepersoner anses vara 

manipulativa, såvida man inte menar att de ljuger konstant eller att de har någon sorts 

omedveten avsikt med sitt beteende (Linehan, 1993, s 16-17). 

Ett av de viktigaste målen när Linehan utvecklade DBT var en teori om borderline som var 

både vetenskaplig och inte nedsättande eller dömande. Tanken var att en sådan teori skulle 

leda både till en medkännande attityd till patienterna och till effektiva behandlingsstrategier 

(Linehan, 1993, s 18, 385). Här är det också viktigt att teorin tar fasta på att 

borderlinepatienternas beteende är ”‘normala’ reaktioner på dysfunktionella biologiska, 

psykologiska och miljömässiga händelser”, istället för att se borderlinepersoner som 

annorlunda än andra – ”vanliga” – människor (Linehan, 1993, s 26). 

Invaliderande omgivning 
Enligt den biosociala teorin som DBT bygger på, uppkommer borderlinepersonlighetsstörning 

genom samverkan mellan en grundläggande emotionell sårbarhet hos barnet och en 

invaliderande omgivning. (Invaliderande omgivningar försvinner inte med tiden, men jag 

skriver ”barnet” för enkelhetens skull, eftersom personlighetsstörningar anses uppkomma 

mycket tidigt i livet.) 

En invaliderande omgivning kännetecknas av att personliga upplevelser ogiltigförklaras. Den 

invaliderande omgivningen säger att både barnets beskrivningar och analyser av hennes egna 

upplevelser, speciellt synen på vad som orsakar hennes känslor, uppfattningar och handlingar 

är fel. Barnets egna upplevelser och känslouttryck ses inte som giltiga responser på det som 

händer. Istället säger den invaliderande omgivningen att barnet känner, tycker om eller gör 

saker, fast det inte stämmer, till exempel: ”du är arg, du vill bara inte erkänna det”. Hur barnet 

upplever saker som händer beror, enligt omgivningen, på att hon överreagerar, är överkänslig 

eller paranoid och förvränger saker - egenskaper eller personlighetsdrag som inte är socialt 

oaccepterade. 

Barnets positiva känslouttryck, uppfattningar och planer är naiva, och kommer av att hon är 

omogen, har dåligt omdöme och överidealiserar, menar den invaliderande omgivningen. 

Uttryck för negativa känslor tolereras inte, åtminstone inte om det inte finns några synliga 

händelser som förklarar känslan (Linehan, 1993, s 49-50). Omgivningen struntar i det som 

barnet upplever som anledningen till att hon är upprörd. Barnets kommunikation av 

personliga upplevelser möts av nyckfulla, opassande eller extrema responser (Linehan, 1993, 

s 48). Det senare leder till att barnet inte lär sig lita på och förstå konsekvenserna av sina 
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handlingar och omgivningens reaktioner på dem. Hon lär sig också att hon inte får någon 

respons från omgivningen, utom ibland när hon gör extrema saker. 

När barnet gör något som leder till negativa konsekvenser för andra även om det inte var 

avsett så, säger omgivningen att hennes motiv är fientliga eller manipulativa. 

Misslyckande beror på att man är odisciplinerad, inte motiverad, eller inte försöker 

tillräckligt. I en invaliderande omgivning används ofta uttryck som ”Ta dig i kragen” och 

”Alla kan lyckas, bara de försöker tillräckligt mycket”. Prestationer värderas högt, speciellt 

när det gäller att kontrollera känslouttryck och att begränsa sina krav på omgivningen. De 

krav barnet kan ställa på en invaliderande omgivning är vanligtvis väldigt begränsade 

(Linehan, 1993, s 49-50). 

Den invaliderande omgivningen misslyckas med att lära barnet när hon kan lita på sina egna 

känslo- och tankemässiga reaktioner. Istället lärs barnet att aktivt invalidera (ogiltigförklara) 

sina egna upplevelser och leta i sin sociala omgivning efter ledtrådar om hur hon ska tänka, 

känna och handla. Om ingen upptäcker det känslomässigt sårbara barnets problem, görs heller 

inget för att försöka lösa dem, alltså får barnet inte lära sig förstå och hantera känslor och 

kommunikation mellan människor. En normal reaktion på en invaliderande omgivning är att 

antingen ta sig ur den, eller ändra sig så att man passar in. Dilemmat uppstår när ett barn inte 

kan förändra vare sig omgivningen eller det egna beteendet för att möta omgivningens krav, 

och inte heller kan lämna den invaliderande omgivningen (Linehan, 1993, s 52). De individer 

som utvecklar just en borderlinepersonlighetsstörning i en sådan situation är de som inte 

klarar att stänga av sina intensiva känslor för att passa in. För ett sådant barn förmår inte 

omgivningens invaliderande överrösta informationen som barnet får från sina 

känsloreaktioner (Linehan, 1993, s 52). 

Självhat 
En borderlineperson som litar på sina egna upplevelser i en invaliderande omgivning blir 

straffad. Hon pendlar därför mellan att försöka ändra omgivningens uppfattning respektive sin 

egen, för att passa in (Linehan, 1993, s 73). Det och hennes för höga förväntningar och krav 

på sig själv leder till självhat och att hon bestraffar i stället för att belöna sig själv (Linehan, 

1993, s 72). Hon lär sig också att undvika allt som kan få henne att skämmas, framför allt 

situationer där hon skulle kunna misslyckas. I terapin kan borderlinepersoner gripas av panik 

när terapeuten vill ta bort hennes självstraffningsbeteende och ersätta det med belöning. 

Eftersom bestraffning är den enda tekniken för att förändra beteende som hon vet om, tror hon 

att hon kommer att tappa all kontroll över sitt beteende och därmed belöning från 
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omgivningen, om hon inte straffar sig själv hela tiden (Linehan, 1993, s 73). 

Borderlinepersonen tycker också att hon inte förtjänar något annat än bestraffning (Linehan, 

1993, s 74). 

En förändringsstrategi i DBT är att identifiera ”måsten” och ”borden” och se att de hör ihop 

med den invaliderande omgivningen. Bara att inse detta kan underlätta för förändring. Det 

första steget i att identifiera dysfunktionella måsten är att skilja mellan att förstå varför något 

hände och att tycka det som skedde var bra (Linehan, 1993, s 237). 

Validering 
Valideringens funktioner är: som acceptans för att balansera förändring, för att stärka 

självvalideringen, för att stärka framsteg, som feedback och för att stärka den terapeutiska 

relationen. Den inriktas på känslor, smärta och lidande, på psykologiska ”svar” och 

reaktioner, på kognitiva värderingar, tankar och övertygelser och på inre styrka och förmåga 

(Linehan, 1996). 

För den invaliderande omgivningen var patienten problemet som måste ändras. När 

terapeuten säger att patienten behöver förändring, kan patienten tolka det som att han/hon 

tycker likadant. Då bekräftas hennes värsta farhågor, att hon faktiskt inte kan lita på sina egna 

upplevelser, vilket självklart leder till självinvalidering och patienten blir skräckslagen inför 

förändring (Linehan, 1993, s 222). DBT:s grundantaganden intar motsatt position: Man utgår 

alltid från att patienten inte kan misslyckas, att hon gör sitt bästa och vill förändras. Om det 

inte fungerar är det per definition fel på terapin, inte på patienten. Också om problemen beror 

på motivationsbrist, är det terapin som ska få patienten tillräckligt motiverad för att kunna 

arbeta och förändra (Linehan, 1993, s 106-108). 

Validering innebär framför allt att kommunicera till patienten på ett entydigt sätt att hennes 

beteenden är förståeliga i det sammanhang hon befinner sig i (Linehan, 1993, s 221). Detta 

gör terapeuten genom att visa hur patientens beteende är adaptivt i förhållande till hennes 

erfarenheter och att det är det sätt hon kan för att få tillvaron att fungera. Patienten behöver 

nästan oändliga mängder validering utifrån för kunna lära sig att validera sig själv (Linehan, 

1993, s 225). Även om bara en liten del av beteendet är funktionellt, letar terapeuten efter det 

som fungerar i patientens reaktioner, innan han/hon försöker hitta det dysfunktionella, som 

behöver förändras. Genom att hitta validitet i patientens egen respons, kan terapeuten vara 

ärlig i sin uppmuntran till patienten att validera sig själv (Linehan, 1993, s 224). 

Cheerleading 
En teknik som ligger nära valideringen är cheerleading, att uppmuntra patienten.  

 23



Det är en viktig strategi för att ge henne hopp om att hon kan mer än hon tror, så att hon kan 

leva upp till sin faktiska förmåga (Linehan, 1993, s 243). Uppmuntran måste vara realistisk 

för att tekniken ska fungera (Linehan, 1993, s 248). Borderlinepatienter har också ofta svårt 

att lita på att terapeuten verkligen är uppriktig (”det är ju bara ditt jobb”). Det första 

terapeuten ska göra då är att validera att det är svårt för patienten att lita på honom/henne. En 

patient kan behöva försäkras i all evighet om att hon kan, duger etcetera. Om det blir för 

mycket för terapeuten, tar man upp det på samma sätt som med andra terapistörande problem. 

(Linehan, 1993, s  248). 

Det är till stor hjälp för patienten att terapeuten säger att han/hon vet att patienten vill bli 

bättre och gör sitt bästa, att brist på framgång inte handlar om dålig motivation (Linehan, 

1993, s 244). Om patienten säger att hon inte har eller någonsin kommer att få det hon 

behöver för att lösa sina problem, kan terapeuten upprepa att han/hon känner eller ”bara vet” 

att patienten kommer att klara det. Genom att terapeuten inte tar fram några konkreta 

anledningar till den vissheten, behöver patienten inte hitta rationella argument för att bevisa 

att terapeuten har fel. Eftersom den invaliderande omgivningen framhåller att patientens 

tolkningar är ologiska och därför fel, kan det vara bra för henne att erfara att man inte alltid 

måste ha konkreta bevis för att något ska vara ”rätt”, utan att intuition kan vara lika bra 

argument som logik (Linehan, 1993, s 247). 

När patienten tar upp negativa saker andra sagt om henne, kan terapeuten bemöta det dels 

med att även om de andra har rätt i sin kritik, betyder det inte att patienten är totalt hopplös i 

alla avseenden. Terapeuten kan också, under förutsättning att han menar det, helt enkelt säga 

att han/hon inte håller med om vad de andra säger (Linehan, 1993, s  247). 

Många borderlinepatienter har ofta upplevt att människor sagt att hon klarar sig utan dem, 

bara för att bli av med henne. Med sådana tidigare erfarenheter kan patienten bli skrämd av 

uppmuntran. Därför måste terapeuten akta sig noga så att han inte gör så (Linehan, 1993, s 

249). Beröm visar både att man tycker att något är bra och är en bekräftelse av att patienten 

klarar något speciellt och därför kommer att kunna det igen i framtiden. Sålunda kan 

borderlinepatienten bli skräckslagen av beröm, eftersom hon har lärt sig att med beröm följer 

förväntningar om att hon ska klara det lika bra nästa gång, vilket hon inte gör, med följd att 

människorna i hennes omgivning blir arga och/eller anklagar henne för att vara lat eller 

omotiverad (Linehan, 1993, s 69). Då kan exempelvis självmordsbeteende vara ett fungerande 

sätt att visa att omvärlden, som tror att borderlinepersonen är kompetent, har fel (Linehan, 

1993, s 84).  
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Problemlösning  
Samtidigt som man utgår från att patienten gör sitt bästa i alla situationer, bygger DBT också 

på att patienten måste bli bättre, försöka ännu mer och lära sig nya beteenden i alla 

sammanhang (Linehan, 1993, s106-108). Man försöker hela tiden att få patienten att se sina 

dysfunktionella beteenden som inlärda sätt att lösa problem och fokusera på aktiv 

problemlösning, samtidigt som man validerar patientens känslor, tankar och handlingar just då 

(Linehan, 1993, s 19). Dysfunktionella beteenden ses ofta som lösningar av patienten och som 

själva problemet av terapeuten (Linehan, 1993, s 99). Det första man bör göra när man fastnar 

i ett problem, är att leta efter hur man kan ha missat att tänka på flera aspekter, krympt 

perspektivet eller förenklat problemet (Linehan, 1993, s 121). 

Vid alla problembeteenden gör man i DBT en beteendeanalys av specifika exempel på 

problembeteendet. Efter att man har identifierat exakt vilket problembeteendet är, gör 

terapeuten och patienten tillsammans en kedjeanalys med alla små delar i förloppet fram till 

problembeteendet. Med hjälp av analysen letar man efter tänkbara förstärkare som 

kontrollerar det aktuella beteendet. Därefter försöker man hitta alternativa beteendereaktioner 

och gör en plan för att ändra det beteende man jobbar med. De flesta beteendeanalyser visar 

brister i färdigheter, problem med förstärkningsmekaniker och/eller hinder som rädsla, skam, 

och felaktiga antaganden (Linehan, 1993, s 99-100; Grundkurs, DBT-teamet i Lund, 9-13 

september 2002). 

Ett trick är att lösa enkla problem först (om de är på samma nivå i problemlösningshierarkin) 

så att patienten får mersmak (Linehan, 1993, s 177, 447). 

Förmåga till självreglering 
Borderlinepersoner saknar ofta grundläggande kunskap om hur inlärning och upprätthållande 

av beteende fungerar. Till exempel tror många borderlinepersoner att det går att ändra sitt 

beteende bara genom tillräcklig viljestyrka och att alla utom de själva kan det (Linehan, 1993, 

s 152). 

”Förmåga till självreglering” handlar om alla de färdigheter man behöver för att kunna lära 

sig nya färdigheter. Det kan bland annat vara självkontroll eller målinriktat beteende 

(Linehan, 1993, s 152). Ofta behövs också avsevärda förändringar i patientens uppfattningar 

om vad som kontrollerar hennes beteende och dess strukturer. Hon behöver lära sig hur 

samband mellan människa och miljö, som förstärkning och utsläckning av beteende, 

bestraffning och ”Shaping” fungerar; både allmänna principer för dessa funktioner och deras 
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betydelse för enskilda individer. Patienten behöver också lära sig att formulera realistiska mål, 

med hjälp av att sätta upp delmål och att ta till sig små framgångar. 

Eftersom bestraffning ofta är den enda teknik borderlinepersoner har för att kontrollera eller 

ändra sitt beteende, måste terapeuten lära ut vilka negativa effekter bestraffning har och lära 

patienten bättre förändringsstrategier, så att patienten kan släppa sina dömande tankemönster, 

där allt som är relevant är om hon förtjänar straff eller belöning (Linehan, 1993, s 153). 

Borderlinepersoner klarar nästan aldrig att vänta och se vad som händer, utan resultat måste 

komma omedelbart. Därför är det viktigt att terapeuten betonar om och om igen att 

förändringar kommer lite i taget och hur viktigt det är att lära sig att stå ut under tiden 

(färdigheterna i modulen Att stå ut när det är svårt) (Linehan, 1993, s 154). 

Samtidigt som man validerar och gläds över framsteg patienten gör, måste terapeuten 

förbereda henne på återfall och göra upp strategier för att acceptera det och minska de 

negativa effekterna när det händer (Linehan, 1993, s 154). 

Känslor 
I detta avsnitt tas emotionell dysreglering, undvikande av sorg och exponering upp. 

Emotionell dysreglering 
I kombination med en invaliderande omgivning, ses hög känslomässig sårbarhet som grunden 

till borderlineproblematiken. Många typiska ”borderlinebeteenden” är både resultatet av 

oreglerade känslor (emotionell dysreglering), problemet individen försöker lösa och ett försök 

att lösa samma problem - vilket alltihop tillsammans leder till nya problem (Linehan, 1993, s 

59). 

En oförmåga att reglera känslor har sitt ursprung både i biologi och i inlärning. Därför 

fokuserar DBT på att lära patienten både att modulera extrem känslomässighet och att minska 

maladaptiva beteenden som styrs helt av känslor, samt att validera och lita på sina egna 

känslor, tankar och handlingar (Linehan, 1993, s 62).  

Borderlinepersoner kan ofta inte identifiera sina känslor, eftersom det är så många på en gång 

eller i snabb följd. Den primära känslan kan också döljas av intensiva eller extrema sekundära 

reaktioner (känslor). En patient kan säga att hon har en stark känsla, men inte kunna beskriva 

känslan mer än så. Ofta kommer hon i kontakt med känslan först i efterhand. För att lära sig 

att förstå sina känslor, är en viktig fokus i terapin att patienten lär sig observera och beskriva 

de känslor hon har just då, utan att döma. Det är också viktigt att kunna skilja själva känslan 

från de händelser som ledde fram till den (Linehan, 1993, s 227). Till exempel kan en 
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borderlineperson förklara att hon missade bussen för att hon var dum (känsla), i stället för att 

hon gick till bussen för sent (händelse) (Linehan, 1993, s 237).  

I den invaliderande miljö borderlinepersoner växt upp i gör synen på negativa känslor att man 

inte visar dem med ansiktet eller kroppsspråket. Därför kan borderlinepersoner inte alltid 

använda ansikts- kroppsförändringar för att sätta namn på känslan. Då lär de sig inte att 

kommunicera känslor med ord. Eftersom det är svårt för någon att validera en känsla hon inte 

förstår, ökar invalideringen av känslorna ytterligare (Linehan, 1993, s 72). Detta kan bli en 

ond cirkel där borderlinepersonens sätt att få omgivningen att minska hennes skam över de 

negativa känslorna blir att ta till extrema uttryck för att få omgivningen att bekräfta känslorna 

(Linehan, 1993, s 72). Ett annat problem är att känslor, när de väl börjat, regenererar sig själv. 

Som Marsha Linehan skriver, är det egentligen konstigt att känslor någonsin ”tar slut” 

(Linehan, 1993, s 45). För borderlinepersoner som inte lärt sig att reglera för starka känslor, är 

det just det som händer. 

Patienten är ofta överväldigad av kriser och behöver en stor del av terapisessionen för att 

uttrycka och bearbeta känslor. Då ska terapeuten bara lyssna, identifiera, klargöra och 

validera, utan att döma (Linehan, 1993, s 228). De flesta människor, inte bara 

borderlinepatienter, har svårt att observera sina känslor utan att ryckas med i dem. Därför 

använder man i DBT tekniker för att observera känslor, både under terapitimmarna och när 

patienten ringer till terapeuten för att få hjälp (Linehan, 1993, s 231). Det är oftast för svårt 

för patienten att svara på frågan ”Vad känner du?”. Därför är det lättare om terapeuten till 

exempel frågar ”Känner du dig ledsen, arg eller rädd?” (Linehan, 1993, s 234). 

En annan vanlig anledning till att borderlinepersoner inte kan beskriva sina känslor och 

beteenden är att andra ofta gjort sådana beskrivningar med hjälp av motiv som inte stämmer, 

och borderlinepersonen därför inte kunnat ta till sig beskrivningen. Beskrivning av beteende 

utan dömande eller påhittade motiv kan i sig vara validerande (Linehan, 1993, s 236). 

Att validera känslor kan vara att förklara att de flesta andra människor skulle reagera likadant 

i samma situation och att patientens känslor stämmer med det hon lärt sig tidigare i livet 

(Linehan, 1993, s 234). Om terapeuten lyckas ”läsa patientens känslor”, upplevs det nästan 

alltid som validerande, eftersom känslorna då måste vara normala och möjliga att förstå 

(Linehan, 1993, s 231-232). Validering av känslor är också första steget till att patienten ska 

kunna moderera sina responser (Linehan, 1993, s 234). Omvänt kan undvikande av 

känslouttryck vara ett sätt att låta bli att validera sina egna känslor (Linehan, 1993, s 223). 

Dock måste terapeuten vara noga med att validera både patientens känsla och hennes 
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svårigheter att uttrycka den spontant, speciellt för patienter som håller tillbaka 

känsloresponser (Linehan, 1993, s 228). 

Att lära sig att reglera sina känslor handlar inte om att ta bort känslorna, vilket många 

borderlinepersoner kan vara rädda för, utan att minska intensiteten så att outhärdliga känslor 

blir uthärdliga (Linehan, 1993, s 161). Tvärt om är målet att lära sig att uttrycka i stället för att 

förtränga känslor, speciellt negativa, och uppleva dem när de dyker upp (Linehan, 1993, s 

162). 

Undvikande av sorg 
Många borderlinepersoner är fyllda av olöst sorg, vilket leder till många av deras ständiga 

kriser. Dels finns det samband mellan borderlinepersonlighetsstörning och självskadebeteende 

och allvarliga förluster (dödsfall, olyckor, sexuella övergrep eller hot) i tidig ålder (Linehan, 

1993, s 89). Dels har borderlinepersoner problem med att förstå och stå ut med sina (framför 

allt negativa) känslor. Linehans teori är att borderlinepersoner tar till olika sätt (impulsiva 

beteenden eller att fly från situationen) för att undvika sorg (Linehan, 1993, s 93). Detta leder 

till vad som skulle kunna kallas ”sorgfobi” och ökar den ständiga arousal och sårbarheten 

ännu mer (Linehan, 1993, s 90). Eftersom borderlinepersoner typiskt utsätts för sorgstimuli, 

börjar sörja och avbryter genom undvikande, i en ständig cirkelgång, hinner de aldrig 

exponeras för sorgen tillräckligt länge för att fobin ska minska (Linehan, 1993, s 91). Därför 

är en av terapeutens uppgifter att få patienten att möta, exponeras för och uttrycka sorg 

(Linehan, 1993, s 91-92). 

Terapeuten ska först hjälpa patienten att förstå hennes reaktionsmönster. Han/hon ska vidare 

ge hopp om att patienten kan överleva sorgeprocessen samt lära henne färdigheter för hur man 

sörjer, accepterar förlusten och bygger ett nytt liv utan det man förlorat. Det är oerhört viktigt 

att hela tiden validera patientens upplevelser och problem i den olösta sorgen (Linehan, 1993, 

s 93). En av delarna i borderlineproblematiken är att pendla mellan att uppleva intensiva 

känslor och att fly från känslorna (Linehan, 1993, s 93). Sorg är en av de känslor som ställer 

till störst problem är eftersom patienten är så rädd för sorgen att hon inte kan närma sig för att 

lösa den. Syntesen man söker i DBT är sörja djupt, sluta sörja och bygga ett nytt liv (Linehan, 

1993, s 93). 

Exponering 
Om man hindrar negativa känslor att komma fram ökar undvikandet av känslorna (Linehan, 

1993, s 45). På så sätt lär sig borderlinepersoner att undvika sådant som utlöser känslor och 
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får tillslut fobi för negativa känslor. För att förändra sådana problem, använder DBT 

exponering. 

Terapeuten uppmuntrar till och hittar möjligheter till exponering för situationer som patienten 

är rädd för, både under och utanför terapisessionerna (Linehan, 1993, s 20). Förutsättningen 

för att exponering ska fungera är att den sker på ett sådant sätt och tillräckligt länge för att 

rädslan ska minska lite. Så småningom lär patienten sig att det går att stå ut med negativa 

känslor och att hon inte blir straffad om hon uttrycker dem (Linehan, 1993, s 46). 

Den strategi man arbetar med i känslomodulen, att förändra känslor genom att ändra eller stå 

emot beteendet kopplat till känslan, är en viktig beteendeterapeutisk teknik som bygger på 

exponering (Linehan, 1993, s 46). 

Aktuell forskning 
Det finns inte mycket tidigare forskning på områden som liknar DBT. Den psykodynamiska 

traditionen kännetecknas inte av något större intresse för kontrollerade studier. Nyare 

evidensbaserade inriktningar, som kognitiv beteendeterapi har visat hög effektstyrka, men 

används framför allt för mer avgränsade symtombilder, som till exempel depression eller 

ångest. Klinisk psykologi på empirisk basis, har tills nyligen visat litet eller inget intresse för 

personlighetsstörningar. För långtidsbehandling av personlighetsstörningar finns inga data att 

jämföra med när man forskar om dialektisk beteendeterapi (Bohus et al., 2000; Linehan, 1993, 

s 43). 

Sedan Marsha Linehan gav ut sina två böcker om DBT-behandling 1993, har metoden fått 

stor uppmärksamhet. De första åren skrevs inte så många artiklar i ämnet, men nu kommer det 

fler och fler och framför allt pågår mycket DBT-forskning som inte hunnit avslutas och 

publiceras ännu. På Karolinska institutet i Stockholm har ett projekt som jämför DBT, 

psykodynamisk terapi och ”vanlig terapi” för borderlinepatienter, pågått i tio år och är nu på 

väg att avslutas och resultaten sammanställas och utvärderas.  

Nedan presenterar jag kortfattat (i kronologisk ordning) några av de artiklar som finns, som 

beskriver forskning om dialektisk beteendeterapi. De flesta behandlar vidareutveckling och 

anpassning av DBT-metoden till andra patientgrupper än självdestruktiva borderlinekvinnor i 

öppenvård. Förutom de artiklar jag tagit upp här, finns andra som beskriver DBT för 

tonåringar, människor med ätstörningar, drogmissbrukare, med mera.  

Jag hoppas att pågående och kommande forskning ska visa att DBT går att använda, eller kan 

bidra, till utveckling av terapiformer som hjälper fler patienter i många andra sammanhang. 

När jag gick en kurs i ”Etik i vården”, berättade en föreläsare att skillnaden mellan psykiska 
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sjukdomar och personlighetsstörningar var att sjukdomarna gick att bota, men 

personlighetsstörningarna var allvarligare och obotbara. Nu när en metod bevisat motsatsen, 

ser jag ingen anledning att anta att inte också andra personlighetsstörningar och andra 

”obotliga” problem ska kunna ändras så att de människor som drabbats av dem får bättre liv.  

Klarar kliniker komplexiteten i DBT? 
Med tanke på att DBT-metoden är så komplicerad och sammansatt av många olika delar, ville 

Hawkins och Sinja (1998) undersöka om kliniker med olika bakgrund kunde lära sig och 

förstå hela metoden på ett sådant sätt att deras arbete med DBT följde Linehans ursprungliga 

modell. De tänkte sig vidare att olika behandlare skulle kunna komma att betona de delar av 

DBT, som stämde med deras tidigare behandlingsteoretiska inriktning. Undersökningen var 

speciellt viktig, menade de, eftersom DBT snabbt blivit populär och fått en snabb spriding 

men att det var avgörande att metoden i detta förlopp inte förändrades så att den blev mindre 

användbar i arbete med patienter.  

Slutsatsen av denna studie var att det gick att sprida DBT-metoden till många olika 

behandlare med skiftande bakgrund, utan att metoden förvanskades och därmed förlorade sin 

kliniska relevans. En anledning till det kunde, enligt artikelförfattarna, vara DBT-manualen, 

som beskriver hela metoden på ett så detaljerat och konkret sätt. Men eftersom verkligheten – 

speciellt i arbetet med borderlinepatienter inte alltid är lika välordnad som en manual, är det 

viktigt att kliniker inte bara lär sig att följa en manual, utan förstår de bakomliggande 

tankarna. Som avlutning påpekar författarna att det de undersökt här, det vill säga hur bra 

behandlare kan lära sig en modell teoretiskt, inte är detsamma som hur bra de kan tillämpa 

den i praktiskt arbete med patienter. 

DBT i sluten vård 
Bohus et al. (2000) beskriver och utvärderar ett försök med DBT i sluten vård. För en speciell 

slutenvårdsmodul i DBT talar att borderline utgör 30 procent av slutenvårdspatienter med 

personlighetsstörningar i hela världen. Sannolikheten att en person med borderline någon 

gång i sitt liv ska behöva sjukhusvård för psykiska problem är enligt en undersökning 

(Gunderson, Kolb & Austin, 1981 refererat i Bohus et al, 2000) 84 procent. Av dessa patienter 

blir 80 procent inlagda igen, igenomsnitt 70 dagar varje år. Det verkar alltså som om att 

inläggning ökar risken för ytterligare inläggningar, eller i varje fall inte hjälper patienterna att 

klara sig utanför sjukhuset. 

Som artikelförfattarna också påpekar, visar den här studien att DBT i sluten vård ger goda 

resultat, men däremot inte om det är någon skillnad från motsvarande behandling i öppenvård. 
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Det går inte heller att avgöra om förbättringarna berodde på terapin i sig, eller på en spontan 

förbättring. Jag tycker att denna anmärkning är speciellt viktigt, eftersom alla patienter vid 

studiens början inte befann sig i något ”medeltillstånd” för deras mående, utan precis kommit 

in på sjukhus efter en allvarlig kris. En del av förändringen skulle också kunna tillskrivas 

sjukhusvistelsen i sig och personalens uppmärksamhet och omvårdnad, placeboeffekter och 

liknande. Mot detta talar dock att borderlinepatienter vanligtvis blir sämre snarare än bättre av 

att vistas på psykiatriska avdelningar. 

DBT för ungdomsbrottslingar 
I studien som Trupin et al. (2002) beskriver, jämfördes tre låsta avdelningar för 

ungdomsbrottslingar. Avdelning ett var för kvinnor med blandade psykiatriska diagnoser och 

avdelning två för kvinnor utan psykiska problem. På båda dessa avdelningar prövades DBT. 

Avdelning tre användes som kontrollgrupp i undersökningen. Kvinnorna där var psykiskt 

friska och fick ingen annan behandling än den som vanligtvis användes på hela anstalten. 

Tanken bakom den här studien var att en stor del av alla ungdomsbrottslingar har allvarliga 

psykiska störningar och flera av dem har många likheter med borderlinepersonlighetsstörning, 

framför allt svårighet att reglera sina känslor. Vidare hade 84 procent av kvinnorna på 

ungdomsanstalter visat sig vara i behov av psykiatrisk vård, jämfört med 27 procent av 

männen (Timmons et al., 1997, refererat i Trupin et al., 2002). Därför tänkte man sig att 

dialektisk beteendeterapi skulle kunna vara till stor nytta för många av 

ungdomsbrottslingarna. 

Slutsatsen av undersökningen var att DBT kan vara till hjälp för kvinnliga brottslingar med 

den typ av problembeteenden som DBT är inriktat på, om personalen är motiverad och får 

god DBT-träning. Personalen kan också fås att använda terapeutiska metoder istället för 

bestraffning. 

Terapi för heroinmissbrukare 
Samsjukligheten mellan borderlinepersonlighetsstörning och heroinmissbruk är hög och 

personer med både heroinmissbruk och personlighetsstörning får ofta dåliga resultat av 

behandling och många avslutar terapin i förtid. I en studie av Linehan et al. (2002) jämfördes 

DBT med en terapi som bestod av valideringsdelen i DBT och tolvstegsprogram 

(”valideringsterapi”), för kvinnliga heroinmissbrukare med borderlinepersonlighetsstörning. 

Övriga faktorer försökte man hålla konstanta, bland annat fick kvinnorna i båda grupperna en 

metadonliknande medicin (levo-alpha acetyl methadol) som skulle hjälpa dem att bli av med 
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sitt missbruk. 83 procent av kvinnorna i studien hade genomgått minst en metadonbehandling 

tidigare. 

Den DBT som användes i studien var anpassad av Marsha Linehan för drogmissbruk. 

Valideringsterapin hade inga strategier för förändring och terapeuten gav inga förslag på nya 

sätt att handskas med problemsituationer.  Problemlösning användes uteslutande för att 

minska självmordsrisk och få patienten att fortsätta i terapin och med den medicinska 

behandlingen. Terapeuten använde bara validering av situationer när patientens beteende 

stämde överens med hennes långsiktiga mål eller när hon uppvisade normativa beteenden. 

Artikelförfattarnas slutsats var att det var lättare att få patienterna att stanna kvar i terapin när 

man inte krävde förändringar av dem. Båda terapierna ledde till minskat heroinmissbruk, 

vilket är intressant att undersöka vidare, eftersom valideringsterapin är enklare och mindre 

resurskrävande än DBT.  

Metod 
Syftet med undersökningen var att ge en bild av hur DBT spridits i Sverige och hur man 

arbetar på olika ställen och om man bara arbetar med den patientgrupp DBT först togs fram 

för, eller även andra problemområden. 

Frågeformulär 
Enkäten bestod av tio frågor (bilaga 3), bland annat om hur länge DBT funnits på respektive 

ställe, vilken sorts patienter man arbetade med, hur många patienter och 

terapeuter/medarbetare verksamheten bestod av och hur man arbetade, om det fanns patienter 

i kö till DBT, relationer med övrig vård och eventuella framtidsplaner för verksamhetens 

utveckling. Informatörerna ombads höra av sig via e-mail eller telefon för att svara på mina 

frågor eller om de undrade något. Någon föredrog vanlig brevkontakt. 

Jag inte sett någon annan översikt över DBT-verksamheterna i Sverige, även om jag vet att 

Anna Kåver gjort en (eventuellt opublicerad) sådan 2002. Jag upptäckte också snart att de 

som arbetar med DBT själva nu inte heller visste säkert hur många verksamheter det fanns 

och var i landet. Därför fick jag lägga ner mycket tid på att göra en första översikt, vilket är 

den främsta anledningen till att jag ställt så grundläggande och praktiska frågor till 

informatörerna. Jag hade hoppats kunna bygga på dessa frågor med ytterligare fördjupning i 

intressanta aspekter och problem jag fick fram, men något sådant rymdes inte inom ramen för 

denna 10-poängsuppsats. 
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Informatörer 
Frågorna om DBT-verksamhet på olika ställen i Sverige skickades, med hjälp av Ralf Jensen, 

först ut på en maillista för människor som jobbar med DBT i Sverige. Jag vet inte hur många 

behandlingsenheter som finns på den maillistan, eftersom mailen skickas till en listadress, 

som sedan administrerar mailet vidare till dem som anmält sig till listan. På så sätt fick jag in 

fyra svar. Efter detektivarbete via internet, telefon och ytterligare mail eller brev, fick jag 

kontakt med dem som av en eller annan anledning inte nåtts av eller svarat på det första 

mailet. Till slut fick jag svar från ytterligare sju verksamheter, alltså sammanlagt 11 svar. Det 

innebär att jag lyckades nå alla de öppenvårdsenheter som jag känner till. Med några av dem 

som svarat hade jag ytterligare kontakt för att få mer information. 

Förutom de elva öppenvårdsverksamheter jag haft kontakt med i undersökningen, finns också 

två ställen i Sverige där man arbetar med DBT i sluten vård. Båda är avdelningar för särskilt 

vårdkrävande patienter, många av dem dömda för brott, till vård enligt lagen om 

rättspsykiatrisk vård. De två SVK-avdelningarna där man arbetar med DBT finns i Lund och 

Växjö. Även om DBT-metoden är densamma, tror jag att förutsättningarna är annorlunda och 

att metoden är anpassade efter arbetsformerna på en sluten psykiatrisk avdelning. Jag har inte 

tagit med dessa två avdelningar i min undersökning. 

DBT-teamen i undersökningen arbetar alla mer eller mindre strikt med ”standard-DBT”, det 

vill säga DBT i den form som den först utvecklades och vars effekt är kontrollerad i studier. 

Många försök och studier med DBT som delvis ändrats för att passa för behandling av en 

mängd andra problem har gjorts och görs. Men eftersom detta ännu inte finns i Sverige3, har 

det blivit en naturlig avgränsning till enbart ”standard-DBT”. 

Resultat 
På följande ställen i Sverige finns DBT-verksamhet: 

• Malmö 

• Lund  

• Eslöv 

• Växjö  

• Värnamo 

• Kalmar 

                                                 
3 Jag vet att DBT-modulen om ätstörningar, framför allt bulimi, har använts på Anorexicenter i Malmö, men de 
använder bara färdighetsträningen, inga andra av de fyra delar DBT bygger på. Antagligen finns det flera andra 
ställen i Sverige, vilka jag inte känner till, men som tillämpar delar av DBT-metoden och kanske även varianter 
anpassade för andra problem än den ursprungliga metoden. 
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• Stockholm 

• Uppsala 

• Dalarna 

• Gävle 

• Umeå 

Jag har valt att presentera varje verksamhet för sig och vävt samman svaren till en löpande 

text. De två sista frågorna har jag dock redovisat med personernas egna ord, eftersom jag 

tyckte att det gav en bättre bild av det subjektiva upplevande frågorna handlar om. 

För bättre översikt har jag också lagt in de kortaste frågorna/svaren i en tabell. 

 

 Funnits 
sedan 

Patientgrupper Antal 
patienter 

Antal 
anställda 

Arbetsformer Antal 
patienter i kö 

Malmö 1999 Vuxna utåtagerande 
kvinnor med 
borderlinediagnos och 
självskadebeteende 

9 (+ 2 i 
förbere-
delsefas) 

4 Öppenvård som 
separat verksamhet 
som servar 
öppenvårds-
mottagningarna 

7 

Lund 1997 Vuxna med 
självskadebeteende 

Ca 20 5 Öppenvård  Remisstopp 

Eslöv 2003 Vuxna & ungdomar i 
vuxenpsykiatrin, 
kvinnor, borderline 

3 (+ 2 i 
förbere-
delsefas) 

4 Öppenvård  Ingen 
egentlig kö 

Växjö 2001 Vuxna med 
psykossjukdom och 
personlighetsstörning 

1 1 Öppenvård Intresserade 
patienter, 
men inga 
resurser för 
kö 

Värnamo 1999 DBT:s karaktäristika 
för borderline-
personlighetsstörning 

24 4 Polyklinisk 
öppenvård, integrerad 
med slutenvården 

8 

Kalmar 2001 Borderline, 
självskadehandlingar 

8 4 Öppenvård 6-7 

Stockholm 1995 Borderline, 
självskadande och 
suicidala, 18- 50 år 

30 (+ 48 i 
pilot-
studie) 

14 Behandlingsstudie  15 

Uppsala 1995 Borderline 3 1 Privatmottagning 3 
Uppsala 2002 Borderline (15-25 år 

prioriteras) 
26 26 Utbildnings-/ 

forskningsprogram 
Remisstopp 

Dalarna 2000 Vuxna, borderline 23 (+ 8 i 
förbere-
delsefas) 

5 Öppenvård, 
samarbetar med 
slutenvård  

Ingen 
egentlig kö 

Gävle 2003 Borderline, 18-35 år 12 (+ 1 i 
förbere-
delsefas) 

6 (+ 6 i 
samverka
nsteam) 

Öppenvård 
(samverkan och viss 
utbildning med 
slutenvård) med 
samverkansteam 

0 
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Umeå 2001 Ungdomar 13-18 år och 
deras föräldrar 

11 (+ 4 i 
förbere-
delsefas) 

5 Öppenvård (även 
öppen 
färdighetstränings-
grupp och 
öppenvårdspatienter 
på avdelning) 
 

0 

Malmö, Vågen 
Vågen i Malmö har funnits sedan 1999 och är en separat verksamhet som servar 

öppenvårdsmottagningarna. Kontakten sker via remiss. Vågen finns i en lägenhet i ett vanligt 

bostadsområde, vilket gör att man känner sig mer som hemma hos någon, än som på en 

vårdinrättning. DBT-behandling erbjuds för kvinnor över 18 år med borderlinediagnos och 

utåtagerande och självskadande beteende, som kan tala och skriva svenska. Man tar inte emot 

patienter med tungt alkohol- eller narkotikamissbruk, ätstörningar som kräver behandling i 

sluten vård eller depressioner av melankolisk art. 

Fyra terapeuter arbetar med nio patienter i behandling och två som eventuellt kommer att 

skriva kontrakt för behandling. För närvarande står sju personer i kö och ett nytt intag har 

precis gjorts. Eftersom behandlingstiden i genomsnitt är tre år är det svårt att säga exakt hur 

lång väntetiden är, men i nuläget cirka två år. All personal arbetar deltid med direkt och 

indirekt DBT-behandlingsarbete. På övrig tid arbetar de bland annat med administrativa 

uppgifter för att driva teamet, utredning och bedömningar. De bedriver dessutom en skapande 

– edukativ verksamhet som riktar sig till kvinnor med lättare personlighetsstörningar. En 

terapeut jobbar med bildterapi förutom DBT, en utbildar sig i DBT, två är arbetsterapeuter i 

grunden.  

Som det är nu, tar Vågen emot patienter som tillhör sektor centrum. Framöver kommer de 

också att serva större delen av Malmö, vilket innebär ett patientunderlag på flera hundra 

kvinnor med borderlinediagnos och självskadebeteende. Teamet önskar givetvis öka antalet 

medarbetare så att de kan behandla fler patienter, men det är svårt med de besparingskrav som 

finns. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Eftersom detta är en ny behandlingsmetod har det tagit tid att starta upp ett samarbete med 

övriga psykiatrin och det har många gånger varit problem att samarbeta med slutenvården där 

man har ett annat förhållningssätt till våra patienter. Vi behöver informera slutenvården bättre 

så att vi kan arbeta mer på samma sätt. Det har också varit svårt att via patienten samarbeta 

med patientansvarig läkare, eftersom läkartäckningen har varit bristande.”  

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 
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”På det stora hela är mina kollegor i övriga psykiatrin mycket positiva till DBT och glada 

över att det äntligen finns en behandling som fungerar för denna typ av patienter. Vi erbjuder 

en föreläsning om DBT varje månad. Dessa föreläsningar har varit mycket välbesökta. Min 

slutsats av detta är att folk är intresserade av denna i Sverige nya behandlingsmetod.”  

Lund 
DBT-teamet i Lund har funnits sedan januari 1999 (de började planera 1996 och gjorde ett 

förberedande projekt 1997-1999). Från och med september 2003 är de fem terapeuter som 

arbetar med DBT på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Alla fem arbetar halvtid med DBT 

och halvtid med kognitiv terapi. Patienterna är vuxna med självskadebeteende. Hittills har alla 

som behandlats varit kvinnor, men terapin är öppen också för män om det skulle bli aktuellt.  

Idag finns cirka tjugo patienter i behandling och ett par tre kommer att erbjudas plats inom det 

närmsta halvåret. Efter det kommer det att dröja ungefär två år innan de kan ta in nya 

patienter och därför har de ingen väntelista i nuläget. Inga konkreta planer finns, men 

framtidsplanerna är att utveckla teamet. I början av 2004 ska de ha utbildning för personalen 

på två allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar i Lund.  

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Relativt bra.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom?  

”Mest positivt. En aning skepsis från början men inte längre.”  

 

(I Lund arbetar man också med DBT på en avdelning för särskilt vårdkrävande patienter.) 

Eslöv 
I Eslöv har DBT-verksamheten startat under 2003. De är fyra DBT-terapeuter som arbetar i 

öppenvård, alla arbetar förutom med DBT inom psykiatrin som sjuksköterska, skötare, 

psykolog respektive psykiater. Verksamheten vänder sig till kvinnor med borderlinediagnos, 

både vuxna och ungdomar. För närvarande går tre patienter i färdighetsträning och 

individualterapi, medan två är i förberedelsefasen. Det finns ingen egentlig kö, men patienter 

vars behandling de resonerar kring. Planerna är att utvidga teamet med fler behandlare för att 

göra det mindre sårbart. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Problem vid slutenvård av våra patienter.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Olika, både negativt och positivt.” 
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Växjö 
På psykosmottagningen i Växjö har DBT funnits i cirka två år. De arbetar med vuxna med 

psykossjukdom och personlighetsstörning och har just nu en patient. Det finns efterfrågan från 

fler patienter, men i nuläget inte utrymme för utökning. Den enda med DBT-utbildning är en 

psykiatrisjuksköterska, men en läkare och en psykolog har läst och utbildats delvis. Förutom 

DBT-utbildning har den sjuksköterska som leder DBT-verksamheten steg 1-utbildning i 

kognitiv beteendeterapi. Han arbetar med DBT i begränsad omfattning, i övrigt med kognitiv 

beteendeterapi, psykopedagogik med mera. Arbetet sker i öppenvård och i välfungerande 

team, som dock inte är DBT-team. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Ganska väl.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Har mest hört positiva kommentarer, men man har också sagt att "så jobbar vi redan".” 

 

(I Växjö finns DBT också på rättspsykiatriska kliniken.) 

Värnamo 
DBT har funnits i Värnamo sedan 1999, då en grupp startades av en medarbetare som hade 

kontakt med Marsha Linehan samt DBT i Stockholm och varit med i studiecirklar som 

översatte DBT-materialet till svenska. Verksamheten tar emot patienter som känner igen sig i 

DBT:s karaktäristika för borderlinepersonlighetsstörning. De kommer efter remiss eller 

egenremiss och skattas med SCID-II. (Structured Clinical Interview for DSM-IV, ett 

strukturerat intervjuformulär för diagnoser enligt DSM-IV, SCID-II för 

personlighetsstörningar på axel II). Det viktigaste är inte att diagnosen stämmer exakt, utan att 

det är ungefär de problemen det handlar om. Människor med självskade-, själmordsbeteende 

och/eller utebliven effekt av annan behandling prioriteras. DBT i Värnamo har just nu 24 

patienter och fyra legitimerade terapeuter. Två sjuksköterskor och en skötare finns också med.  

Terapeuterna arbetar på deltid med DBT och utöver det arbetar två med kognitiv terapi och 

två med kognitiv beteendeterapi, med alla patientgrupper utom psykoser. DBT bedrivs som 

polyklinisk öppenvård, integrerad med slutenvården. Det innebär att patienterna kan få DBT-

behandling också om de blir inlagda på avdelning. 

För närvarande finns en fortsättningsgrupp och en nybörjargrupp är på väg att starta. Nu står 

åtta personer i kö, men alla utom en kommer att komma in när den nya gruppen börjar. 

Teamets framtidsplaner är att slutenvårdspersonalen ska gå grundkursen hos DBT-teamet i 
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Lund och att en av dem som redan arbetar med DBT ska gå intensive (utbildning till DBT-

terapeut) för att kunna vara helt aktiv i teamet. Tidigare har DBT-teamet utbildat personal från 

kommunen, socialtjänsten och liknande.  

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”I stort sett bra, med respekt men ibland för stora förväntningar om att patienterna skulle både 

tas emot och bli bra direkt. DBT-teamet har tagit emot alla ”kaospatienter” från övriga 

psykiatrin och har haft få avhopp: 3-4 av de 40 patienter vi behandlat. 

Chefsöverläkaren har hela tiden givit oss stort stöd och låtit oss få all utbildning och 

handledning vi velat ha.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”När det kom var reaktionen tystnad, plötsligt fanns det inga borderlinepatienter. En del 

reagerade negativt på att en grupp medarbetare skulle göra något eget plötsligt; ”Jag sköter 

mina patienter själv”, ”Vem tror de att de är?!”, ”De kan inte mer än jag” …” 

Kalmar, Valnötsträdet 
Valnötsträdet, som är ett behandlingshem i Kalmar för yngre psykospatienter, startade upp en 

färdighetsträningsgrupp i februari 2001. Gruppen började med två patienter och utökades 

sedan till sex patienter. DBT i Kalmar är dock en öppenvårdsverksamhet och DBT-

patienterna är inte knutna till behandlingshemmet. Under hösten 2000 hade en medarbetare 

börjat med en patient i individualterapi, men denna patient deltog inte i 

färdighetsträningsgruppen.  

De patienter som gått i DBT på Valnötsträdet har varit unga kvinnor, 20-22 år, och en kvinna 

i 40-årsåldern. Ett par yngre killar har remitterats till DBT-verksamheten, men de har inte 

börjat i DBT. Alla patienter har haft diagnosen borderline med självskadehandlingar. 

För närvarande finns en färdighetsträningsgrupp med fyra patienter, varav två har gått två 

omgångar (två år) i grupp och individualterapi. Dessutom har en ny grupp med fyra patienter 

precis startats. Dessa nya patienter har även individuella terapeuter. Från början arbetade fem 

personer med DBT, men en har slutat och en är för närvarande långtidssjukskriven. När den 

nya färdighetsträningsgruppen började, kom en ny medarbetare med i teamet. Nu arbetar 

alltså fyra personer med DBT-behandling. Utöver dessa finns en läkare knuten till teamet. 

Personalen i DBT-teamet arbetar både i öppen och i sluten vård.  Alla arbetar cirka 25 procent 

med DBT. Övrig tid arbetar tre personer på behandlingshemmet, där DBT-verksamheten 

finns, och en arbetar på en öppenvårdsavdelning för psykoser och rehabilitering i Nybro. Var 

tredje vecka åker teamet till Växjö för handledning. Varannan eller var tredje vecka har de 

 38



teammöte tillsammans med läkaren, då också nya remisser gås igenom. Patienterna kommer 

genom remiss och just nu står cirka 6-7 i kö. Väntetiden är ganska lång, cirka ett halvt år, 

eftersom teamet inte har så mycket personal. 

Teamet hoppas få fortsätta med DBT i framtiden och att de ska få en ny lokal, där de kan ha 

sin verksamhet. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Relationerna med övriga psykiatrin har varit både positiva och negativa. Där det positiva har 

kommit in har det fungerat bra med samarbetet.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Många reagerade på telefonstödet och tillgängligheten dygnet runt!” 

Stockholm och Uppsala 
Vid Karolinska institutet i Stockholm har en stor behandlingsstudie pågått sedan 1995. 

Ungefär lika länge har DBT använts på en privatmottagning i Uppsala. Sedan 2002 finns ett 

utbildnings-/implementerings-/forskningsprogram inom Psykiatricentrum i Uppsala. 

På Karolinska institutet inkluderas självskadande och suicidala kvinnor mellan 18 och 50 år 

med borderlinepersonlighetsstörning. De tar emot både öppenvårds- och slutenvårdspatienter 

som remitteras från hela Storstockholm. 

På Karolinska finns tre handledningsteam i DBT-delen av studien. De har också ett DBT-

ledningsteam bestående av handledarna, där de jobbar med administration men även 

handleder varandra eftersom handledarna också har egna patienter. 14 DBT-terapeuter har 

hittills behandlat cirka 48 pilotpatienter och cirka 30 patienter i den pågående studien. Cirka 

15 remisser väntar på att bli diagnosticerade och eventuellt inkluderade innan studien stängs i 

december 2003 efter 10 år. Sedan vidtar databearbetning och skrivande. De många terapeuter 

som utbildats i projektet fortsätter med DBT på sina respektive arbetsplatser. 

Programmet i Uppsala tar emot kvinnor med borderlinepersonlighetsstörning, med eller utan 

självskada, men kvinnor i åldern 15-25 år som skadar sig prioriteras. Där finns 26 DBT-

terapeuter som behandlar 26 patienter från öppenvården, BUP eller vuxenpsykiatrin. De 26 

terapeuterna är indelade i sex DBT-team som får handledning av tre handledare. Teamen har 

satts ihop av terapeuter från både BUP och vuxenpsykiatrin. 

I Uppsala har de just nu ingen kö, eftersom de aktivt gått ut med information om att de inte tar 

emot remisser förrän om 1,5 år, då terapeuterna är klara med sin utbildning. Planen är att 

utbilda teamen till självständiga team som ska verka ett långt tag framöver med hjälp av 

handledning. 
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På mottagningen i Uppsala arbetar de med alla sorters diagnoser men med fokus på svår 

problematik som ätstörningar, personlighetsstörningar, ångest, fobier, suicidalitet, självskador. 

Två kollegor har ett DBT-team tillsammans och just nu behandlas tre patienter i DBT där. På 

den långa väntelistan finns cirka tre borderlinepatienter som är möjliga för DBT. På 

mottagningen planeras ingen särskild förändring. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

 ”På samtliga ställen är DBT väl mottaget. De ropar efter mer och jag försöker att ta mig an 

utbildningar, orienteringar, kurser i så stor utsträckning jag kan. Ex. Parallellt med 

utbildningen i Uppsala har jag och en kollega genomfört en orienteringsutbildning för mobilt 

team, akutmottagning och läkare i Psykiatricentrum med fokus på kedjeanalys och 

validering.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Med stilla avvaktande men med hopp om att äntligen kunna skicka iväg ‘svåra och 

besvärliga’ patienter till någon annan. Nu - stort intresse. Min [Anna Kåver] och Åsa 

Nilsonnes bok har sålt bra.”      

Dalarna 
DBT-behandling finns inom vuxenpsykiatrin i Falun och Säter. 

Under 1997 -98 började några personer läsa in sig på DBT-materialet, träna färdigheterna i 

grupp och individuellt och testa med sina individualpatienter. I januari 2000 kom 

verksamheten igång på riktigt med fyra terapeuter, alla med minst steg 1-utbildning i kognitiv 

beteendeterapi samt DBT-intensive. De har hela tiden varit väldigt noga med att ha alla delar 

av DBT (individualterapi, färdighetsträning, telefonkontakt och konsultationsteam).  De två 

första åren hade de två terapeuter och ingen av dem jobbade heltid med DBT, utan också med 

andra former av kognitiv beteendeterapi. Nu är flera av medarbetarna allt mer inriktade på 

DBT, de har fler patienter, fler färdighetsträningsgrupper och DBT-patienterna är en 

prioriterad grupp inom psykiatrin. 

Våren 2003 tillkom två personer i konsultationsteamet. Båda har gått DBT-intensive. Den ena 

gick in som individualterapeut och färdighetstränare, den andra endast som färdighetstränare 

eftersom hon inte gått klart steg 1 i KBT. Inför våren 2004 kommer konsultationsteamet 

därför att delas upp i två team. Då kommer varje team att bestå av fem personer, alla med 

minst steg 1 i KBT och DBT-intensive. 

Eftersom DBT-verksamheten finns inom vuxenpsykiatrin, har alla patienter hittills varit över 

18 år. De flesta har varit kvinnor, men det beror på att det är fler kvinnor än män som får 
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diagnosen borderline. Just nu har de några män i förberedelsefasen. Inklusionskriterium är 

borderlinepersonlighetsstörning men de flesta fyller också kriterierna för flera andra 

personlighetstörningsdiagnoser och axel I-diagnoser, där den vanligaste nog är ätstörning. 

Även om DBT:n i Dalarna är ett öppenvårdsprogram, samarbetar de med slutenvården när 

deras patienter blir inlagda. 

Fram till september 2003 har 43 patienter som varit i programmet (sedan januari 2000). Av 

dem är åtta i förberedelsefasen, 23 i behandling och 12 färdiga i terapin. Av de patienter som 

finns i behandlingen går 14 i både färdighetsträning i och individuell terapi, fem är klara med 

färdighetsträningen och fyra är i avslutningsfasen. 

Teamet strävar efter att inte ha för långa köer, men betonar också mycket noga att DBT inte är 

en akutbehandling. Eftersom de flesta patienterna har haft problem i många år, gör det varken 

till eller ifrån om de får vänta några veckor, resonerar man. När de får in en remiss eller en 

patient själv ringer, försöker de kalla patienten på information 1-2 gånger inom 4-12 veckor. 

Utifrån den informationen får patienten fundera vidare på om han eller hon är intresserad av 

DBT-behandling, eftersom patienten ibland inte är lika intresserad som den som skrivit 

remissen. Om patienten efter informationen vill gå vidare, erbjuds en committmentfas 

(förberedelsefas) på 3-6 gånger. Där ingår också noggranna diagnostiska diskussioner. 

Därefter sker intag i programmet kontinuerligt. Från att remissen/självremissen kommer in  

till den dag de skriver under kontraktet kan det vara cirka 6 månader.  

De har planer på att utvidga, i ett första skede till tio terapeuter i januari 2004. Behovet av 

terapi är stort men de är ändå väldigt noga med att ha hög kompetens på de nya terapeuterna, 

som ska ha minst steg 1 i KBT och ha gått en DBT-intensive. De kommer också att utöka 

utbildningsverksamheten genom att ge ett par femdagars orienteringsutbildningar under nästa 

år. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Relationerna och samarbete till övrig psykiatri fungerar utmärkt. Alla vi terapeuter är 

anställa inom allmänpsykiatrin och har inget speciellt DBT-uppdrag. Vi hävdar bara att vi gör 

vårt jobb, det vill säga applicerar en behandlingsmetod som visat sig ha effekt på en 

prioriterad patientgrupp. Så egentligen finns ingen ”övrig” psykiatri och vi.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”DBT i Dalarna har smugit fram, se ovan. Vi har hela tiden värjt oss mot att kallas projekt 

eller få någon speciell status. Vi gör bara det som alla inom psykiatrin borde göra, det vill 

säga applicerar en metod som visat sig ha effekt för en patientgrupp med hög prioritet. Idag 

när vi bara finns där och blivit något att räkna med så får vi en hel del förfrågningar och 
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remisser från resten av psykiatrin. Våra närmaste chefer och medarbetare har hela tiden stöttat 

oss.” 

Gävle 
Vågen i Gävle startade i januari 2003, då de i konsultationsteamet genomgick DBT-intensive i 

Värnamo och samverkansteamet började träffas. De har valt att avgränsa sig till yngre 

människor, 18- 35 år, som uppfyller kriterierna för borderlinepersonlighetsstörning enligt 

DSM- IV. De är beredda att behandla patienter av båda könen men hittills har det endast varit 

kvinnor. För närvarande ingår tolv patienter i det fullständiga behandlingsprogrammet och en 

befinner sig fortfarande i förberedelsefasen. Två patienter har avbrutit behandlingen. Hittills 

har de inte haft någon kö till behandlingen. 

Av de terapeuter som ingår i konsultationsteamet, bedriver tre både individualterapi och 

färdighetsträning, två endast färdighetsträning och en endast individualterapi. Ytterligare sex 

personer ingår i det som kallas samverkansteamet. De har något mindre kunskaper i DBT men 

väl en grundläggande utbildning. Dessa personer är representanter från socialtjänst, kommun 

och AME, arbetsmarknadsenheten. I egenskap av samverkansteam träffas de fyra timmar 

varje vecka och denna tid är i första hand prioriterad för ärenden som gäller DBT-patienterna. 

Det kan handla om att en patient behöver hjälp att hitta en lägenhet eller att försöka hitta en 

lösning på problem som uppstått, till exempel om en patient slutat betala sin hyra. Patienterna 

är informerade om samarbetet och har skrivit på ett papper om att de godkänner att psykiatrin 

utbyter information med de andra i samverkansteamet.  

Samtliga terapeuter arbetar deltid med DBT. En person arbetar, förutom med DBT, deltid 

inom psykiatrisk slutenvård och de andra med diverse uppgifter och befattningar inom 

psykiatrisk öppenvård. Själva DBT-programmet bedrivs i öppenvård, men samverkan och 

viss utbildning sker tillsammans med slutenvården. Målet för 2003 är att de ska kunna 

behandla 15 patienter samtidigt för att under 2004 öka till 20 patienter. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Vi upplever att det fungerar bra.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Majoriteten har varit väldigt nyfikna och intresserade.” 

Umeå 
På Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå började DBT-verksamheten 2001, då två 

medarbetare gick intensive och startade ett konsultationsteam. Till och börja med var det ett 

försök men de har sedan utvecklat arbetet och har idag ett välfungerande konsultationsteam.  

 42



Teamet jobbar med ungdomar mellan 13 och 18 år (idag endast flickor) och deras föräldrar. 

På BUP sätter de inte borderlinediagnos. Däremot utgår de från DBT:s symtomkriterier när de 

väljer ut vilka patienter de ska behandla med DBT. Det blir framförallt patienter med 

ångestsymtom och självskadesymtom/suicidproblematik.  

Fem behandlare på klinken arbetar med DBT. De har 11 ungdomar i behandling, varav fyra i 

förberedelsefasen. Eftersom DBT-patienterna i Umeå tillhör barn- och ungdomspsykiatrin, 

finns familjen alltid med i behandlingen. Oftast sitter patientens individualterapeut även med i 

familjearbetet som co-terapeut, som stöd för barnet/ungdomen och för att få en röd tråd 

mellan arbetet med individen och hennes familj. 

Tre personer har DBT på 50 procent av sin arbetstid (en av dem har nyligen gått upp från 30 

procent) och två har cirka 20 procent av sin tjänstgöring i DBT. Två av de fem DBT-

medarbetarna arbetar på avdelningen man har samarbete med. På den andra delen av tjänsten 

arbetar de flesta med sedvanlig barnpsykiatrisk vård, antingen i öppen eller sluten vård. En av 

dem som arbetar på avdelning jobbar cirka 30 procent i ätstörningsteamet.  

Konsultationsteamet ligger inom ramen för öppenvård, men de två medarbetare som arbetar 

inom slutenvården har också byggt upp ett fungerande DBT-förhållningssätt samt en öppen 

färdighetsträningsgrupp på avdelningen, de har även öppenvårdspatienter. 

Teamet håller fortfarande på att utöka sin verksamhet. Tre nya medarbetare har nyligen gått 

DBT-utbildning och har nu börjat ta emot patienter. Från och med januari 2004 beräknar 

teamet ha två färdighetsträningsgrupper (idag finns en grupp) i öppen vård, fortsätta med en 

pågående avdelningsgrupp, samt ytterligare tre patienter (cirka). 

Det kommer sannolikt att bli kö, även om det inte finns någon just nu. 

Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 

”Det fungerar bra, vi har haft samarbete med vuxenpsykiatrin i Umeå och hoppas få tid till att 

utveckla detta mera. I vårt fall handlar det om hur vi ska överföra våra patienter till dem när 

de överstigit 18 års ålder.” 

Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

”Jag tycker att de flesta varit positivt inställda till att vi utvecklat detta, till exempel har 

socialtjänsten remitterat patienter till oss med frågeställning DBT.”   

Diskussion 
Dialektisk beteendeterapi har funnits i Sverige sedan 1995. På de nio år som gått sedan dess 

har DBT spridits till minst 11 ställen i Sverige. Det är snabbt, speciellt med tanke på att man 

fått bygga upp en ny verksamhet från grunden. I många fall har det krävts en helt ny 
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organisation och för alla DBT-verksamheter gäller att terapeuterna har lärt sig en helt ny 

metod som inte provats i Sverige tidigare. Tills nyligen har DBT-utbildningen (”intensive”) 

bara funnits i USA och alla blivande terapeuter var tvungna att åka dit för att lära sig att 

arbeta med DBT. En del svenska DBT-team har också fått kämpa för att få in en ny och 

annorlunda behandling i den etablerade psykiatrin, antingen utan stöd eller mot negativa 

inställningar till DBT och dem som startade det, från vissa delar av den övriga psykiatrin. 

För att få en översikt över hur spridningen gått till och om det till exempel gått snabbare de 

sista åren, ställde jag upp de olika verksamheternas början utefter en tidslinje: 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 

Stockholm  Lund  Malmö Dalarna Växjö  Eslöv 

Uppsala    Värnamo  Kalmar  Gävle 
      Umeå   
 
Datamängden är för liten för att analyseras på ett mer statistiskt vetenskapligt sätt. Helt klart 

är dock att antalet DBT-verksamheter i Sverige ökat snabbare med tiden från 1995 och fram 

till 2001.  

För undersökningens validitet är en viktig fråga huruvida min översikt ger en bra bild av hela 

DBT-verksamheten i Sverige. Eftersom jag sökte alla som arbetar med DBT i Sverige på en 

maillista och inte till enskilda adresser, kunde jag inte se vilka som nåddes av mitt utskick. 

Alltså hade jag ingen möjlighet att veta om det fanns fler DBT-verksamheter på listan, men 

som inte svarat. Därför bad jag Ralf Jensen i DBT-teamet i Lund, som i höst var värdar för en 

träff för alla i Sverige som arbetar med eller är intresserade av DBT, att ta reda på var i 

Sverige DBT fanns. Till slut fick jag kontakt med alla dessa ställen, vilket betyder att min 

översikt borde ha en ganska bra täckning av DBT i svensk öppenvård.  

Förutom spridningen av DBT i Sverige, ville jag veta om verksamheterna bara vände sig till 

DBT:s ursprungliga målgrupp (vuxna kvinnor med borderlinepersonlighetsstörning och  

självskade- och/eller självmordsbeteende) eller om DBT också i Sverige börjat vidgas till 

andra problemområden.  

Jag fann att man på alla ställen vände sig till patienter som hade en (mer eller mindre strikt 

diagnosticerad) borderlinestörning. På BUP ställer man dock ingen borderlinediagnos, i 

enlighet med DSM-IV:s anvisningar om att man inte kan diagnosticera 

personlighetsstörningar hos människor under 18 år (med ett undantag), men de utgår från 

DBT:s kriterier för borderline. I Växjö arbetar man med patienter med både psykos och 
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personlighetsstörning. Självskadebeteende är inte nödvändigt inklusionskriterium i Eslöv, 

Uppsala (dock prioriterar de patienter med självskadeproblematik) Dalarna och Gävle. 

Flera ställen tar emot både män och kvinnor: Lund, Växjö, Värnamo, Dalarna, Gävle och 

Umeå. Ungdomar under 18 år kan komma med i DBT i Eslöv, Uppsala och Umeå. 

På några ställen finns intressanta arbetsformer som inte ingår i standard-DBT-behandling. I 

Gävle finns ett samverkansteam med personal från DBT, kommunen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsenheten. Alla som sitter med i samverkansteamet har grundläggande DBT-

utbildning. Varje vecka träffas de fyra timmar för att diskutera ärenden kring DBT-

patienterna. Denna, vad jag vet unika, samarbetsform gör det lättare att hitta fungerande 

lösningar när patienterna får problem eller behöver stöd i sitt vardagsliv. 

På BUP i Umeå kombineras DBT med familjebehandling. Det skulle vara intressant att 

undersöka dessa kompletterande arbetssätt närmare. Jag skulle också vilja fördjupa mig i hur 

man arbetar med DBT i sluten vård. 

Skillnaderna är stora mellan DBT-verksamheterna i landet. Den minsta finns i Växjö, där en 

ensam DBT-terapeut arbetar med en patient. Fler patienter vill komma in i behandlingen, men 

för närvarande finns inte resurser till att utöka verksamheten. 

DBT i Dalarna har 32 patienter i behandling och kommer från och med januari 2004 att ha tio 

terapeuter, i två konsultationsteam och flera färdighetsträningsgrupper. Verksamheten verkar 

vara stabil och kraven på både terapeuternas utbildning och på patienterna som vill delta är 

höga, eftersom de är noggranna med att DBT-verksamheten ska fungera bra. Det finns ingen 

egentlig kö, men patienterna kommer inte in i behandlingen hur som helst, utan efter grundlig 

utredning, information, diskussion och ”committment”. DBT-patienterna är en prioriterad 

grupp inom psykiatrin, men DBT har ingen speciell status utan ses som en del av den övriga 

vården och DBT och slutenvården samarbetar när patienterna blir inlagda. DBT-teamet har 

hela tiden haft mycket stöd från sina närmaste chefer och medarbetare. 

I Stockholm och Uppsala finns speciella förutsättningar och mer resurser än på övriga ställen, 

eftersom de har forskningsprojekt. 

Liksom det antagligen generellt är lättare för lite äldre verksamheter än helt nystartade, har 

stora och små team självklart mycket olika förutsättningar. Men det måste vara fler faktorer 

som påverkar och det skulle vara intressant att undersöka vad det beror på att vissa har det 

jobbigt medan det går väldigt bra för andra. Här skulle det också vara bra att få veta mer om 

hur samarbetet med ”den övriga psykiatrin” på de olika ställena fungerat och fungerar nu. Två 

av de stora och välfungerande teamen, Dalarna och Värnamo, framhåller att de hela tiden haft 

stort stöd från chefer/medarbetare. Detta kan vara en viktig faktor. 
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Ytterligare en intressant fråga är varför vissa verksamheter aldrig har haft någon kö, medan 

andra alltid har alldeles för långa köer. (I Lund beräknar man inte kunna ta in någon ny 

patient förrän två år efter den intagning som pågår nu, om DBT-teamet inte utökas. Därför är 

det remisstopp dit.) Beror det på att patientunderlaget är så litet, eller på andra saker, som att 

behandlingen/verksamheten inte är tillräckligt känd? Det verkar naturligt att de mindre 

teamen har mer kö än de stora, som kan ta emot fler patienter och kontinuerligt. Men inte 

heller de stora verksamheterna har många patienter, i absoluta tal. Med tanke på den stora 

förekomsten av borderlinepatienter både i öppen och sluten vård och att det verkar som om 

självskadeproblematik har blivit mycket vanligare hos ungdomar de sista åren (Samuelsson, 

M. et al., 2003), kan det inte vara så att det inte finns fler patienter än dem som redan är i 

behandling på en del ställen i landet. 

Lite längre fram kommer man kanske att börja med DBT för andra patientgruppen än den 

ursprungliga, också i Sverige. Vidare forskning skulle kunna undersöka detta.  

Har det funnits några andra problem vid tillämningen av DBT i Sverige? Eller i några andra 

länder utanför USA där DBT finns? Om DBT fungerar i andra kulturer än de västerländska 

som inte är alltför olika den amerikanska, varifrån DBT kommer, finns såvitt jag vet ingen 

forskning om alls ännu. Jag skulle till exempel vilja veta hur DBT passar in och kan användas 

bara i ett land som Israel, som på många sätt är västerländskt men samtidigt har stora 

skillnader i kultur, väldigt många människor från andra länder och dessutom en speciell 

samhällssituation som i hög grad påverkar människors sätt att leva. 
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Bilaga 1 
Statistik från DBT-teamet i Lund (grupperna har startat med ett års mellanrum) 
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Bilaga 2 
Kontrakt 

DBT- teamet 
 
Överenskommelse om DBT – Psykoterapikontrakt 
 
Syftet med kontakten mellan terapeut och patient är: 
 

- Att i samarbete utreda och klargöra patientens problem. 
- Att komma överens om mål och metod för behandlingen. 
- Att därefter tillsammans genomföra och utvärdera den. 

 
Som terapeut förbinder jag mig: 
 

- Att arbeta effektivt utifrån forskning och erfarenhet 
- Att vara tillgänglig för samtal och telefonkontakt enligt överenskommelse 
- Att anmäla återbud och ledighet i god tid. 
- Att följa tystnadsplikt och etiska regler för psykoterapi. 
- Att regelbundet delta i konsultation angående det aktuella terapeutiska 

arbetet. 
- Att behandla patienten med respekt. 

               
Som patient förbinder jag mig: 

 
- Att börja och stanna i terapin enligt överenskommen tid. 
- Att komma till samtalen och delta aktivt i samarbete med terapeuten. Fyra 

uteblivna samtal eller fyra uteblivna färdighetsträningar leder till att 
terapin avbryts. 

- Att anmäla återbud och ledighet i god tid. 
- Att arbeta för att minska självmords- självskadebeteende, minska 

terapistörande beteende samt att delta i färdighetsträning. 
- Att delta i forskningsmässiga skattningar och dokumentation av 

terapisamtalen med hjälp av video. 
- Att behandla personalen med respekt. 

 
 
Denna överenskommelse gäller i ett år. 
 
 
Lund den _______________ 
 
 
___________________   __________________ 
Patient    Terapeut  
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Bilaga 3 
Frågeformulär 
  
 

Hej! 
Jag studerar psykologi och skriver nu min C-uppsats (för en kandidatexamen) om hur man 
arbetar med DBT på olika ställen i Sverige. Förutom de viktiga resultat DBT hittills gett, 
tilltalar metoden mig bland annat eftersom den, jämfört med traditionell behandling, är mer 
aktiv och inte bara inriktad på en begränsad del av det man vill förändra. Detta 
helhetsperspektiv, samt att målet inte är att minska självdestruktiva handlingar i sig, utan att 
förbättra livskvaliteten på lång sikt, är andra viktiga grunder. 
Det skulle vara till stor hjälp för mig om ni, så fort ni har möjlighet, kunde svara på några 
frågor om hur er verksamhet ser ut. 
Min handledare är Lars-Gunnar Lundh vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet. 
 
För en första kartläggning av DBT i Sverige skulle jag vilja veta följande: 

1. Hur länge har DBT funnits hos er? 
2. Vilka patientgrupper arbetar ni med (t ex vuxna, ungdomar, kvinnor, män, borderline, 

andra diagnoser/problemområden)? 
3. Hur många patienter har ni i behandling respektive kontakt med på andra sätt (i så fall 

hur)? 
4. Hur många är ni som arbetar med DBT? 
5. Arbetar ni hel- eller deltid med DBT och arbetar ni med något annat på ”den andra 

deltiden” (i så fall vad)? 
6. Hur arbetar ni (öppenvård, slutenvård, andra former, hur är eventuella vårdteam 

uppbyggda, annat)? 
7. Har ni patienter i kö till DBT? Hur många i så fall och ungefär hur lång är väntetiden? 
8. Har ni planer att utvidga, minska eller på annat sätt ändra verksamheten framöver (i så 

fall hur och eventuellt varför)?  
9. Hur tycker ni att relationer och samarbete med övriga psykiatrin fungerar? 
10. Hur reagerade övriga vårdgivare när DBT kom? 

 
Jag undrar också om ni kan tänka er att eventuellt bli kontaktade senare, om jag har fler frågor 
längre fram under arbetets gång och vem jag i så fall kan höra av mig till. 
Naturligtvis är ni också välkomna att maila eller ringa till mig om ni har frågor. 
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