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Resume 

Formålet med specialet var at opnå viden om de udfordringer, som personer diagnosticeret med 

borderline personlighedsforstyrrelse oplever i hverdagslivet. Den eksisterende litteratur bidrog 

samlet til en forståelse af, at der var forskelligartede problemstillinger forbundet med at have denne 

diagnose. Der blev valgt en fænomenologisk forskningstilgang og tre personer med diagnosen blev 

interviewet. Interviewene blev analyseret ved at bruge en fænomenologisk deskriptiv metode. Det 

blev af analysen muligt at beskrive fænomenets essens med seks tilhørende konstituenter. Det 

kunne konkluderes, at informanterne oplevede stigmatisering i samspillet med forskellige 

mennesker og dermed i flere sammenhænge af hverdagslivet. Dette fik negative konsekvenser for 

dem, fordi de som stigmatiserede personer oplevede barrierer for deres recovery i hverdagslivet. 

Det var særligt relationer til andre mennesker, som både hindrede og fremmede deres muligheder 

for recovery. Det kom frem, at tidal-modellen kunne være en guide for særligt psykiatriske 

sygeplejersker til at hjælpe personer på vej i deres recoveryproces. Der er imidlertid brug for 

yderligere forskning i fænomenet.   
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Summary 

The significance of a diagnosis on everyday life – 

experienced by people with borderline personality disorder  

 

The aim of my thesis was to gain knowledge about the challenges experienced in everyday life, by 

people diagnosed with borderline personality disorder. The existing literature contributed to an 

understanding of the varied issues associated with having this diagnosis. A phenomenological 

approach was chosen and three people with this diagnosis were interviewed. The interviews were 

analysed using a phenomenological descriptive method. This analysis made it possible to describe 

the essence of the phenomenon with six constituents. The conclusion was that the informants 

experienced themselves stigmatized in relation to different people and thus in other contexts of 

everyday life. This had negative consequences for these stigmatized people, because they in 

everyday life were met with barriers to make a full recovery. It was in particular social relations to 

other people that both hindered and advanced their possibilities for recovery. It appeared that the 

tidal model could especially be a guide for mental health nurses in order to help people on their way 

in their process of recovery. However, there is need for futher research into this phenomenon.        
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1.0 Indledning 

Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk diagnose, der har opnået bred accept i 

videnskabelige sammenhænge. Diagnosen optræder både i DSM-IV
1
 og ICD-10

2
, som er de to 

brugte diagnosesystemer til at klassificere psykiatriske sygdomme. For at blive klassificeret med en 

psykiatrisk diagnose skal en person opfylde nogle kriterier, som fremgår af det enkelte 

diagnosesystem. De psykiatriske diagnoser udgør således en generel definition af grænserne mellem 

normalitet og psykopatologi (Horwitz 2002:19).  

Det fremgår af DSM-IV og ICD-10, at en person for at blive diagnosticeret som borderline 

personlighedsforstyrret først skal opfylde nogle kriterier, der er fælles for typerne af 

personlighedsforstyrrelser. Disse kriterier er tilnærmelsesvist identiske i begge diagnosesystemer og 

omfatter, at personen afviger væsentligt fra den måde, som det gennemsnitlige individ i en given 

kultur opfatter, tænker, føler og relaterer til andre. Denne afvigende måde at opfatte, tænke, føle og 

relatere til andre skal kunne karakteriseres som indgroede og ufleksible mønstre, der er stabile over 

tid og som medfører væsentlige vanskeligheder og indskrænkninger i personens daglige funktion. 

En person skal derefter opfylde nogle kriterier, der er specifikke for typen borderline 

personlighedsforstyrrelse. Disse kriterier omfatter, at personen gør sig anstrengelser for at undgå at 

blive forladt i virkeligheden eller i fantasien, et mønster med ustabile relationer til andre, et ustabilt 

selvbillede, tendenser til at handle impulsivt eller selvdestruktivt for at lindre subjektiv lidelse, et 

ustabilt humør, vanskeligheder ved at kontrollere vrede og kronisk tomhedsfølelse. En person skal 

imidlertid kun opfylde fem af de sidstnævnte kriterier for at få stillet diagnosen, hvorfor der er 

mange forskellige udtryk for sygdommen (American Psychiatric Association 2000, World Health 

Organization 2004, Kjølbye, Bøye 2012:49-74). DSM-IV adskiller sig fra ICD-10 ved at inkludere 

mikropsykotiske symptomer som et kriterium for diagnosen. 

Der er variation i den måde diagnosesystemerne betegner denne type af personlighedsforstyrrelse 

på. DSM-IV bruger betegnelsen borderline personlighedsforstyrrelse og inddeler 

personlighedsforstyrrelser i tre hovedgrupper, hvor typen borderline er placeret i hovedgruppe B - 

de dramatiske
3

 (American Psychiatric Association 2000). I ICD-10 er borderline 

                                                        
1 DSM (Diagnostic and Statistic Manual for Mental Disorders) er det amerikanske diagnosesystem, der introducerede 

personlighedsforstyrrelser som en del af den psykiatriske diagnostik i 1952. Typen borderline personlighedsforstyrrelse 

optrådte først i DSM-III i 1980 (Kjølbye, Bøye 2012). 
2 ICD (International Classification of Diseases) er udviklet af WHO og er det anvendte diagnosesystem i Danmark. 

Diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse optrådte først i ICD-10, der blev lanceret i 1992 (Kjølbye, Bøye 2012). 
3 Øvrige typer af personlighedsforstyrrelser i hovedgruppe B er dyssocial, narcissistisk og histrionisk (American 

Psychiatric Association 2000). 
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personlighedsforstyrrelse en undertype af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse og betegnes i 

forlængelse heraf med borderlinetype (World Health Organization 2004). De personer, der 

interviewes i tilknytning til dette speciale, vil være diagnosticeret på baggrund af ICD-10 

diagnosesystemet. Diagnosekriteriernes identiskhed i diagnosesystemerne betyder dog, at disse 

personer kan sammenlignes med de personer, der indgår i de refererede studier i specialet, selvom 

personer i disse studier er diagnosticeret på baggrund af DSM-IV diagnosesystemet. Jeg vil 

anvende betegnelsen borderline personlighedsforstyrrelse i dette speciale. 

 

1.1 Epidemiologien omkring borderline personlighedsforstyrrelse 

En række epidemiologiske studier har undersøgt forekomsten af personer med borderline 

personlighedsforstyrrelse i den generelle befolkning og i kliniske sammenhænge. Et norsk studie 

fandt, at 0,7 % af den norske befolkning opfyldte de diagnostiske kriterier for borderline 

personlighedsforstyrrelse (Torgersen, Kringlen & Cramer 2001), mens et amerikansk studie anslog, 

at 1,8 % af den amerikanske befolkning opfyldte disse kriterier (Swartz et al. 1990). Personer med 

diagnosen optræder dog hyppigere i kliniske sammenhænge. Et svensk studie fandt, at 13,1 % af 

svenske psykiatriske patienter
4

 tilknyttet ambulant behandling var diagnosticeret med 

personlighedsforstyrrelser i hovedgruppe B, men studiet oplyste dog ikke om præcise tal for 

borderlinetypen (Bodlund, Ekselius & Lindström 1993). Et amerikansk studie anslog forekomsten 

af personer med borderline personlighedsforstyrrelse blandt ambulante og indlagte psykiatriske 

patienter til at være henholdsvis 10 % og 15-20 % (Skodol et al. 2002). Der er ikke fundet danske 

epidemiologiske studier af forekomsten af personer med diagnosen, men forskere har vurderet, at 

10-12 % af indlagte patienter på psykiatriske afdelinger i Danmark de senere år har haft 

personlighedsforstyrrelser som hoveddiagnose ved udskrivelse (Simonsen et al. 2007). Heraf må 

patienter med diagnose af borderlinetypen formodes at udgøre en væsentlig del, eftersom de oftere 

gør brug af psykiatriske sundhedsydelser (Swartz et al. 1990, Frankenburg, Zanarini 2004). Samlet 

indikerer disse undersøgelser, at dette er en person, som sygeplejersker ofte vil møde indenfor de 

psykiatriske sundhedssystemer.       

 

                                                        
4 Jeg har bevidst valgt at udelade betegnelsen patient i dette speciale, fordi betegnelsen patient i særlig grad synes at 

fokusere på personen tilknytning til en behandlingskontekst. Jeg betegner kun personer diagnosticeret med borderline 

personlighedsforstyrrelse som patienter, såfremt de med tydelighed benævnes som patienter i det refererede studie.   
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1.2 Baggrunden for og behandling af borderline personlighedsforstyrrelse  

Såvel genetiske som psykosociale faktorer spiller væsentligt ind på udviklingen af borderline 

personlighedsforstyrrelse. De psykosociale faktorer omfatter personens opvækstvilkår og de 

eventuelle traumer, som personen udsættes for. En enkeltstående faktor er ikke tilstrækkelig til, at 

en person udvikler borderline personlighedsforstyrrelse. Der er derimod tale om et kompliceret 

samspil mellem forskellige faktorer, hvor svær modgang eller belastning tidligt i livet vil udgøre en 

risikofaktor for, at en person senere i livet kan diagnosticeres med denne lidelse (Kjølbye, Boye 

2012:34-8). Den tidlige tilknytning mellem et barn og dets forældre får således betydning for, 

hvorvidt barnet senere udvikler borderline personlighedsforstyrrelse. Såfremt forældrene ikke 

formår at etablere en tilstrækkeligt følelsesmæssig sikker og tryg relation til barnet, kan barnet få 

vanskeligt ved at kontrollere og fokusere sin opmærksomhed, bruge og regulere sine følelser og 

forholde sig til sig selv og andre. Disse vanskeligheder kan komme til udtryk i forskellige 

symptomer, der blev beskrevet ovenfor som kriterierne for diagnosen
5
 (ibid.:64-74).    

Det er muligt for en person diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse at forandre sig 

og dermed opleve bedring af sine vanskeligheder og symptomer. Hertil beskrives psykoterapi som 

det vigtigste behandlingselement. Formålet med psykoterapien er at hjælpe personen af med sine 

vanskeligheder i forhold til at kontrollere og fokusere sin opmærksomhed, bruge og regulere sine 

følelser og forholde sig til sig selv og andre. En optimal behandling opnås ved at supplere 

psykoterapien med medikamentel behandling og psykoedukation
6
 (ibid.:86).  

 

Der kan være samfundsøkonomiske fordele ved, at personer med borderline 

personlighedsforstyrrelse kommer sig. Dette skal ses i sammenhæng med, at denne gruppe af 

personer hyppigt rammes af forskelligartede sundhedsproblemer som overvægt, diabetes, forhøjet 

blodtryk og kroniske rygsmerter. Der ses desuden en øget forekomst af livsstilsvaner som rygning, 

dagligt alkoholindtag, brug af smerte- og sovemedicin, inaktivitet og arbejdsløshed hos personer 

med denne personlighedsforstyrrelse (Frankenburg, Zanarini 2004). Det synes derfor i et 

samfundsøkonomisk perspektiv relevant at styrke indsatsen for, at denne gruppe af personer 

kommer sig, eftersom det fysiske helbred ofte ses forbedret i takt med det mentale (ibid.).      

 

                                                        
5 Denne beskrivelse af baggrunden for borderline personlighedsforstyrrelse er ganske kortfattet og indfanger ikke den 

kompleksitet, der er forbundet med udvikling af personlighedsforstyrrelsen. Det er muligt at få en forståelse for denne 

kompleksitet ved at læse bogen af Kjølbye og Bøye (2012).   
6 Psykoedukation er undervisning i og information om, hvilke problemer og vanskeligheder, der er knyttet til borderline 

personlighedsforstyrrelse (Kjølbye, Bøye 2012:86). 
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1.3 Borderline personlighedsforstyrrelse – set med de diagnosticeredes øjne   

Disse samfundsøkonomiske fordele kan derfor være en væsentlig drivkraft for at styrke den 

sygeplejefaglige indsats for, at personer diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse 

kommer sig. Hvorvidt denne indsats faktisk fremmer deres muligheder for at komme sig, er 

imidlertid betinget af, at sygeplejersker inddrager de syge personers egne perspektiver på deres 

vanskeligheder og tager højde for deres overvejelser over et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. 

Dette understøttes af Repper og Perkins (2009), der kun finder det muligt for sygeplejersker at 

hjælpe syge personer med at komme sig, såfremt sygeplejersker forstår de udfordringer, som disse 

personer står overfor. Det er derfor muligt at kvalificere den sygeplejefaglige indsats ved at 

inddrage de betragtninger, som personer med borderline personlighedsforstyrrelse gør sig i forhold 

til deres sygdom.  

Denne viden om personers egne perspektiver på sygdommen borderline personlighedsforstyrrelse 

beskrives endvidere som nødvendig forskning for den gode behandlingsmæssige indsats 

(Andreasen 2006). Dette skal ses i lyset af, at de diagnosekriterier, der kendetegner borderline 

personlighedsforstyrrelse, er løsrevet fra det enkelte menneske, der er diagnosticeret med 

sygdommen, og det ikke er muligt at få et realistisk billede af sygdommen på grundlag af disse. Det 

er derimod af afgørende betydning, at sygdommen betragtes som en begivenhed i et menneskes liv, 

og at dette menneskes perspektiv på denne begivenhed inddrages for, at sundhedsprofessionelle kan 

blive klogere på sygdommen borderline personlighedsforstyrrelse (ibid.). Andreasen (2006) taler 

for, at såvel læger som sygeplejersker anvender et fænomenologisk perspektiv til at udbygge 

forståelsen af denne sygdom. Det er netop relevant for sygeplejevidenskaben at bidrage med denne 

viden om personers egne perspektiver på borderline personlighedsforstyrrelse, hvis denne viden kan 

bedre sygeplejen til denne gruppe af personer (Kirkevold 1996).  

Ovenstående synspunkter understøttes af såvel kvalitetsstrategien på sundhedsområdet som af 

psykiatriplanen for Region Midtjylland, der netop fremhæver inddragelse af personers egne 

perspektiver på sygdomme som en hjørnesten i kvalitetsudviklingen (Region Midtjylland 2008, 

Region Midtjylland 2010).  

En forudsætning for at kunne inddrage disse perspektiver er imidlertid, at der foreligger viden 

herom. Det var derfor relevant at foretage en litteratursøgning for at afdække den eksisterende viden 

om personers perspektiver på at leve med borderline personlighedsforstyrrelse. Det var således 

denne problemstilling, der var udgangspunkt for den litteratursøgning, der indledningsvist blev 

foretaget i dette speciale.         
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2.0 Litteratursøgning 

I dette afsnit vil jeg redegøre for den valgte søgestrategi, litteratursøgningens inklusions- og 

eksklusionskriterier og resultatet af litteratursøgningen.  

 

2.1 Søgestrategi 

Det er væsentligt at foretage en litteratursøgning for at sikre, at specialet ikke er en gentagelse af 

den eksisterende litteratur, men på relevant vis bygger videre på det eksisterende fundament af 

viden (Buus et al. 2008). Da problemstillingen ligger i krydsfeltet mellem sygepleje, psykologi og 

samfundsvidenskab, blev tre elektroniske databaser valgt ud, fordi databaserne indeholdte litteratur 

indenfor disse emneområder. Litteratursøgningen blev foretaget i PubMed
7
, Cinahl

8
 og PsycINFO

9
 

og fandt sted i februar 2012. Der blev udformet en søgestrategi, som fungerede som skabelon for 

søgningerne i de tre databaser. Søgestrategien bestod af en systematisk bloksøgning kombineret 

med en usystematisk kædesøgning.  

Den systematiske bloksøgning bestod i at oversætte problemstillingens væsentlige begreber til 

databasernes kontrollerede emneord. Denne oversættelse blev diskuteret med en bibliotekar
10

, som 

var erfaren med litteratursøgninger indenfor psykiatriske problemstillinger.  

Der var to væsentlige begreber i specialets indledende problemstilling:    

                              

     

 

 

 

De kontrollerede emneord, der blev anvendt i den systematiske bloksøgning i PubMed, var: 

Blok 1: Borderline Personality Disorder  

                                                        
7
 PubMed indekserer udelukkende tidskriftsartikler, og databasen dækker bl.a. emneområderne medicin, 

sygeplejevidenskab, psykologi og samfundsvidenskab. Databasen er udviklet af The National Library of Medicin og 

indeholder tidskriftsartikler med en publikationsdato, der rækker tilbage til 1946.  
8 Cinahl indeholder referencer til såvel tidsskriftsartikler som bøger, bogkapitler og disputatser. Den dækker bl.a. 

emneområderne sygeplejevidenskab og sundhedsvidenskab. Databasen er udviklet af Cinahl Information Systems, og 

den indekserede litteratur har en publikationsdato, der rækker tilbage til 1981.  
9 PsycINFO indekserer tidsskriftsartikler og bøger. Databasen dækker bl.a. emneområderne sygeplejevidenskab, 

samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab, og den indekserede litteratur indeholder psykologiske aspekter indenfor 

psykiatri og sygepleje. Den er udviklet af American Psychological Association, og den indekserede litteratur har en 

publikationsdato, der rækker helt tilbage til 1806. 
10 Bibliotekar Hanne Munch Kristiansen, ansat ved Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Psykiatrisk Hospital Risskov. 

Borderline 

personlighedsforstyrrelse                
At leve med 
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Blok 2: Quality of Life; Attitude to Health; Adaptation, Psychological; Social Adjustment; 

Activities of Daily Living; Family; Psychology, Social; Interpersonal Relations; Self Concept; Sick 

Role.  

De kontrollerede emneord blev kombineret med de booleske operatorer AND og OR
11

. De 

kontrollerede emneord blev efterfølgende tilpasset det kontrollerede vokabular i henholdsvis Cinahl 

og PsycInfo. Her var det desuden muligt at inkludere yderlige to søgeord i blok 2: Attitudes to 

Mental Illness og Patient Attitudes. 

 

Den usystematiske kædesøgning havde til formål at identificere relevant litteratur, som ikke blev 

fundet ved den systematiske bloksøgning. Den omfattede: 1) at læse relevante referencers 

referencelister, hvorved ældre referencer kunne identificeres, 2) at bygge relevante referencers 

indekserede emneord ind i den systematiske bloksøgning, 3) at anvende funktionen ’related 

articles’, hvorved referencer med lighed til relevante referencer kunne identificeres, 4) at anvende 

funktionen ’cited by’, hvorved referencer der havde citeret relevante referencer kunne findes (Buus 

et al. 2008). Der blev kun søgt med fritekstord, såfremt læsning af referencerne identificerede ord, 

som ikke kunne oversættes til databasernes kontrollerede emneord.  

 

2.2 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inden påbegyndelse af litteratursøgningen blev der udformet kriterier, som fundne referencer skulle 

opfylde for at indgå i den efterfølgende litteraturgennemgang. Disse kriterier betegnes i databaserne 

som limits og omfattede: 

               

              1.   Litteratur med en publikationsdato fra 1999-2012
12

 

              2.   Litteratur på engelsk og nordiske sprog 

              3.   Kun peer reviewed litteratur
13

 

                                                        
11 De booleske operatorer AND og OR er databasernes indbyggede værktøjer til at udvide og indsnævre søgninger 

(Buus et al. 2008). 
12 Det blev valgt at inkludere referencer fra 1999, fordi jeg på forhånd havde kendskab til en relevant reference 

publiceret i dette år.   
13 Det blev valgt at inkludere peer reviewed litteratur, fordi fagfællebedømmelse var en indikator for fundne referencers 

videnskabelighed og kvalitet (Stoltz et al. 2007).  
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Der blev ikke anført limits i forhold til informanternes alder, fordi borderline 

personlighedsforstyrrelse er en diagnose, der først stilles, når personen er fyldt 18 år (American 

Psychiatric Association 2000).  

 

En references relevans blev først vurderet på baggrund af titlen, herefter gennemgang af dens 

abstract og endelig ved læsning af hele referencen. Jeg ønskede kun at inkludere referencer, der 

handlede om personers egne perspektiver på at leve med borderline personlighedsforstyrrelse, og  

jeg ekskluderede derfor referencer, der ikke havde dette fokus. Jeg ekskluderede desuden 

referencer, der beskæftigede sig med personers oplevelser af forskellige behandlingstilbud. 

 

2.3 Litteratursøgningens resultat 

Den systematiske bloksøgning i PubMed med de anførte limits gav 669 hits, hvoraf ti referencer 

blev vurderet som relevante til at belyse problemstillingen. Jeg fandt efterfølgende fem relevante 

referencer ved den usystematisk kædesøgning, der tog afsæt i de første ti referencer. Den 

systematiske bloksøgning i Cinahl med de anførte limits gav 310 hits, hvoraf to nye referencer blev 

vurderet som relevante til at belyse problemstillingen. Jeg fandt ikke flere relevante referencer ved 

den efterfølgende usystematiske kædesøgning. Jeg fandt et stort overlap af referencer med den 

forudgående litteratursøgning i PubMed, hvorfor den usystematiske kædesøgning i Cinahl desuden 

tog afsæt i de referencer, som jeg fandt relevante i PubMed. Den systematiske bloksøgning i 

PsycINFO gav 101 hits, hvoraf en ny reference blev vurderet som relevant til at belyse 

problemstillingen. Igen fandt jeg et stort overlap af referencer til litteratursøgningerne i de to øvrige 

databaser, men jeg fandt imidlertid ikke flere relevante referencer ved den efterfølgende 

usystematiske kædesøgning. Jeg vurderede i alt 18 videnskabelige tidsskriftsartikler som relevante 

til at belyse problemstillingen, hvoraf i alt fem blev fundet ved den usystematiske kædesøgning. I 

fem af artiklerne var studierne opbygget efter kvantitative forskningsdesign, mens udgangspunktet 

for studierne i de øvrige 13 artikler havde været kvalitative forskningsdesign. Søgehistorikken for 

de tre databaser fremgår af bilag 1-3.   
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2.4 Litteraturgennemgang 

Jeg vil præsentere de væsentligste analysefund fra de 18 tidsskriftsartikler i den følgende 

litteraturgennemgang for til sidst at kunne positionere specialet i forhold til den eksisterende 

litteratur.    

 

2.4.1 Den kvantitative forsknings fund 

Formålet med to af studierne var at undersøge, hvordan personer med to forskellige psykiske 

sygdomme responderede på diskrimination. Studierne fandt, at personer med borderline 

personlighedsforstyrrelse i højere grad var selvstigmatiserende i forhold til personer diagnosticeret 

med socialfobi (Rüsch et al. 2006a, Rüsch et al. 2006b). Fokus for et andet studie var at afklare, 

hvorvidt personer med borderline personlighedsforstyrrelse havde større tilbøjelighed til at føle 

skam og skyld i forhold til personer med socialfobi. Studiet viste, at skam og skyld i højere grad var 

fremtrædende hos personer med borderline personlighedsforstyrrelse, og at dette var associeret med 

lavere selvværd og livskvalitet (Rüsch et al. 2007). Et studie undersøgte problematikker, som 

personer med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede i relation til deres kropsopfattelse. 

Studiet viste, at personerne forbandt social accept med kropslig tiltrækningskraft, og at de 

evaluerede deres kropsopfattelse negativt (Sansone, Chu & Wiederman 2010). Det sidste studie 

undersøgte oplevelser af sociale interaktioner, og studiet målte en større utilfredshed med sociale 

interaktioner hos personer med borderline personlighedsforstyrrelse i forhold til personer uden 

denne personlighedsforstyrrelse (Stepp et al. 2009).   

 

 

2.4.2 Den kvalitative forsknings fund 

Formålet med fire af de 13 kvalitative studier var at undersøge betydningen af selvskadende eller 

suicidal adfærd for personer med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse, fordi dette er en 

adfærd, som denne gruppe af personer ofte udviser, jf. de specifikke diagnosekriterier. Et af 

studierne fandt, at det var muligt for dem at komme sig fra deres suicidale adfærd ved at påtage sig 

ansvaret for sig selv (Holm, Severinsson 2011). To studier fandt, at selvskadende eller suicidal 

adfærd var deres respons på en problematisk relation til sig selv eller til andre mennesker, og at 

adfærden blev opfattet som en strategi til at lindre subjektiv lidelse og udgjorde en mulighed for at 

flygte fra uønskede følelser eller tanker (Holm, Severinsson 2010, Brooke, Horn 2010). Det fjerde 
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studie fandt, at de oplevede, at adfærden havde forandret deres personlighed og begrænsede deres 

handlekraft (Walker 2009).           

To studier havde til formål at undersøge, hvordan traumatiske oplevelser i opvæksten henholdsvis 

påvirkede hverdagslivet og relaterede sig til en oplevet subjektiv smerte. For en stor del af personer 

med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse har opvæksten netop været påvirket af alvorlige 

traumer
14

 (Kjølbye 2004). Af det ene studie fremgår det, at traumatiske barndomsoplevelser 

påvirkede dem til dagligt at føle skam og skyld (Holm, Berg & Severinsson 2009), mens det andet 

studie fandt, at deres traumatiske oplevelser skyldtes problematiske relationer med deres familie, 

hvortil de knyttede deres subjektive smerte (Holm, Begat & Severinsson 2009). 

Et studie undersøgte endvidere, hvordan personer med borderline personlighedsforstyrrelse beskrev 

deres daglige beskæftigelser og dermed deres tilpasning til hverdagslivet. Studiet fandt, at de 

oplevede problemer med at organisere daglige beskæftigelser og dermed opfylde de krav, der var 

relateret til et hverdagsliv (Falklof, Haglund 2010). Et andet studie fandt desuden forstyrrelser i 

deres selvbillede og i deres forhold til andre mennesker, fordi de havde vanskeligt ved at give en 

sammenhængende beskrivelse af sig selv (Dammann et al. 2011).  

 

Fem af de 13 studier havde i højere grad beskæftiget sig med personers opfattelser af diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse og med betydningen af relationer for personer med denne 

diagnose. Af nogle af studierne fremgår det, at diagnosen bragte dem klarhed og udgjorde en logisk 

ramme for at organisere det kaos, som de oplevede. De kunne se en sammenhæng mellem 

diagnosekriterierne og deres problemer, og de oplevede, at diagnosen muliggjorde kommunikation 

med andre mennesker (Nehls 1999, Fallon 2003, Horn, Johnstone & Brooke 2007). Horn, Johnstone 

& Brooke (2007) fandt imidlertid også, at det for andre ikke gav mening, at deres problemer blev 

klassificeret med denne diagnose. De opfattede diagnosen som en fejlagtig måde at klassificere 

dem, fordi de ikke faldt under andre diagnostiske kategorier. Diagnosen favnede ikke de problemer, 

som de oplevede, og den bidrog ikke med større forståelse herfor. Det fremgår desuden af de fem 

studier, at personer oplevede, at diagnosen havde betydning for deres relationer til andre 

mennesker. I denne sammenhæng opfattede de diagnosen som en nedsættende etiket, der påvirkede 

sundhedsprofessionelles holdninger til dem. Alle fem studier beskriver således problemstillinger 

forbundet med relationer til sundhedsprofessionelle. De oplevede, at sundhedsprofessionelle havde 

                                                        
14 Op mod 90 % af patienter diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse kan berette om alvorlige traumer i 

deres opvækst (Kjølbye 2004). 
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forudfattede og fordømmende holdninger til dem, og de opfattede diagnosen som medvirkende 

hertil (Fallon 2003, Nehls 1999, Horn, Johnstone & Brooke 2007, Perseius et al. 2005, Rogers, 

Dunne 2011). De beskrev sundhedsprofessionelle som uinteresserede i at lytte til dem eller 

imødekomme deres perspektiver på deres lidelse og problemer, og de oplevede i denne 

sammenhæng, at relationer med sundhedsprofessionelle kun tog udgangspunkt i medicingivning 

eller sårpleje (Nehls 1999, Fallon 2003, Perseius et al. 2005). Desuden fremhæver flere af studierne 

deres oplevelser af, at sundhedsprofessionelle så på dem som mindreværdige mennesker (Nehls 

1999, Fallon 2003, Perseius et al. 2005, Horn, Johnstone & Brooke 2007). De oplevede endvidere 

en tilbageholdenhed hos sundhedsprofessionelle med at afsløre diagnosen, og en sparsom 

information om eller forklaring på diagnosen fra sundhedsprofessionelle, når diagnosen blev givet 

(Fallon 2003, Horn, Johnstone & Brooke 2007).  

Personer diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede endvidere 

problemstillinger i relationer til andre mennesker end sundhedsprofessionelle. Fallon (2003) og 

Perseius et al. (2005) fandt eksempelvis, at de oplevede angst for at miste kontrollen over deres 

følelser og for at forurolige andre, og at de troede på, at de kunne fremstå som normale, hvis de ikke 

gav udtryk for deres subjektive smerte. De oplevede relationer til andre mennesker som en 

væsentlig støtte og som en hjælp til at udvikle et positivt selvbillede (Fallon 2003, Perseius et al. 

2005, Horn, Johnstone & Brooke 2007). Studierne viste imidlertid, at de havde et negativt 

selvbillede. De så sig selv som mindreværdige mennesker (Perseius et al. 2005), opfattede sig selv 

som uværdige til at få hjælp fra sundhedsprofessionelle (Fallon 2003) og oplevede skyldfølelse 

(Nehls 1999).  

 

2.5 Sammenfatning af litteraturgennemgangen 

Det fremgik af litteraturgennemgangen, at personer diagnosticeret med borderline 

personlighedsforstyrrelse oplevede mange forskelligartede problemstillinger. En del af litteraturen 

fokuserede på forskellige aspekter af deres selvskadende eller suicidale adfærd. Heraf fremgik det, 

at adfærden var en strategi til at lindre subjektiv lidelse, og at de gjorde brug af adfærden, når de 

oplevede relationer som problematiske. Litteraturen beskæftigede sig endvidere med betydningen af 

alvorlige traumer i deres opvækst og heraf fremgik det, at de alvorlige traumer blev forbundet med 

problematiske familierelationer, og at de dagligt oplevede skam- og skyldfølelse. Litteraturen viste 

desuden, at de oplevede vanskeligheder med at opfylde de krav, der var relateret til et hverdagsliv 

og med at give en sammenhængende beskrivelse af sig selv. Litteraturen viste også, at 
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selvstigmatisering, negativ kropsopfattelse, skam- og skyldfølelse var fremtrædende hos disse 

personer, og at de udtrykte utilfredshed med sociale interaktioner. En del af litteraturen 

interesserede sig for, hvordan de opfattede selve diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. 

Litteraturen viste, at de oplevede diagnosen som en etikette, der havde betydning for deres 

relationer til sundhedsprofessionelle, og at de oplevede diagnosen som grunden til, at 

sundhedsprofessionelle ikke viste interesse for dem eller imødekom deres perspektiver på 

sygdommen. Det fremgik endvidere af denne litteratur, at de oplevede relationer til andre 

mennesker som en hjælp til at udvikle et positivt selvbillede. Det tydede imidlertid på, at relationer 

til sundhedsprofessionelle havde betydning for deres selvbillede, fordi de identificerede sig med de 

sundhedsprofessionelles stereotype og fordømmende holdninger til dem.  

Det bliver således tydeligt på baggrund af denne litteraturgennemgang, at der er forskellige 

vanskeligheder forbundet med at være diagnosticeret som borderline personlighedsforstyrret. De 

skitserede problemstillinger er imidlertid fundet i udenlandske studier. Det er derfor interessant at 

undersøge, hvorvidt personer oplever tilsvarende vanskeligheder ved at være diagnosticeret med 

borderline personlighedsforstyrrelse indenfor en dansk kulturramme. Dette skal ses i lyset af, at 

diagnosticering med borderline personlighedsforstyrrelse sker på baggrund af personens afvigelse 

fra forventningerne i personens kultur (Kjølbye, Bøye 2012:25), og vanskeligheder med at være 

diagnosticeret som borderline personlighedsforstyrret derfor kan fremtræde på en anden måde 

indenfor en dansk kulturamme. Samtidig er dette en gruppe af personer, som ofte indlægges på 

danske psykiatriske afdelinger, og inddragelse af personers egne overvejelser over at være 

diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse betragtes desuden ifølge psykiatriplanen 

som en hjørnesten i kvalitetsudviklingen. Formålet med dette kandidatspeciale bliver derfor at 

indhente viden om de udfordringer, som personer diagnosticeret som borderline 

personlighedsforstyrret oplever i hverdagslivet, eftersom denne viden kan kvalificere den 

sygeplejefaglige indsats for, at de får optimale betingelser for at komme sig.  

 

Specialets endelige problemformulering kan derfor formuleres som: 
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3.0 Problemformulering 

Hvordan oplever personer, at deres diagnose borderline personlighedsforstyrrelse sætter sig 

igennem i hverdagslivet? 

 

4.0 Metode 

Norlyk og Martinsen (2008) fremhæver vigtigheden af at skelne mellem fænomenologi som filosofi 

og som forskningstilgang. Jeg vil derfor indledningsvist give en kortfattet beskrivelse af filosofien 

fænomenologi, fordi denne udgør undersøgelsens epistemologiske fundament. Jeg vil desuden 

redegøre for en række filosofiske begreber, som er væsentlige for forståelsen af denne filosofi.  

Derefter vil jeg redegøre for, hvordan jeg anvendte det fænomenologiske perspektiv som en 

forskningstilgang. I denne sammenhæng vil jeg beskrive mine etiske overvejelser i tilknytning til at 

lave en interviewundersøgelse. Jeg vil beskrive det kvalitative forskningsinterview som metode og 

min begrundelse for dette metodevalg. Herefter beskrives undersøgelsens informanter, min måde at 

indsamle data og den praktiske gennemførelse af interviewene. Til sidst vil jeg beskrive mine 

overvejelser omkring transskription af de lydoptagede interviews og præsentere den deskriptive 

fænomenologiske tilgang, der blev valgt til dataanalysen.       

 

4.1 Filosofien fænomenologi 

Dette afsnit indeholder en kortfattet præsentation af filosofien fænomenologi. Denne præsentation 

er væsentlig, fordi filosofien var retningsgivende for valget af og brugen af specialets metode 

(Crotty 1998:2). Fænomenologien blev grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl i 

begyndelsen af det tyvende århundrede. Fænomenologi betyder videnskab om fænomenerne, hvor 

fænomener refererer til genstande, begivenheder eller tilfælde, som kan erkendes af mennesket. 

Fænomenet skal forstås som det, der fremtræder for menneskets bevidsthed og altså ikke som 

genstanden, begivenheden eller tilfældet i sig selv. Fænomenologien undersøger således 

menneskets måde at forstå og erfare på og inddrager genstanden, begivenheden eller tilfældet ved at 

beskrive deres måde at fremtræde for mennesket på (Zahavi 2003:13-15).  

Husserl ønskede med fænomenologien at udvikle en erkendelsesteori, der var gældende for alle 

videnskaber. Filosofien blev opfattet som et modstykke til den traditionelle erkendelsesteori, der var 
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kendetegnende for den naturvidenskabelige tradition, hvor en dikotomisering af mennesket i krop 

og bevidsthed var en forudsætning for at opnå sand viden. Den naturvidenskabelige forsker blev 

altså opfattet som adskilt fra verdenen, der var forskningens genstandsfelt. Husserl gjorde med 

fænomenologien op med denne dikotomisering og afviste verden som noget, der blot foreligger. 

Han ønskede at undersøge sammenhængen mellem mennesket og verden, og han fandt det kun 

muligt at opnå sand viden om verden, for så vidt den fremtræder og forstås af mennesket. Han 

mente derfor, at al kundskab udspringer af menneskets bevidsthed. Fænomenologiens interesse er 

derfor, hvordan noget opleves af det bevidste menneske (Zahavi 2003:16-19, Dahlberg et al. 

2008:29-33).  

 

Fænomenet, der gøres til genstand for undersøgelse i dette speciale er, hvordan diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse sætter sig igennem i hverdagslivet. Det bliver derfor 

nødvendigt at inddrage de mennesker, som diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse 

fremtræder for, fordi det kun er muligt at få forståelse for fænomenet gennem disse menneskers 

oplevelser (Zahavi 2003:17).  

 

Fænomenologien blev imidlertid videreudviklet i forskellige retninger og kan således ikke betegnes 

som en ensartet videnskab. Filosofien blev eksempelvis videreudviklet af filosofferne Martin 

Heidegger og Maurice Merleau-Ponty i en eksistensfilosofisk
15

 retning. Heidegger interesserede sig 

for menneskets væren, idet viden herom måtte være et nødvenligt udgangspunkt for at forstå 

menneskets erkendelse. Merleau-Ponty interesserede sig for menneskets kropslige erfaringer af 

verden. Han mente, at menneskets erfaringer var baseret på bevidsthedens enhed med kroppen, og 

mennesket derfor havde en kropslig rettethed mod fænomenerne (Thøgersen 2004:25-31).  

 

Dahlberg et al.
16

 (2008) har i bogen Reflective Lifeworld Research omsat fænomenologien til en 

videnskabelig forskningstilgang. De beskriver i bogen nogle metodologiske principper for at 

tilrettelægge og gennemføre en interviewundersøgelse, hvor et fænomenlogisk perspektiv er 

retningsgivende. Denne bog har derfor været udgangspunkt for specialets interviewundersøgelse. 

                                                        
15 Eksistensfilosofien er en filosofisk retning, der interesserer sig for menneskets eksistens og for karakteristika ved 

menneskets måde at eksistere i verden på (Thøgersen 2004:27). 
16 Karin Dahlberg, Helene Dahlberg og Maria Nyström. Karin Dahlberg er svensk sygeplejerske og professor (Norlyk, 

Martinsen 2008). 
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De filosofiske begreber, der er væsentlige for forståelsen af filosofien fænomenologi, fremstår 

endvidere som centrale for forståelsen af den fænomenologiske forskningstilgang. Den følgende 

beskrivelse af de filosofiske begreber fænomenologisk reduktion, livsverden, intentionalitet og 

essens er derfor formuleret med reference til bogen.   

 

4.1.1 Den fænomenologiske reduktion 

Den fænomenologiske reduktion eller epoché er et af fænomenologiens nøglebegreber. Husserl 

problematiserer menneskets naturlige attitude, som er menneskets ukritiske perspektiv på verden 

som eksisterende uafhængigt af menneskets bevidsthed. Den naturlige attitude betyder, at 

mennesket tager verden for givet, og at verden antages at være som den umiddelbart fremtræder.       

Mennesket har således en forforståelse af verden og reflekterer ikke over det, som opleves eller 

erfares. Husserl fremhæver det nødvendige for fænomenologen i at skifte fra den naturlige attitude 

til en fænomenologisk attitude ved at sætte denne forforståelse i parentes. Kun herved er det muligt 

for fænomenologen at forholde sig åben og få en præcis beskrivelse af et fænomen, sådan som det 

præsenterer sig for fænomenologens bevidsthed. I videnskabelige arbejder indebærer den 

fænomenologiske reduktion således en bevidst handling, som består i at suspendere den 

videnskabelige forforståelse og personlige holdninger og formodninger, som i modsat fald kan 

mislede forståelsen af fænomenet og dermed begrænse muligheden for at møde fænomenet 

fordomsfrit og intuitivt (Dahlberg 2006, Dahlberg et al. 2008:33-34, Norlyk, Martinsen 2008).  

Dahlberg et al. (2008) har imidlertid anvendt termen at tøjle for den fænomenologiske reduktion. 

Ifølge Dahlberg et al. skal fænomenologen tøjle såvel sin forforståelse som sin forståelse af det 

undersøgte fænomen. At tøjle sin forståelse af det undersøgte fænomen betyder, at fænomenologen 

skal forhale sin forståelse af fænomenet og vente på, at fænomenet viser sig med dets eksplicitte og 

implicitte betydninger. Fænomenologen dvæler således ved fænomenet (ibid.:129-134). Min 

forforståelse af specialets fænomen er præsenteret i specialets indledende afsnit.  

 

4.1.2 Livsverden 

Livsverden er et andet af fænomenologiens væsentlige nøglebegreber. Livsverden er en betegnelse 

for den konkrete virkelighed, hvori mennesket eksisterer, og er den verden som mennesket tager for 

givet i kraft af den naturlige attitude. Denne livsverden er fyldt med tavs viden, fordi mennesket 

tager et fænomen for givet og ikke reflekterer over de variationer, hvorpå et fænomen kan erkendes.  
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Livsverden kan således betegnes som førvidenskabelig, fordi mennesket ikke stiller spørgsmålstegn 

ved den. For Husserl var intentionen med fænomenologien at afdække denne tavse viden. Denne 

livsverden er ifølge Husserl blevet glemt og fortrængt af videnskaben, selvom den udgør 

videnskabens meningsfundament. En fænomenologisk analyse undersøger således livsverden som 

videnskabens tavse grundlag (Zahavi 2003:30-33, Dahlberg et al. 2008:35-38, Norlyk, Martinsen 

2008, Lewis, Staehler 2010:33-46). 

 

4.1.3 Intentionalitet 

Intentionalitet er et tredje af fænomenologiens centrale nøglebegreber. Dette begreb handler om, at 

menneskets bevidsthed altid er intentionel eller rettet mod noget, hvilket betyder, at mennesket altid 

vil opleve noget som værende noget bestemt. Det er derfor ikke muligt at tale meningsfuldt om 

menneskets forskellige former for bevidsthed såsom opfattelse, tænkning, forestillingsevne, 

dømmen, tvivl, forventning eller erindring uden at inddrage deres genstandsmæssige korrelat, dvs. 

det opfattede, tænkte, forestillede osv. Intentionalitet er således et epistemologisk begreb, der 

tydeliggør menneskets forhold til verden (Zahavi 2003:38, Norlyk, Martinsen 2008, Dahlberg et al. 

2008:46-52). 

 

4.1.4 Essens  

Endelig skal essens præsenteres som det sidste af fænomenologiens centrale nøglebegreber. 

Hensigten med en fænomenologisk analyse er at konkretisere fænomenets essens, hvor essensen er 

det, der gør fænomenet til netop dette fænomen og adskiller fænomenet fra andre fænomener.  

Husserl fremhævede, at når fænomenet præsenterer sig selv som noget, så præsenterer det sin 

essens. I kraft af menneskets bevidsthed som intentionel vil mennesket uvilkårligt forstå essensen af 

fænomenet. Essensen er således ikke noget, som fænomenologen tilføjer gennem fortolkning, men 

essensen eksisterer i det intentionelle forhold mellem fænomenet og fænomenologen (Dahlberg 

2006, Norlyk, Martinsen 2008). 

    

4.2 Fænomenologi som videnskabelig forskningstilgang 

Eftersom et væsentligt kvalitetskriterium for videnskabelige undersøgelser beror på forskerens 

synliggørelse af sammenhængen mellem undersøgelsens erkendelsesteoretiske grundlag og dens 
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design (Martinsen, Norlyk 2011), vil jeg i de følgende afsnit synliggøre, hvordan specialets 

fænomenologiske perspektiv bidrog til at tilrettelægge undersøgelsen af fænomenet.    

 

4.2.1 Etiske overvejelser 

Dette afsnit handler om de etiske overvejelser, som jeg gjorde i forbindelse med lave en 

interviewundersøgelse. Der blev indledningsvist udarbejdet en projektbeskrivelse (se bilag 4), som 

blev godkendt af ledelsen
17

 for den institution, hvori interviewundersøgelsen blev gennemført (se 

bilag 5). Projektet er endvidere godkendt af Datatilsynet (se bilag 6, 7). Projektet blev ikke anmeldt 

til Videnskabsetisk komité, fordi interviewundersøgelsen ikke kunne klassificeres som et 

biomedicinsk forskningsprojekt (Den Centrale Videnskabsetiske Komité 2008). Dette blev 

bekræftet af formanden for videnskabsetisk komité i region Midtjylland
18

 (se bilag 8). 

Informanterne blev rekrutteret via en ambulant behandlingsenhed for personlighedsforstyrrelser, 

lokal- og socialpsykiatrien. Rekrutteringen skete ved, at deres behandlingsansvarlige telefonisk 

kontaktede dem og forhørte sig om deres interesse i at deltage i undersøgelsen. Hvis informanterne 

tilkendegav deres interesse, blev de tilsendt skriftlig information (se bilag 9) om undersøgelsens 

formål og om den sammenhæng, hvori undersøgelsen fandt sted og kort introduktion til 

projektansvarliges faglige baggrund. De vedtagne etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i 

nordiske lande blev fulgt under hele projektforløbet
19

 (Northern Nurses Federation 2003). I denne 

sammenhæng blev det skriftligt fremhævet overfor informanterne, at deres deltagelse i 

undersøgelsen var frivillig, og at de besad retten til enhver tid at udtræde fra undersøgelsen uden 

konsekvenser for deres fremtidige kontakt med psykiatrien. De blev informeret om, at interviewene 

ville blive lydoptaget og efterfølgende nedskrevet. De blev lovet fortrolighed i omgangen med de 

fremkomne oplysninger, og at der ville ske en anonymisering af datamaterialet, så det ikke var 

muligt for andre at genkende dem (Northern Nurses´Federation 2003, Launsø, Rieper & Olsen 

2011). Inden påbegyndelse af interviewene blev denne information gentaget mundtligt, hvorefter 

der blev indhentet informeret samtykke fra de enkelte informanter (se bilag 10).  

 

 

                                                        
17 Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Grundforskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov. 
18 Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Grundforskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov. 

 
19 De etiske retningslinjer for sygeplejeforskning bygger på de etiske principper, som kommer til udtryk i FN’s 

menneskerettighedserklæring og i Helsinkideklarationen (Northern Nurses Federation 2003).   
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4.2.2 Det kvalitative forskningsinterview 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den metode, der blev anvendt til at indsamle data om 

specialets problemstilling - det kvalitative forskningsinterview. I bogen Reflective Lifeworld 

Research fremhæver Dahlberg et al. (2008), at forskningsspørgsmålet skal vejlede valget af 

dataindsamlingsmetode (ibid.:176-78). Eftersom specialets problemstilling var at opnå viden om 

fænomenet, hvordan diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse sætter sig igennem i 

hverdagslivet, var det væsentligt at vælge en metode, der åbnede mulighed for at personer kunne 

fortælle om deres levede erfaringer med dette fænomen. Hertil blev det kvalitative 

forskningsinterview vurderet som mest velegnet. Det var muligt at få adgang til personers 

livsverden og dermed indblik i personers særlige oplevelser med dette fænomen ved at anvende 

denne metode (ibid.:183-87). Specialets fænomenologiske perspektiv understregede imidlertid 

vigtigheden af, at forskningsinterviewet fokuserede på det undersøgte fænomen frem for personen 

som informant. Jeg var derfor alene interesseret i, hvordan informanterne oplevede fænomenet og 

måden, hvorpå de udtrykte deres oplevelser.   

Det kvalitative forskningsinterview kan desuden betegnes som et håndværk (Kvale, Brinkmann 

2009:99-114), eftersom interviewets kvalitet afhænger af intervieweren, der foruden teoretisk 

kundskab om interviewemnet skal beherske praktiske færdigheder. Disse praktiske færdigheder 

omfatter evnen til at etablere en god relation til informanten, evnen til at lytte og anvende pauser 

undervejs i interviewet, og evnen til at formulere og afgøre rækkefølgen af spørgsmål. Brugen af de 

praktiske færdigheder vil være relateret til interviewets kontekst, der omfatter samtalens forløb og 

den konkrete informant. Det er således ikke tilstrækkeligt at studere almene interviewteknikker for 

at forbedre interviewets kvalitet.    

 

4.2.3 Informanter 

Udgangspunktet for rekruttering af informanter var, at de havde kendskab til det fænomen, som 

specialet handlede om. Der blev således anvendt en formålsrettet udvælgelse af informanter (Buus 

et al. 2009). Der blev opstillet et forhåndsbestemt inklusionskriterium, som omfattede, at 

informanten havde diagnosen emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderlinetype (F61.31) 

som aktions eller bidiagnose. Med specialets fænomenologiske perspektiv ønskede jeg imidlertid at 

få så mangfoldige og varierede beskrivelser som muligt for at kunne beskrive fænomenets 

kompleksitet (Martinsen, Norlyk 2011). Jeg ønskede derfor informanter med varierende oplevelser 

af fænomenet. Det viste sig imidlertid, at rekruttering af informanter var vanskelig, hvorfor 
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specialets tre informanter også var et udtryk for, hvem det var praktisk muligt at rekruttere. De tre 

informanter viste sig dog at have et forskelligt udgangspunkt for beskrivelse af fænomenet. Jeg vil 

give en kort præsentation af specialets tre informanter. Det vanskelige i at rekruttere informanter vil 

blive diskuteret i afsnit 6.5.1. 

Informant A er en 34-årig kvinde. Hun har haft diagnosen i 13 år. I denne periode har diagnosen 

hovedsageligt været hendes hoveddiagnose, men den optræder aktuelt som en bidiagnose. Hun har 

en omfattende indlæggelseshistorie på psykiatrisk hospital og har haft kontakt til såvel 

lokalpsykiatrien som socialpsykiatrien. Hun er førtidspensionist og bor med hendes samlever og 

dennes barn.  

Informant B er en 24-årig kvinde. Hun har haft diagnosen i et halvt år, og den optræder som hendes 

hoveddiagnose. Hun har ikke oplevet at være indlagt på en psykiatrisk afdeling, men hun modtager 

behandling fra lokalpsykiatrien. Hun er på kontanthjælp og bor alene med sin søn.  

Informant C er en 36-årig kvinde. Hun har haft diagnosen i cirka 8 år, og den optræder som hendes 

hoveddiagnose. Hun har en kort indlæggelseshistorie på psykiatrisk hospital og er tilknyttet en 

ambulant behandlingsenhed for personlighedsforstyrrelser. Hun er førtidspensionist, er gift og har 

to børn.    

 

4.2.4 Specialets dataindsamling 

Til at indsamle data blev der udarbejdet en interviewguide (se bilag 11), der indeholdte forslag til 

interviewspørgsmål med tilhørende underspørgsmål. Det indledende interviewspørgsmål inviterede 

informanten til at fortælle om den situation, hvori diagnosen blev stillet, eftersom denne situation 

var udgangspunktet for informantens oplevelser med diagnosen. Spørgsmålet lød: Vil du prøve så 

konkret og detaljeret som muligt at beskrive den situation, hvor du fik stillet diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse? Jeg lagde ved hvert spørgsmål vægt på at få detaljerede og konkrete 

beskrivelser af informantens oplevelser, fordi jeg med mit fænomenologiske perspektiv ønskede at 

få tilbundsgående indsigt i, hvordan fænomenet fremtrådte for informanten. De efterfølgende 

spørgsmål fokuserede i høj grad på specifikke situationer, hvori fænomenet indgik (Dahlberg et al. 

2008:190-93, Martinsen, Norlyk 2011). To spørgsmål lød: Har du oplevet situationer, hvor 

diagnosen har haft betydning for den måde, hvorpå du er blevet mødt af sundhedsprofessionelle? 

og: Har der været situationer, hvor du ikke har haft lyst til at fortælle, at du har denne diagnose? 

Såfremt informanten havde oplevet dette, bad jeg informanten beskrive den konkrete situation, samt 

de reaktioner og følelser, der havde været forbundet med situationen. Det var herved muligt at få 
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detaljerede beskrivelser af konkrete situationer, hvori informanten havde oplevet, at diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse have haft betydning for informantens hverdagsliv. Jeg var 

desuden opmærksom på at formulere interviewspørgsmålene som åbne spørgsmål, der ikke 

forudsatte bestemte besvarelser, men derimod reflekterede min uvidenhed om fænomenet. 

Jeg gjorde undervejs i interviewet brug af opfølgende og sonderende spørgsmål (Dahlberg et al. 

2008:190-96, Kvale, Brinkmann 2009:154-161). Ved at anvende opfølgende spørgsmål som: Hvad 

vil det sige, at du har et stempel? gentog jeg betydningsfulde ord i informantens besvarelse, som jeg 

ønskede en yderligere uddybning af. Herved anvendte jeg en bevidst naivitet i mine spørgsmål, 

hvorved jeg tøjlede min forforståelse af betydningsfulde ord. Jeg bevarede således den åbenhed 

overfor måden, hvorpå fænomenet fremtrådte for informanten, som fordredes af specialets 

fænomenlogiske perspektiv. Herved kunne jeg møde fænomenet fordomsfrit og intuitivt. Ved at 

anvende sonderende spørgsmål som: Kan du uddybe det lidt? sonderede jeg informantens 

besvarelse, men jeg tydeliggjorde ikke, hvilken del af besvarelsen, som jeg ønskede uddybet. Jeg 

tillod endvidere pauser i samtalen, hvorved informanten fik tid til at reflektere over andre 

betydningsfulde informationer som svar på spørgsmålene. Jeg var under interviewet opmærksom på 

at lytte aktivt til informantens besvarelser, hvilket kvalificerede min evne til at stille opfølgende 

spørgsmål. Generelt lagde jeg vægt på at formulere interviewspørgsmålene, så de tematisk bidrog til 

at producere viden relevant for specialets problemstilling og ved at de dynamisk fremmede et godt 

interviewsamspil (Kvale, Brinkmann 2009:151-154). Spørgsmålene var således tematisk relateret til 

forskningsemnet, men de var formuleret i et let forståeligt sprog og renset for teoretiske begreber, 

hvilket bidrog til at generere spontane og righoldige besvarelser. 

 

4.2.5 Interviewenes praktiske gennemførelse 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af interviewenes praktiske gennemførelse. Interviewene fandt 

sted i april og maj 2012. Forløbet af interviewet kunne opdeles i tre faser (Kvale, Brinkmann 

2009:148-50). Jeg indledte interviewet med en briefing, hvor jeg tydeliggjorde formålet med 

undersøgelsen overfor informanten. Jeg fremhævede i denne sammenhæng vigtigheden af at få 

indsigt i informantens særlige oplevelser med det undersøgte fænomen. Jeg var i denne fase 

opmærksom på at få skabt en scene, hvor informanten kunne tale frit om private anliggender. 

Dahlberg et al. (2008) beskriver forskningsinterviewet som en åben dialog, men de gjorde mig 

imidlertid bevidst om det asymmetriske magtforhold, der opstod mellem mig som interviewer og 

personen som informant under interviewet (ibid.:184-190). Denne asymmetri opstod ved, at 



Kandidatspeciale i Sygeplejevidenskab 

 24 

interviewet havde et specifikt formål og omhandlede et specifikt emne, hvilket jeg som interviewer 

havde defineret. Det var således væsentligt at få etableret en fortrolighed med informanten, så 

informanten blev inspireret til at komme med personlige og dybdegående besvarelser på mine 

spørgsmål og ikke blot udtrykte det, som hun troede, at jeg som interviewer ønskede at høre. 

Fortrolighed med informanten betød, at besvarelserne i højere grad ville være et troværdigt udtryk 

for dennes oplevelser (Fog 2004:206-221). Jeg valgte således indledningsvist at bruge tid på at 

småsnakke med informanten med henblik på at få etableret denne fortrolighed. Jeg valgte desuden 

at interviewe informanterne i deres eget hjem, fordi dette kunne medvirke til at fjerne 

opmærksomheden fra samtalens asymmetriske karakter. Dette var desuden efter informanternes 

eget ønske. Briefingen havde en varighed af cirka fem minutter, hvorefter jeg traf beslutningen om 

at påbegynde det egentlige interview. Interviewet blev fulgt op af en debriefing, hvor jeg spurgte 

ind til yderligere kommentarer, som informanten måtte have i tilknytning til interviewet. Jeg 

spurgte desuden ind til informantens oplevelse af selve interviewet, fordi denne viden kunne 

udvikle mine praktiske kundskaber i at interviewe. Jeg kontaktede efterfølgende informanternes 

behandlingsansvarlige og informerede dem om, at interviewene var blevet gennemført. Herved var 

det muligt for de behandlingsansvarlige at følge op på, hvorvidt informanterne oplevede ubehag 

efter interviewene. Interviewene varierede i længde fra 51 minutter til 1 time og 40 minutter.  

 

4.2.6 Overvejelser omkring transskription  

Dette afsnit beskriver de refleksive beslutninger, som jeg traf i forbindelse med at omsætte de 

lydoptagede interviewsamtaler til et skriftligt format, der egnede sig til en efterfølgende analyse. 

Det er væsentlig at redegøre for, hvordan transskriptionerne er foretaget, da dette styrker 

transparensen af specialeprocessen. Transskriptioner vil være kunstige konstruktioner af mundtlige 

interviewsamtaler og indebære et tab af mening, eftersom konteksten for interviewet går tabt 

(Kvale, Brinkmann 2009:199-210). Det er imidlertid muligt at bevare en del af konteksten ved at 

medtage nonverbale nuancer fra interviewet. Dette er dog en tidskrævende proces, hvorfor de i 

nogle tilfælde ikke kan medtages (Dahlberg et al. 2008:234-5). Jeg valgte selv at transskribere 

interviewene, fordi jeg herved fik et dybtgående kendskab til mit analysemateriale, og eftersom jeg 

havde en erindring om interviewsamtalernes indhold, var det muligt for mig at transskribere 

utydelige momenter på lydoptagelsen. Transskription af den første interviewsamtale gjorde mig 

endvidere opmærksom på momenter, hvor jeg i interviewet var styret af min indforståethed og ikke 

formåede at tøjle min forforståelse tilstrækkeligt. Min opmærksomhed på dette blev således skærpet 
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i de efterfølgende interviews. De mundtlige interviewsamtaler blev transskriberet ordret. Jeg valgte 

at medtage nonverbale nuancer i form af pauser i samtalen, hvilket blev transskriberet med tre 

punktummer. Desuden blev følelsesudbrud i form af latter medtaget. Jeg valgte ikke at medtage 

andre nonverbale nuancer af samtalen på grund af specialets tidsbegrænsning. Det skriftlige format 

fremstod som en dialog, hvor interviewerens udtalelser blev angivet med I, og informanternes 

udtalelser blev angivet med bogstaverne A-C. Desuden blev steder eller personer, der på nogen 

måde kunne tilkendegive informanternes identitet angivet med X, hvorved jeg overholdte mine 

etiske forpligtelser (Kvale, Brinkmann 2009:209-10). Transskription af de tre interviews resulterede 

i 67 siders tekstmateriale til den efterfølgende dataanalyse.  

 

4.2.7 Analysemetode 

Jeg vil nu beskrive den deskriptive fænomenologiske tilgang, der blev valgt til dataanalysen 

(Dahlberg et al. 2008:232-256, Norlyk, Martinsen 2008). Denne tilgang er opdelt i faser, men den 

fungerer som en cirkulær proces. Denne cirkelstruktur består i, at den enkelte meningsenhed skal 

forstås i forhold til datamaterialet som helhed, og at datamaterialet som helhed skal forstås i forhold 

til den enkelte meningsenhed. Dette er et universelt metodologisk princip, der gælder for al 

forståelse og er ikke begrænset til en hermeneutisk forskningstradition
20

.      

 

Første fase 

I denne fase af dataanalysen læste jeg datamaterialet flere gange for at få en forståelse af 

datamaterialet som helhed. Jeg var opmærksom på at tøjle min forforståelse, så det var muligt for 

mig at se et andet meningsindhold i datamaterialet end det, jeg var bekendt med i kraft af min 

forforståelse. Jeg påbegyndte ikke dataanalysens anden fase, før jeg var i stand til at referere 

indholdet af de enkelte interviewtekster.        

 

Anden fase 

I denne fase opdelte jeg den enkelte tekst i meningsenheder. En meningsenhed blev markeret ved, at 

meningsindholdet i teksten ændrede sig. Hensigten med denne opdeling var at gøre teksten 

håndterbar, så det efterfølgende var muligt at fokusere på en enkelt meningsenhed. Jeg stillede 

herefter hver enkelt meningsenhed spørgsmålene: Hvad bliver sagt? Hvordan bliver det sagt? Hvad 

                                                        
20 Hans-Georg Gadamer kan betragtes som en nøglefigur indenfor hermeneutikken, og han har beskæftiget med 

forståelsens cirkelstruktur, hvilken han benævner den hermeneutiske cirkel (Gadamer 2004).    
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er indholdet? og Hvad er betydningen? Herved var det muligt at få betydningen af hver enkelt 

meningsenhed frem. Indholdet blev formuleret som en kondenseret version af meningsenheden, og 

betydningen blev formuleret som en abstrakt version af indholdet. Det var ikke altid muligt at 

beskrive, hvordan meningsenheden var blevet sagt, fordi informanten ikke havde lagt vægt på at 

intonere bestemte ord eller udtrykke bestemte følelser. Efter at have fastslået betydningen af den 

enkelte meningsenhed var jeg opmærksom på at reflektere over alternative betydninger. Herved 

tøjlede jeg den foreløbige forståelse, som jeg havde af meningsenheden, så jeg ikke forstod dens  

betydning for hurtigt. Jeg var således opmærksom på ikke at gøre noget definitivt, der ikke kunne 

gøres definitivt (Dahlberg et al. 2008:241). Jeg reflekterede endvidere over, om min forståelse af 

den enkelte meningsenhed stemte overens med min forståelse af interviewteksten som helhed. 

Inden jeg beskriver dataanalysens tredje fase vil jeg eksemplificere beskrivelse af indhold og 

betydning af en meningsenhed. Et eksempel på en meningsenhed
21

:     

 

B: fordi så har jeg det stempel, ikke også 

I: hvad vil det sige, at du har et stempel? 

B: jamen overfor nogen der tager de jo meget hensyn til, nå okay, jamen så skal vi tage hensyn og 

sådan nogle ting, og så er der andre, der bare tænker, jamen så kan hun jo ikke altså. Jeg har en 

søster, som slet ikke er inde i sådan nogle ting altså, og det første af hendes spørgsmål det var, 

jamen hvad så med din søn, bor han så ude ved hans far… fordi i hendes verden så kan man jo ikke 

tage sig af sine børn, hvis man er borderline.  

 

Indholdet blev beskrevet som: hun oplever diagnosen som et stempel, da hendes søster således 

antager, at hun ikke kan tage vare på sit barn. Betydningen blev beskrevet som: diagnosen har 

betydning for, hvordan søsteren opfatter informantens forældrekompetencer.   

 

Tredje fase   

Denne fase af dataanalysen handlede om at placere meningsenhedernes betydninger i grupper.  

De betydninger, der tilsyneladende relaterede sig til hinanden, blev placeret i samme gruppe. Denne 

gruppering var midlertidig og skulle hjælpe mig til at se et mønster imellem grupperne. Jeg var i 

                                                        
21 Alle uddrag fra interviewtekster inklusiv citater er markeret med kursiv. Meningsenhederne varierede i længde, men 

dette eksempel på en meningsenhed var blandt de korteste i længde.  
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denne fase bevidst om at forholde mig åben overfor nuancer i betydningerne, og jeg ændrede i 

grupperingerne, indtil et mønster var synligt for mig.    

 

Fjerde fase 

I dataanalysens sidste fase beskrev jeg fænomenets konstituenter og deres indbyrdes relation. 

Konstituenterne er fænomenets bestanddele, der tilsammen danner fænomenets essens. Jeg søgte 

efter fænomenets essens, som var den mest invariante struktur af betydning af relevans for 

fænomenet, ved skiftevis at se de forskellige betydninger som forgrund og de øvrige betydninger 

som baggrund. Jeg var i denne fase opmærksom på at formulere fænomenets essens og dets 

konstituenter på et abstraktionsniveau, der passede til fænomenet, eftersom et for højt 

abstraktionsniveau af fænomenets essens kunne afspejle alle fænomener, og et for lavt 

abstraktionsniveau kunne få fænomenets essens til at fremstå som en banalitet. Jeg var endvidere 

opmærksom på at give en fyldestgørende beskrivelse af fænomenets konstituenter, som inkluderede 

alle nuancer i det oprindelige tekstmateriale.    

5.0 Fund 

Fænomenets essens vil indledningsvist blive præsenteret, efterfulgt af fænomenets konstituenter.  

5.1 Fænomenets essens 

Personer oplever, at deres diagnose borderline personlighedsforstyrrelse sætter sig igennem i mange 

aspekter af hverdagslivet. Der er en oplevelse af, at kenskab til deres diagnose betyder, at andre 

mennesker ikke anerkender dem som de personer, de er, med forskellige ressourcer og 

vanskeligheder. De oplever derfor et behov for at få denne anerkendelse og for at blive set som 

personer, der er forskellige fra andre med samme diagnose, men som også er lig andre mennesker. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at de oplever diagnosen som et filter, der perspektiverer andre 

menneskers opfattelser af dem, hvilket får betydning for deres relationer til andre mennesker.  

Dette betyder, at de gør sig overvejelser om at fortælle eller fortie om deres diagnose i mødet med 

andre mennesker. De oplever selv diagnosen som meningsfuld og som en mulighed for forståelse af 

deres oplevede vanskeligheder med livet. De oplever imidlertid også diagnosen som betydningsløs, 

eftersom den ikke forandrer deres vanskeligheder. De oplever endvidere, at familien har svært ved 

at anerkende dem som personer med denne diagnose. De oplever imidlertid familien som 

medansvarlige for, at de har denne diagnose, og der er et ønske om, at familien bliver dette 
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medansvar bevidst. Endelig er der en oplevelse af sygdommen som begrænsende for deres 

livsudfoldelse, men også en oplevelse af, at det er muligt for dem at bryde med disse 

begrænsninger. 

 

Analysen identificerede fænomenet med seks konstituenter, der blev betegnet som: At opleve sig 

som forskellig fra, men også lig andre mennesker; At opleve diagnosen som et filter; Overvejelser 

om at fortælle eller fortie om diagnosen; At opleve diagnosen som både meningsfuld og 

betydningsløs; At opleve familien med et medansvar for diagnosen og At opleve sygdommen som 

begrænsende for deres livsudfoldelse. 

 

5.2 Fænomenets konstituenter 

Jeg vil nu give en uddybende beskrivelse af fænomenets seks konstituenter. Beskrivelsen af den 

enkelte konstituent indledes med en overordnet beskrivelse af indholdet i konstituenten, hvorefter 

indholdets forskellige nuancer beskrives og illustreres med citater fra det oprindelige tekstmateriale. 

Denne beskrivelse af fænomenets konstituenter vil således danne fænomenets essens.  

 

5.2.1 At opleve sig som forskellig fra, men også lig andre mennesker  

Denne konstituent handler om informanternes oplevelser af være forskellige fra, men også lig andre 

mennesker. De oplevede sig som forskellige fra andre personer med diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse. De fremhævede derfor vigtigheden af, at andre mennesker lærte dem at 

kende som person, fordi de herved fik indblik i informanternes konkrete vanskeligheder og 

ressourcer. Herved fik de kendskab til måden, hvorpå informanterne adskilte sig fra andre personer 

med diagnosen. Der var samtidig et ønske om ikke at skille sig ud fra andre mennesker.   

 

Det var netop vigtigt for informanterne at fremhæve deres forskellighed fra andre personer med 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. En informant udtrykte det på denne måde: ”Det 

vigtigste er, hvordan jeg er, for der er jo enormt stor forskel på folk med borderline” (Informant B). 

Hun oplevede i denne sammenhæng, at andre mennesker vurderede hende med afsæt i deres 

kendskab til andre personer med samme diagnose: ”Der skrev han så, at han kendte faktisk én, der 

havde den sygdom, og spurgte lidt ind til, altså sammenhængen mellem hvad han vidste om det og 

spurgte ind til, om jeg var ligesådan” (Informant B). Det var således afgørende for informanterne, 
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at andre mennesker lærte dem at kende som person og herved erkendte informanternes 

forskellighed fra andre personer med diagnosen. Informanterne fik herved anerkendelse for den 

person, de var.  

 

Informanterne oplevede det som positivt, at det ikke var synligt for andre mennesker, at de havde 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. Den ene informant udtrykte det på denne måde: ”… 

min kammerat sagde, at han ikke kunne se det på mig, og der tænkte jeg, at det må jo betyde, at jeg 

rent faktisk gør noget rigtigt” (Informant B). De har således oplevet det som positivt ikke at skille 

sig ud fra andre mennesker. Det tyder på, at der eksisterer et skisma mellem at blive anerkendt som 

en person, som er forskellig fra andre med samme diagnose og at blive anerkendt som en person lig 

andre mennesker.    

 

5.2.2 At opleve diagnosen som et filter 

Denne konstituent tager udgangspunkt i de situationer, hvor informanterne har oplevet, at kendskab 

til deres diagnose har forandret den måde, hvorpå andre mennesker har opfattet dem eller haft 

betydning for relationen til andre mennesker. Det er situationer, hvor informanterne har oplevet, at 

andre mennesker har haft en forudindtaget indstilling til dem på grund af deres diagnose, og denne 

indstilling har været afgørende for, hvordan relationen har udspillet sig. De har således oplevet, at 

andre mennesker har fokuseret på deres diagnose, og der ikke har været en anerkendelse af dem 

som person.     

 

En informant har eksempelvis oplevet, at en veninde blev ekspert på hendes diagnose efter hun fik 

vished om, at informanten havde fået denne diagnose stillet. Hun oplevede, at veninden brugte 

diagnosen til at forklare hendes adfærd med:    

 

”Altså der blev hun på en eller anden måde stigmatiserende, den måde at hun snakkede med 

mig på. Alt hvad jeg sagde, alt hvad hun hørte, det blev til, jamen det er jo 

borderlineadfærd… okay jeg er her så ikke som menneske mere, jeg er en diagnose” 

(Informant C).  

 

Hun oplevede veninden som stigmatiserende, fordi veninden valgte at se hende igennem det, som 

hun kaldte et ”borderlinefilter”, og dette gav informanten en oplevelse af, at hun ikke længere 
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eksisterede som menneske. Det gav hende endvidere en oplevelse af ikke at blive hørt og blive taget 

alvorligt.       

  

To informanter har oplevet, at kendskab til deres diagnose har haft betydning for den måde,  

hvorpå de er blevet mødt af sundhedsprofessionelle. En af informanterne har oplevet dette under 

indlæggelse:  

 

”… han sagde, jeg kan godt fortælle dig, jeg ved godt, hvad du er for én, og jeg ved godt, at 

du bare vil styre hele afdelingen, og du vil skabe en masse splid, og det kommer ikke til at ske, 

det skal du bare vide, fordi så får du med mig at bestille” (Informant C). 

 

Hun oplevede, at den sundhedsprofessionelle havde en forudindtaget indstilling til, hvordan hun 

ville opføre sig, og han fremsatte en trussel om konsekvens herfor. Hun oplevede sig i denne 

situation krænket, og hun undrede sig over, hvordan den sundhedsprofessionelle kunne have denne 

indstilling til hende, eftersom han intet kendskab havde til hende på forhånd.  

Den anden informant har oplevet, at diagnosen har været grunden til, at hun ikke fik tilstrækkelig 

hjælp fra lægevagten: ”Det er faktisk sådan, at når man ringer, og de ser CPR-nummeret og på en 

eller anden måde diagnosen, så er det ligesådan, af en eller anden årsag så er det ikke så vigtigt”  

(Informant A). Det fremgår af citatet, at hun oplevede at blive afvist på grund af diagnosen. Hun 

blev i denne situation vred på sin diagnose, eftersom det ikke var hendes eget valg, at hun havde 

denne. Hun undrede sig over, at lægevagten kunne afvise hende, eftersom lægevagten intet 

kendskab havde til hendes individuelle behov. Hun oplevede at blive uretfærdigt behandlet, men 

hun retfærdiggjorde samtidig lægevagtens afvisning med, at det var vanskeligt for lægevagten at 

vurdere relevansen af hendes henvendelse: ”Der er nok mange, der ringer i løbet af sådan en aften, 

og hvor mange er der egentlig af de psykisk syge, der har det skidt… så på en måde kan man jo 

godt følge dem” (Informant A). Det tyder således på, at der her eksisterede et skisma. På den ene 

side ønskede informanterne at blive anerkendt af andre mennesker for den person, de var og på den 

anden side havde de en forståelse for, at andre mennesker ikke efterkom dette ønske.   

 

Dette skisma blev endvidere tydeligt hos en af de øvrige informanter. Denne informant oplevede, at 

kendskabet til hendes diagnose havde betydning for den måde, hvorpå hun blev mødt af en 

underviser på sin uddannelse: 
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”… når jeg rakte hånden op, så ville hun ofte slet ikke tage mig, så tog jeg hånden ned igen, 

fordi jeg gad ikke sidde der og flagre, altså jeg ville ikke ydmyge mig selv, og når jeg så blev 

spurgt, så blev jeg cuttet af, altså hun cuttede mig simpelthen af med, at nej det passer ikke 

eller det kan du ikke sige” (Informant C). 

 

Informanten oplevede, at underviseren på grund af sit kendskab til informantens diagnose valgte at 

ignorere hende og betragte hendes udtalelser som usande. Hun følte sig i denne situation uretfærdigt 

behandlet, fordi det ikke var muligt for hende at vise sine faglige kompetencer på lige fod med de 

andre studerende. Hun retfærdiggjorde imidlertid underviserens måde at imødekomme hende på: 

”… der var mange ting, hvor jeg tænkte, at hun havde det sgu nok svært” (Informant C). Herved 

tydeliggjorde hun eksistensen af skismaet. Hun var i tvivl om, hvorvidt hun opdigtede oplevelsen, 

hvorfor det blev oplevet som positivt, da andre studerende bekræftede hende heri. Hun fortrød 

efterfølgende sin ærlighed omkring sin diagnose.      

 

En informant oplevede, at kendskabet til hendes diagnose forandrede et familiemedlems måde at 

opfatte hende på. Hun oplevede, at familiemedlemmet på grund af sit kendskab til informantens 

diagnose anså hende for at være inkompetent i forhold til at drage omsorg for sit barn:       

 

”… det betyder jo bare, at hun vitterlig ikke aner en skid om det, når hun med det samme 

tror, at jeg ikke er i stand til at tage mig af min søn bare fordi jeg har fået diagnosen, fordi 

hvis jeg kunne tage mig af ham 5 min før jeg fik diagnosen, så kan jeg vel også bagefter 

altså… så det gjorde mig sur, at hun med det samme fik den indstilling til det” (Informant B).  

 

Det frembragte vrede hos informanten, at familiemedlemmet på grund af diagnosen fik denne 

indstilling til hendes forældrekompetencer.     

 

Informanterne oplevede det som positivt, når kendskab til deres diagnose ikke forandrede den 

måde, hvorpå andre mennesker opfattede dem og ikke havde betydning for relationen til andre 

mennesker. De oplevede det således som positivt, at andre mennesker betragtede deres person som 

uforandret, selvom de havde diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. En informant udtrykte 

det på denne måde: ”… jamen det er jo bare mig altså… det er ikke noget, der har betydet noget for 

hende, om der stod det eller det andet på mine papirer” (Informant B). De oplevede det endvidere 

som positivt, når sundhedsprofessionelle imødekom deres personlige behov. En informant oplevede 

dette ved, at en sundhedsprofessionel valgte at omstrukturere sin mødeplan for at kunne støtte 

hende i at deltage i et arrangement, mens en anden informant oplevede, at en sundhedsprofessionel 
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imødekom hendes ønske om en bestemt type mad. Dette udtrykte den ene informant som: ”… de så 

mig som menneske” (Informant A). Informanterne blev således anerkendt for den person, de var.  

 

5.2.3 Overvejelser om at fortælle eller fortie om diagnosen    

I lyset af at informanterne oplevede, at kendskabet til deres diagnose fik betydning for, hvordan 

relationen til andre mennesker udspillede sig, handler denne konstituent om de overvejelser, de 

gjorde sig i forhold til at fortælle eller fortie om diagnosen i mødet med andre mennesker, fordi de 

ikke ønskede at blive afvist. 

 

Informanterne har eksempelvis oplevet det som vigtigt at kunne indgå i relationer til andre 

mennesker, hvor fokus ikke var deres diagnose. De har derfor bevidst undladt at fortælle om 

diagnosen i mødet med andre mennesker. For en informant har det været væsentligt at lade andre 

mennesker få et indtryk af hende, inden hun fortalte dem om sin diagnose:  

 

”… der har været nogle situationer, hvor jeg sådan har holdt igen, indtil de egentlig har fået 

et indtryk af mig, og så kunne jeg så sige, jamen jeg har en masse at slås med. Jeg har aldrig 

præsenteret det som, og smækket det på bordet, fordi så ved jeg at folk vil trække sig, igen 

lære dem, jamen her er jeg, jeg er som jeg er, jeg har fejl og mangler” (Informant A). 

 

Hun har således undladt at fortælle andre mennesker om sin diagnose, indtil de har lært hende at 

kende som person. Informanterne har endvidere oplevet en frygt for, at kendskab til deres diagnose 

kunne føre til, at andre mennesker afviste dem. Ved at undlade at fortælle om deres diagnose, indtil 

andre mennesker havde lært dem at kende som person, ville de få anerkendelse for deres personlige 

egenskaber, og andre mennesker ville ikke afvise dem. En informant oplevede, at andre menneskers 

fortfarende kontakt til hende til trods for deres kendskab til hendes diagnose var en bekræftelse på, 

at diagnosen ikke havde betydning for relationen mellem dem.  

 

En informant har imidlertid oplevet det som vigtigt at være ærlig omkring diagnosen og ikke 

opretholde en facade:    

 

”Jeg tror, at hvis jeg havde forsøgt på at opretholde den facade og så bagefter havde kommet 

og smidt bomben og sagt, men jeg er i øvrigt borderline, har i øvrigt borderline… så tror jeg 

folk ville have, wow, fordi det så ikke var den person, de havde lært at kende” (Informant B). 
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Hun har således lagt vægt på, at andre mennesker lærte hende at kende som en person med 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse, så andre mennesker ikke blev skræmt, hvis de først 

lærte hende at kende og bagefter fik kendskab til hendes diagnose. Det tyder således på, at der her 

fandtes et skisma mellem at fortælle eller fortie om diagnosen i mødet med andre mennesker. Det 

handlede imidlertid i begge tilfælde om, at informanterne ikke ønskede at blive afvist. 

 

5.2.4 At opleve diagnosen som både meningsfuld og betydningsløs     

Denne konstituent handler om informanternes umiddelbare oplevelser af at få diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse. Der var variation i informanternes umiddelbare oplevelser af diagnosen. 

De oplevede både diagnosen som meningsfuld og som en mulighed for forståelse af deres oplevede 

vanskeligheder med livet og som betydningsløs, eftersom diagnosen ikke forandrede disse 

vanskeligheder.    

 

Informanterne oplevede umiddelbart diagnosen som ønskelig, eftersom diagnosen muliggjorde en 

forståelse af deres oplevede vanskeligheder med livet. En informant udtrykte det på denne måde: 

 

”… så kan jeg bedre forstå at hele mit liv har føltes som op ad bakke, og det vil jeg sige, det 

har sådan været hovedingrediensen til at starte med, at det gav en befrielse til, at der kan 

være en forståelse her egentlig. De kalder det faktisk også noget, så får det en eller anden 

ramme altså” (Informant C). 

 

Hun har oplevet sit liv som forbundet med modgang, og diagnosen muliggjorde en forståelse herfor. 

Informanterne oplevede endvidere diagnosen som ønskelig, eftersom diagnosen gav deres 

vanskeligheder en betegnelse, og det med betegnelsen var muligt at ramme deres vanskeligheder 

ind eller placere dem i en kasse. De oplevede således diagnosen som en anerkendelse af deres 

vanskeligheder, og diagnosen fremstod umiddelbart som meningsfuld. En informant fremhævede 

vigtigheden af, at sundhedsprofessionelle bruger tid på at forklare diagnosens kendetegn for at 

diagnosen netop kan fremstå som meningsfuld. Dette skal ses i sammenhæng med, at informanterne 

intet kendskab havde til diagnosen på forhånd. En informant oplevede dog, at denne umiddelbare 

positive oplevelse af diagnosen skyldtes hendes manglende forhåndskendskab til diagnosen og 

dermed manglende kendskab til, at diagnosen fremover ville blive et filter, der ville perspektivere 

andre menneskers opfattelser af hende. 
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Informanterne oplevede imidlertid ikke, at diagnosen forandrede deres oplevede vanskeligheder 

med livet. De oplevede en frustration over, at diagnosen ikke viste dem vejen til at få det bedre. En 

informant beskrev det på denne måde: ”… på samme tid så syntes jeg også det var sådan lidt, nå så 

står jeg her og hvad kan jeg så egentlig bruge det til” (Informant B). Hun havde en oplevelse af, at 

diagnosen ikke gjorde nogen forskel. Hun gav endvidere udtryk for en anden oplevelse af at få 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse: ”Men når man så lige pludselig bliver placeret i 

den her kasse, så er det faktisk ikke særlig rart længere” (Informant B). Hun oplevede en modvilje 

mod at blive kategoriseret med diagnosen og et ubehag med at få sat sort på hvidt, hvad hun fejlede. 

Det tyder således på, at der her eksisterede et skisma. På den ene side oplevede informanterne 

diagnosen som meningsfuld og som en mulighed for forståelse af deres oplevede vanskeligheder 

med livet. På den anden side oplevede de diagnosen som betydningsløs, eftersom diagnosen ikke 

forandrede disse vanskeligheder.    

 

5.2.5 At opleve familien med et medansvar for diagnosen 

Denne konstituent tager udgangspunkt i informanterne oplevelser af familien som medansvarlige 

for deres diagnose. Der var en oplevelse af, at problematiske personlighedstræk hos familien havde 

haft betydning for, at informanterne var diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse. De 

oplevede imidlertid, at familien var blind for egne personlighedstræk, og at familien havde svært 

ved at anerkende dem med denne diagnose. Der var imidlertid et ønske om, at familien ville 

erkende deres medansvar for informanternes sygdom og dermed diagnose.     

 

Informanterne har eksempelvis mødt benægtelse fra deres familier, når samtalen har fokuseret på 

deres medansvar for diagnosen. En informant udtrykte det på denne måde: 

 

”… hun er meget hurtig til at skyde skylden fra sig, jamen jeg fejler jo ikke noget og sådan 

nogle ting. Hun kan ikke selv se det, og hun har meget svært ved at tage det ansvar på sig, at 

det rent faktisk kommer fra hende, fordi jeg siger ikke, at det er hendes skyld, men det kommer 

fra hende, og det gør det” (Informant B). 

 

Det fremgår af citatet, at informanten oplevede sin moder som blind for sine egne brister og dermed 

ude af stand til at erkende sine bristers betydning for, at informanten udviklede denne 

personlighedsforstyrrelse.  
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Det har imidlertid været vigtigt for informanterne, at deres familier erkendte deres medansvar for, at 

informanterne fik diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. De fremhævede i denne 

sammenhæng vigtigheden af, at sundhedsprofessionelle tilbød deres familier en samtale om 

informanternes diagnose. De oplevede, at samtalen kunne hjælpe deres familier til at indse dette 

medansvar, og dermed give familien en forståelse for sygdommens opståen og grundlaget for 

diagnosens berettigelse. Som følge af denne samtale ville informanternes familier bedre kunne 

anerkende diagnosen.   

 

For to informanter har erkendelsen af egne problematiske personlighedstræk ført til spekulationer 

om ønsket om at få børn. En informant beskrev det således: ”… det har fået mig til at tænke en 

ekstra gang om jeg skal have flere børn” (Informant B). De oplevede en frygt for at give 

sygdommen videre, så deres børn i lighed med dem fik diagnosen. De oplevede endvidere en frygt 

for, at flere børn ville være en byrde for deres eget liv med sygdommen.    

 

5.2.6 At opleve sygdommen som begrænsende for deres livsudfoldelse 

Denne konstituent tager udgangspunkt i informanternes oplevelser af, hvordan de som borderline 

personlighedsforstyrrede var begrænset i hverdagen. Der var såvel en anerkendelse af sygdommens 

begrænsninger som et ønske om at bryde med disse begrænsninger.      

     

Informanterne oplevede, at sygdommen begrænsede dem i deres muligheder for at strukturere deres 

hverdag. De oplevede eksempelvis behov for at sætte rammer for deres relationer til andre 

mennesker og for at organisere deres hverdag efter et ugeskema, hvorved de rettede sig efter et vant 

mønster af planlagte aktiviteter. En informant udtrykte det på denne måde: ”… nogle gange har jeg 

brug for lige at passe på mig selv og trække mig og så få noget ro, i forhold til måske at være social 

hele tiden” (Informant A). Det fremgår af citatet, at hun oplevede behov for at hvile og holde pause 

fra sine relationer til andre mennesker. Der var således blandt informanterne en anerkendelse af 

sygdommens begrænsninger, eftersom de viste hensyn hertil i hverdagen.   

 

Informanterne fremhævede desuden vigtigheden af, at andre mennesker anerkendte de 

begrænsninger, som sygdommen havde for informanternes hverdag. I denne sammenhæng oplevede 

de, at kendskab til deres diagnose var en forudsætning for, at andre mennesker kunne vise de 

hensyn, som informanterne på grund af sygdommen oplevede behov for. De oplevede således, at de 
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ved at fortælle andre mennesker om deres diagnose kunne legalisere disse hensyn. En informant 

beskrev det på denne måde:  

 

”Altså der kom en masse, altså næsten primadonnaagtige træk, hvor jeg sådan, jamen jeg 

skal have det sådan, det kan jeg ikke holde til, det kan jeg ikke tåle, og det kunne jeg heller 

ikke. Og der begyndte jeg jo sådan at informere min familie” (Informant C). 

 

Hun informerede således sin familie om sin sygdom med henblik på at fremme familiens forståelse 

for at tage tilstrækkeligt hensyn til hende. En informant oplevede imidlertid, at et familiemedlem 

ikke kunne håndtere, at informanten havde denne sygdom, og hun oplevede det som et svigt, da 

familiemedlemmet valgte at afbryde kontakten med hende.      

 

Informanterne oplevede endvidere, at sygdommen begrænsede dem i deres muligheder for at få et 

fuldtidsarbejde eller en ønsket uddannelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at informanterne 

ikke oplevede det som muligt at opfylde betingelserne for et fuldtidsarbejde eller en uddannelse. En 

informant oplevede dette som et nederlag: ”… det føltes som om, at man fejlede på den måde” 

(Informant A). Hun oplevede at blive ked af det, fordi situationen netop gjorde hende opmærksom 

på sine begrænsninger på grund af sygdommen. Det tyder på, at der her eksisterede et skisma. På 

den ene side anerkendte informanterne sig selv som personer, der var begrænset af sygdommen, og 

på den anden side havde de et ønske om at være personer, der ikke var begrænset heraf.      

 

Der var imidlertid en oplevelse af, at det var muligt at bryde med sygdommens begrænsninger, men 

dette fordrede langvarige relationer til sundhedsprofessionelle i relevante behandlingsrammer.  

 

5.3 Sammenfatning af fund 

Den foregående analyse havde til formål at belyse personers oplevelser af fænomenet, hvordan 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse sætter sig igennem i hverdagslivet. I analysen kom 

det frem, at seks konstituenter tilsammen dannede fænomenets essens. Analysen viste, hvordan 

informanterne i relationer til familie, sundhedsprofessionelle og underviser oplevede, at de blev 

tillagt mindre betydning som mennesker, fordi de i kraft af deres diagnose blev forbundet med 

nogle forudbestemte negative egenskaber. De oplevede sig med andre ord stigmatiseret, og med 

denne stigmatisering at blive fastholdt i en rolle som borderline personlighedsforstyrret, fordi 
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diagnosen blev et filter, som andre mennesker så dem igennem. Det kom imidlertid også frem, at 

informanterne til dels accepterede at blive set igennem dette stigmatiserende filter. De oplevede 

modsat også relationer, hvor diagnosen ikke fik betydning for den måde, hvorpå andre mennesker 

betragtede dem, og disse relationer oplevede informanterne som positive. I lyset af, at diagnosen 

kunne filtrere andre menneskers opfattelser af dem som personer, oplevede informanterne et behov 

for at tilbageholde beskeden om deres diagnose i mødet med andre mennesker. Herved oplevede de, 

at andre mennesker kunne lære dem at kende som personer med positive egenskaber ligesom andre 

mennesker, og de ville således ikke møde afvisning på grund af deres diagnose. Der var modsat 

også en oplevelse af, at andre mennesker ville afvise dem, såfremt de ikke var oprigtige omkring 

deres diagnose. Selve diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse oplevede informanterne som 

meningsfuld, eftersom deres vanskeligheder herved blev kategoriseret og fik en betegnelse. Den 

blev imidlertid også oplevet som betydningsløs, fordi den ikke umiddelbart kunne bidrage til at 

forandre disse vanskeligheder. De vanskeligheder, som informanterne oplevede i relation til deres 

sygdom, blev beskrevet som et behov for at begrænse mængden af socialt samvær med andre 

mennesker og et behov for at strukturere deres hverdagsbeskæftigelser. De oplevede vanskeligheder 

med at opfylde de krav, der blev forbundet med et fuldtidsarbejde eller en uddannelse. Analysen 

viste derfor, at de oplevede at blive stigmatiseret, hvilket var en måde, hvorpå deres diagnose satte 

sig igennem i hverdagslivet. Den viste desuden, at de havde vanskeligt ved at komme sig. Deres 

muligheder for at komme sig eller for recovery er netop af central betydning.    

 

6.0 Diskussion 

I det indledende afsnit af diskussionen vil jeg sammenholde undersøgelsens fund med nogle af de 

studier, der blev præsenteret i litteraturgennemgangen for at se, hvordan fund i nærværende 

undersøgelse understøttes af eller divergerer fra fund i den eksisterende litteratur.  

Analysen pegede på stigmatisering og recovery som to centrale temaer for en diskussion, hvorfor 

jeg efterfølgende vil diskutere undersøgelsens fund med litteratur om stigmatisering og recovery. 

Jeg vil herefter diskutere undersøgelsens fund i lyset af tidal-modellen, der er udviklet af den 

anerkendte sygeplejeforsker Phil Barker, og som skal vejlede psykiatriske sygeplejersker i at 

recovery-fokusere deres praksis. Til sidst vil jeg redegøre for mine metodekritiske overvejelser.  
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6.1 Fund sammenholdt med eksisterende studier 

Et af undersøgelsens fund var, at informanterne oplevede, at deres diagnose indvirkede på deres 

relationer til sundhedsprofessionelle. De oplevede, at sundhedsprofessionelle tillagde dem nogle 

forudbestemte negative egenskaber på grund af deres diagnose, fordi diagnosen udgjorde et filter, 

som sundhedsprofessionelle så dem igennem. En informant oplevede eksempelvis at blive forelagt 

en trussel om konsekvens for sin opførsel, fordi en sundhedsprofessionel havde en forudindtaget 

indstilling til, hvordan hun ville opføre sig. En anden informant oplevede at blive afvist, da hun 

henvendte sig til en sundhedsprofessionel, fordi den sundhedsprofessionelle på grund af hendes 

diagnose havde en forudindtaget mening om, hvad henvendelsen drejede sig om. Dette fund 

understøttes af flere kvalitative studier, der blev fundet ved den indledende litteratursøgning. Nehls 

(1999) fandt, at personer med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede deres diagnose som 

grunden til, at sundhedsprofessionelle havde forudfattede og fordømmende holdninger til dem. De 

oplevede i denne sammenhæng at få utilstrækkelig hjælp fra de psykiatriske sundhedssystemer som 

følge af sundhedsprofessionelles holdninger til dem. Studiet fastslog, at diagnosen blev oplevet som 

en måde at være sikker på dårlig behandling fra sundhedsprofessionelle. Fallon (2003) viste 

tilsvarende, at personer med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede at blive mødt med 

negative holdninger fra sundhedsprofessionelle. De oplevede særligt sygeplejersker som 

uinteresserede i at lytte til dem eller imødekomme deres behov for emotionel støtte, eftersom 

sygeplejersker kun tog udgangspunkt i medicingivning eller sårpleje. Et tilsvarende fund er set i 

endnu et studie, hvor personer oplevede deres diagnose borderline personlighedsforstyrrelse som en 

måde for sundhedsprofessionelle til at berettige deres afvisning af dem (Horn, Johnstone & Brooke 

2007). Det bliver således tydeligt med reference til disse studier, at diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse kan have en negativ indvirkning på relationer til sundhedsprofessionelle, 

og nærværende undersøgelse viste, at dette også var tilfældet indenfor en dansk kulturramme. Der 

kan være flere forklaringer på, hvorfor sundhedsprofessionelle kan have forudfattede og 

fordømmende holdninger til personer med denne diagnose. En mulig forklaring er, at 

sundhedsprofessionelle opfatter denne gruppe af personer som manipulerende og 

opmærksomhedssøgende og i kontrol med deres selvdestruktive adfærd (Thornicroft 2006:94). 

 

Et andet af undersøgelsens fund var imidlertid, at informanterne desuden oplevede relationer til 

sundhedsprofessionelle, hvor diagnosen ikke indvirkede på sundhedsprofessionelles opfattelser af 

dem, og sundhedsprofessionelle derfor imødekom deres individuelle behov. Kun et studie 
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rapporterede om et tilsvarende fund, hvor personer oplevede sundhedsprofessionelles holdninger til 

dem som forbedret over tid grundet efteruddannelse (Fallon 2003). Nærværende undersøgelse 

belyste desuden andre relationer i hverdagslivet, hvor informanterne oplevede, at deres diagnose 

satte sig igennem. Dette blev eksempelvis oplevet i relationen til en underviser, hvor informanten 

oplevede at blive forbigået i forhold til de øvrige studerende på grund af sin diagnose. Selv i de 

nære relationer oplevede informanterne, at diagnosen farvede synet på dem. Der er ikke set 

tilsvarende fund i andre studier, hvorfor nærværende undersøgelse på særligt dette område bidrager 

med interessant viden. Dette kan eventuelt hænge sammen med, at nærværende undersøgelse tog 

udgangspunkt i en dansk kulturramme, og at personer under andre kulturelle rammer ikke vil have 

tilsvarende oplevelser.  

Flere studier pegede imidlertid på, at personer med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede 

problemstillinger i relationer til andre end sundhedsprofessionelle. Perseius et al. (2005) fandt 

eksempelvis, at personer med diagnosen påklædte sig en maske af normalitet for ikke at forurolige 

andre. Dette kan sammenlignes med, at informanterne i nærværende undersøgelse valgte at 

tilbageholde beskeden om deres diagnose i mødet med andre mennesker for ikke at blive afvist.    

 

Et af undersøgelsens fund var, at informanterne oplevede diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse som meningsfuld, fordi deres vanskeligheder herved blev kategoriseret og 

fik en betegnelse. Flere studier havde tilsvarende fund. Horn, Johnstone & Brooke (2007) fandt 

eksempelvis, at diagnosen udgjorde en logisk ramme for at organisere det kaos, som personer med 

borderline personlighedsforstyrrelse oplevede, hvorfor diagnosen bragte dem tryghed. Nehls (1999) 

fandt, at diagnosen fremstod som meningsfuld, fordi de kunne forbinde deres problemer med 

diagnosens kriterier. Der blev imidlertid fundet et skisma i informanternes oplevelser af at få 

diagnosen i nærværende undersøgelse, og dette skisma var også tilstede i den øvrige litteratur. 

Horn, Johnstone & Brooke (2007) fandt således også, at personer oplevede det som meningsløst at 

blive kategoriseret med denne diagnose, og diagnosen bragte ikke større forståelse for deres 

problemer. Nærværende undersøgelse viste tilsvarende, at diagnosen blev oplevet som 

betydningsløs, fordi den ikke umiddelbart viste informanterne vejen til at få det bedre, og der var 

ubehag knyttet til det at blive placeret i denne diagnostiske kasse.       

 

Et af undersøgelsens fund var, at informanterne oplevede, at diagnosen satte sig igennem i 

hverdagslivet ved, at de blev nødt til begrænse det sociale samvær med andre mennesker og 
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strukturere deres hverdagsbeskæftigelser. De oplevede desuden, at det ikke var muligt at opfylde de 

krav, som de forbandt med et fuldtidsarbejde eller en uddannelse. Falklöf og Haglund (2010) fandt 

tilsvarende, at personer med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede problemer med at 

tilpasse sig hverdagslivet, fordi de havde svært ved at organisere deres daglige beskæftigelser og 

ikke kunne opfylde de krav, som andre mennesker stillede til dem. Dette studie viste således også, 

at sygdommen begrænsede dem i deres livsudfoldelse.   

 

6.2 Stigmatisering som en del af hverdagslivet  

Det kom frem af nærværende undersøgelse, at informanterne oplevede sig stigmatiseret, og dette 

var en måde, hvorpå deres diagnose satte sig igennem i hverdagslivet. Stigmatisering kan have 

forskellige negative konsekvenser som følge for stigmatiserede personer (Link, Phelan 2001). 

Stigmatisering defineres som en proces, der foregår i samspillet mellem mennesker i almindelige 

hverdagssituationer. Der er tale om stigmatisering, når et stigma, forstået som særlige stereotype og 

negative egenskaber, knyttes til kollektive billeder af, hvad der kendetegner en gruppe af personer, 

og denne gruppe af personer ikke er i en position til at afvise stigmaet (Link, Phelan 2001, Goffman 

2009). Denne definition tydeliggør i endnu højere grad, at informanterne i nærværende 

undersøgelse oplevede stigmatisering i hverdagslivet. De oplevede, at andre mennesker havde 

forudindtagede holdninger til dem på grund af deres diagnose og forbandt dem med nogle 

forudbestemte negative egenskaber. En informant oplevede eksempelvis, at en veninde tillagde 

hende en bestemt adfærd i kraft af hendes diagnose. Det fremgik desuden af undersøgelsen, at 

informanterne ikke var i en position til at afvise stigmaet. De protesterede ikke imod de 

sundhedsprofessionelles eller underviserens måde at imødekomme dem på, men de brugte i stedet 

undervejs i interviewene ressourcer på at retfærdiggøre deres manglende imødekommenhed. Dette 

kan forklares med, at stigmatiserede personer med tiden vil have en forventning om at blive afvist 

eller devalueret af andre mennesker (Link, Phelan 2001), hvilket kan føre til lavere livskvalitet, 

anstrengte relationer til andre mennesker og oplevelser af mindreværd (Link et al. 2001). Det er 

derfor muligt, at informanternes manglende protest i situationen med de sundhedsprofessionelle og 

underviseren kan tilskrives en forventning om at blive devalueret eller afvist eller en oplevelse af 

mindreværd. En anden forklaring kan være, at personer med diagnosen ofte oplever usikkerhed i 

forhold til, om det de oplever stemmer overens med de faktiske forhold (Kjølbye, Boye 2012:56). 

De fund, som fremkom af nærværende undersøgelse, har desuden mange lighedstræk med resultater 

fra en dansk undersøgelse, som belyste oplevelser af stigmatisering hos personer med skizofrene og 
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affektive lidelser. Denne danske undersøgelse viste, at personer med skizofrene og affektive lidelser 

oplevede stigmatisering i de nære relationer, idet de oplevede deres position i familien som helt 

eller delvist tegnet af deres psykiske lidelse. De oplevede desuden at blive ekskluderet fra sociale 

sammenhænge, hvis de nævnte deres psykiske lidelse, og de oplevede således større accept, hvis de 

undlod at nævne den (Bredahl Jacobsen 2010). Nærværende undersøgelse viste tilsvarende, at 

informanterne oplevede deres position i de nære relationer som tegnet af deres diagnose. En 

informant oplevede eksempelvis at få betvivlet sine forældrekompetencer af et familiemedlem på 

grund af sin diagnose. Informanterne gjorde sig desuden overvejelser om at fortælle eller fortie om 

diagnosen i mødet med andre mennesker, fordi de ikke ønskede at blive afvist. De valgte at omgive 

deres diagnose med tavshed, fordi det herved var muligt ikke at skille sig ud fra andre mennesker. 

Dette styrker fundet af, at personer med borderline personlighedsforstyrrelse er en stigmatiseret 

gruppe. Jeg vil i det følgende afsnit diskutere, hvordan dette kan hindre deres muligheder for at 

komme sig. 

 

6.3 Muligheder for recovery i hverdagslivet  

Ifølge Repper og Perkins (2009) har det traditionelle fokus for sundhedsprofessionelle været at 

hjælpe personen med borderline personlighedsforstyrrelse til at forandre sig. Dette fokus 

indbefattede at lindre personens symptomer, at hjælpe personen til at udvikle nye færdigheder og at 

hjælpe personen til at tilpasse sig det skete. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt for at fremme 

personens recovery
22

. Personen med borderline personlighedsforstyrrelse skal desuden have hjælp 

til at redefinere sin identitet på en måde, som omfatter de eksisterende vanskeligheder, men som gør 

personen i stand til at vokse, udvikle sig og bevæge sig udover dem. Det handler for personen om at 

genopbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv på trods af lidelsen, og recovery er derfor en 

dybt personlig og vedvarende proces (Repper, Perkins 2009, Slade 2009:39). Det tydede af 

nærværende undersøgelse på, at relationer til andre mennesker både hindrede og fremmede 

informanternes muligheder for at komme sig. De oplevede et meningsfuldt og tilfredsstillende liv 

som et liv, hvor andre mennesker anerkendte dem for at være personer med forskellige ressourcer 

og vanskeligheder. De oplevede imidlertid deres diagnose som grunden til, at de ikke fik denne 

anerkendelse og blev udelukket fra de roller, menneskelige relationer og aktiviteter, som gav deres 

liv mening. Det var eksempelvis ikke muligt at få en ønsket uddannelse eller bevare en bestemt 

                                                        
22 Recovery er et begreb, der har vundet indpas de senere år og anvendes især indenfor socialpsykiatrien. Dette begreb 

oversættes ofte til dansk med at komme sig eller at genvinde (Repper, Perkins 2009). 
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rolle i de nære relationer på grund af diagnosen. Ifølge Repper og Perkins (2009) vil eksklusion fra 

sociale fællesskaber udgøre en væsentlig barriere for, at personer kommer sig. Det tydede på, at 

informanterne oplevede denne barriere i hverdagslivet, eftersom de overvejede at fortælle eller 

fortie om deres diagnose i mødet med andre mennesker. De oplevede en frygt for at blive afvist og 

dermed ekskluderet fra meningsfulde sociale fællesskaber. Det fremgik desuden af nærværende 

undersøgelse, at informanterne oplevede det som positivt, når kenskab til deres diagnose ikke 

forandrede den måde, hvorpå andre mennesker betragtede dem som personer og ikke ændrede på 

deres rolle i forholdet til andre mennesker. Herved oplevede de sig forsat inkluderet i meningsfulde 

sociale fællesskaber, og dette syntes at fremme informanternes recovery.  

 

Det var tydeligt, at relationer til andre mennesker var vigtige for informanterne, eftersom de fleste 

af undersøgelsens fund på forskellig vis handlede om dette. Et studie af Schön, Denhov & Topor 

(2009) har netop vist, at sociale relationer var den faktor, der havde størst betydning for personers 

recovery. De undersøgte i et omfattende narrativt studie, hvilke faktorer personer med psykose, 

bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelse opfattede som afgørende for deres recovery, og studiet 

fandt ligesom nærværende undersøgelse, at sociale relationer både kunne fremme og hindre denne 

proces. Studiet pegede på, at sundhedsprofessionelle udgjorde en barriere for personers recovery, 

når de så på dem som diagnostiske kategorier og ikke interesserede sig for deres personlige 

oplevelser. Modsat var det fremmende for personers recovery, når sundhedsprofessionelle gjorde 

mere for dem end det, der var standardpraksis. I lyset af dette viste nærværende undersøgelse, at det 

var en barriere for informanternes recovery, når de oplevede en manglende interesse for deres 

individuelle behov hos de sundhedsprofessionelle. Nærværende undersøgelse viste desuden, at det 

modsat var fremmende for informanternes recovery, når sundhedsprofessionelle viste en særlig 

interesse for deres behov og efterfølgende imødekom behovene. Samlet indikerer dette relevansen 

af, at sundhedsprofessionelle kritisk reflekterer over den måde, hvorpå de interagerer med personer 

diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse, fordi denne relation har stor betydning for 

deres recovery. En måde for sundhedsprofessionelle at forbedre deres samspil med denne gruppe af 

personer er beskrevet i tidal-modellen. 

 

6.4 Tidal-modellen som guide til sygeplejepraksis 

Tidal-modellen eller The Tidal Model er en middle-range teori, der særligt henvender sig til 

psykiatriske sygeplejersker, og som understreger den centrale betydning af relationen mellem 
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personen med borderline personlighedsforstyrrelse og sygeplejersken (Barker, Buchanan-Barker 

2009). En kvalitet ved tidal-modellen er, at den er udviklet på baggrund af sygeplejeforskning med 

bidrag fra praksissygeplejersker
23

. Ifølge tidal-modellen er det personen selv, som er 

hoveddrivkraften i sin recoveryproces, men psykiatriske sygeplejersker skal skræddersy deres 

sygepleje sådan, at de fremmer personens muligheder for at komme sig. Det er derfor vigtigt, at 

relationen hviler på forståelse og gensidigt samarbejde, hvis psykiatriske sygeplejersker skal hjælpe 

personen på vej i sin recoveryproces. Tidal-modellen indeholder seks filosofiske antagelser og ti 

centrale forpligtelser, der tilsammen udtrykker modellens holdning til recovery. Den bidrager derfor 

med en filosofisk tilgang til sygeplejepraksis. Den anviser desuden måder, hvorpå psykiatriske 

sygeplejersker kan efterleve forpligtelserne, hvorfor den også bidrager med en praktisk tilgang til 

sygeplejepraksis. En relation, der bygger på sygeplejerskens ægte interesse for personens 

vanskeligheder, indtager en central plads i tidal-modellen. Denne relation skal desuden basere sig 

på en anerkendelse af personens grundlæggende menneskelighed. Det er muligt for sygeplejersken 

at etablere denne relation ved at hjælpe personen med at udvikle sin personlige fortælling af sine 

oplevelser med sygdommen, fordi det herved er muligt at opnå indsigt i personens behov og 

problemer
24

. Det bliver med denne indsigt muligt for personen med borderline 

personlighedsforstyrrelse at slå fast, hvad udgangspunktet for sygeplejen bør være, eftersom denne 

fortælling også vil indeholde personens erfaringer med at komme sig (Barker, Buchanan-Barker 

2005, Barker, Buchanan-Barker 2009).  

Der blev med nærværende undersøgelse skabt en kontekst, hvor det var muligt for personer at 

fortælle om deres oplevelser med borderline personlighedsforstyrrelse, og fortællingerne bidrog 

med viden om, hvordan sygeplejen burde have været tilrettelagt, hvis formålet var at hjælpe dem på 

vej i deres recovery. De havde brug for, at sygeplejen tog udgangspunktet i deres personlige behov 

fremfor nogle standardbehov, der kunne knyttes til diagnosen, og de havde derfor brug for, at 

sygeplejersker så på dem som mennesker med særlige ressourcer og problemer. De behøvede i lyset 

af tidal-modellen at blive anerkendt for deres grundlæggende menneskelighed. Det kan være udtryk 

for holdninger om bedrevidenhed blandt sygeplejersker, ifald de vælger at afvise personens egen 

forståelse af sine behov og problemer. Tidal-modellen understreger imidlertid vigtigheden af, at 

sygeplejersker ikke fremstår paternalistiske og afgør, hvad der er bedst for personen (ibid.). Det 

                                                        
23 Selvom Phil Barker blev Storbritanniens første professor i psykiatrisk sygeplejepraksis, ophørte han ikke med at 

praktisere som psykiatrisk sygeplejerske, og dette har haft betydning for udvikling af tidal-modellen (Brookes 2011).   
24 Et redskab til at udvikle den personlige fortælling er et holistisk interview, som er en central bestanddel af tidal-

modellen (Barker, Buchanan-Barker 2009).   
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ville derfor være godt for personer med borderline personlighedsforstyrrelse, at sygeplejersker lod 

sig inspirere af tidal-modellen i deres praksis, fordi dette ville bedre deres muligheder for at komme 

sig.                          

       

6.5 Metodekritiske overvejelser 

Mine metodekritiske overvejelser vil indledningsvist centrere sig om de inkluderede informanter og 

specialets dataindsamling. Dernæst vil jeg diskutere, hvorvidt min undersøgelse opfyldte kriterierne 

om validitet, objektivitet og genereliserbarhed for til sidst at kunne knytte nogle kommentarer til 

den videnskabelige brugbarhed af undersøgelsens fund. 

 

6.5.1 Kritiske refleksioner over inkluderede informanter 

Det viste sig at være vanskeligt at rekruttere informanter til interviewundersøgelsen. De inkluderede 

informanter var således et udtryk for, hvem det var praktisk muligt at rekruttere. Det var kun muligt 

at få adgang til informanter ved hjælp af deres behandlingsansvarlige. Det var derfor de 

behandlingsansvarlige, som jeg med min projektbeskrivelse skulle overbevise om fordelen ved at 

lade deres patienter deltage i undersøgelsen. Jeg oplevede imidlertid de behandlingsansvarlige som 

tøvende og i mangel på tid til at involvere sig i mit projekt. En grund hertil kunne være, at jeg i 

projektbeskrivelsen ikke fik fremhævet, at jeg med mit speciale ikke ønskede at kritisere deres 

behandling eller måde at imødekomme personer med borderline personlighedsforstyrrelse på. Jeg 

havde i min projektbeskrivelse refereret til eksisterende studier, som kritiserede dette aspekt, 

hvorfor det var forståeligt, at de behandlingsansvarlige tøvede med at involvere sig.  

Det lod sig imidlertid gøre at rekruttere tre informanter til interviewundersøgelsen. Dahlberg et al. 

(2008) fremhæver, at fænomenets kompleksitet skal afgøre antallet af informanter, og at 

kompleksiteten af et fænomen er knyttet til, hvorvidt fænomenet er kendetegnet af tavs viden 

(ibid.:175). Det faldt mig svært at vurdere kompleksiteten af det undersøgte fænomen og det 

relevante antal af informanter, fordi jeg havde svært ved at vurdere, om fænomenet var kendetegnet 

af tavs viden. Betyder dette eksempelvis at fænomenet ikke var undersøgt eller beskrevet tidligere? 

Eller betyder det, at fænomenet almindeligvis ikke italesættes? Dette bliver af Dahlberg et al. ikke 

beskrevet yderligere. Det viste sig dog, at jeg ikke selv kunne afgøre antallet af informanter. 

Dahlberg et al. (2008) fremhæver endvidere, at variation blandt informanter er af større vigtighed 

end antal. De fremhæver vigtigheden af at inkludere informanter med forskellige alder, køn, 
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arbejdserfaringer, nationaliteter, kulturer, traditioner og geografiske tilhørsforhold, men at 

fænomenet skal afgøre udvælgelsen af informanter (ibid.:175). Der blev i denne undersøgelse lagt 

vægt på, at informanter havde diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse, fordi de herved 

havde kendskab til, hvordan diagnosen satte sig igennem i hverdagslivet. De tre informanter 

varierede med hensyn til den tid, de havde haft diagnosen. De varierede desuden i alder og i deres 

tilknytning til sundhedsprofessionelle. De havde imidlertid samme køn og overvejende samme 

geografiske tilhørsforhold. De varierede ikke i kultur, eftersom hensigten med specialet var at 

undersøge fænomenet i en dansk kulturramme. Jeg opnåede således til dels et varieret og righoldigt 

datamateriale, eftersom informanternes oplevelser af fænomenet kunne knyttes til forskellige 

aspekter af hverdagslivet, og deres oplevelser af fænomenet indenfor samme aspekt af hverdagslivet 

var forskellige. Datamaterialet kunne imidlertid have været mere righoldigt, hvis informanterne 

eksempelvis havde varieret i køn, eftersom det var muligt, at mænd oplevede fænomenet anderledes 

end kvinder. Det blev endvidere tydeligt, at datamaterialet blev mere righoldigt i takt med, at jeg 

forbedrede mine praktiske kundskaber i at interviewe. Dette vil blive uddybet i det følgende afsnit 

om kritiske refleksioner over dataindsamling.   

Jeg ønskede med interviewene at få indblik i informanternes ureflekterede levede erfaringer med 

det undersøgte fænomen (Martinsen, Norlyk 2011). Det blev tydeligt, at de informanter, der havde 

haft diagnosen i flere år, var mere reflekterede i deres beskrivelser af fænomenet, og dele af dette 

datamateriale var derfor for abstrakt og ikke brugbart til at udlede en betydning af. Dette kan 

illustreres med følgende citat, hvor en informant begrundede sin oplevelse af borderline 

personlighedsforstyrrelse som verdens værste diagnose:    

 

”… hvis du får cancer som ganske ung, og den slår dig ihjel, så ved du, at det er det, der er 

ved at ske. Det ved du ikke, men den har taget dit liv, altså, for du er ikke i live. Du er 

levende, men du er der ikke. Du findes ikke, du er ikke i live herinde, det er en følelse af at 

være død levende” (Informant C).  

 

Dette datauddrag var ikke brugbart, fordi denne oplevelse af fænomenet fremstod for abstrakt og 

ikke var udtryk for en ureflekteret levet erfaring. Som novice i denne forskningstilgang havde jeg 

imidlertid svært ved at vurdere brugbarheden af eksempelvis dette datauddrag under interviewet og 

kunne først vurdere dette under analyseprocessen.   
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6.5.2 Kritiske refleksioner over dataindsamling 

Til at indsamle data udarbejdede jeg en interviewguide, der indeholdte forslag til en rækkefølge af 

interviewspørgsmål. Denne guide kan ifølge Dahlberg et al. (2008) kritiseres for at være for 

struktureret. De fraråder forskeren at anvende en foreskrevet liste med spørgsmål, fordi det herved 

ikke er muligt for forskeren at bevare den åbenhed, umiddelbarhed og spontanitet, der er afgørende 

for et godt interview (ibid:190). Jeg mener imidlertid at have opnået denne åbenhed, umiddelbarhed 

og spontanitet i interviewene på trods af min interviewguide. Dette skal ses i lyset af, at jeg lagde 

vægt på at formulere interviewspørgsmålene som åbne spørgsmål, der inviterede informanterne til 

at reflektere og beskrive oplevelser fra deres konkrete virkelighed. Jeg fik ved opfølgning af 

interviewene positive tilbagemeldinger på spørgsmålene fra informanterne, idet de netop havde 

oplevet, at spørgsmålene havde åbnet dem op for at fortælle. Jeg gjorde endvidere brug af mange 

opfølgende spørgsmål, hvorved jeg opnåede dybdegående besvarelser. Jeg oplevede desuden, at 

informanterne i deres besvarelser kom omkring andre end det stillede interviewspørgsmål. Dette 

gjorde det nødvendigt for mig at afvige fra den opstillede rækkefølge af spørgsmål og gjorde 

interviewene mindre strukturerede i deres forløb. Jeg fik også positive tilbagemeldinger fra 

informanterne på selve interviewsituationen, idet de havde oplevet mig med professionalitet, ikke 

havde oplevet ubehag i situationen, og havde oplevet den fortrolighed, der var afgørende for deres 

åbenhjertige besvarelser. Det er således sandsynligt, at informanternes besvarelser er et troværdigt 

udtryk for deres oplevelser, hvilket styrker troværdigheden af undersøgelsens fund (Fog 2004).           

Min interviewguide var desuden relevant, fordi jeg som interviewer havde jeg et etisk ansvar for 

ikke at skabe ubehag for informanterne under interviewene. Det kan skabe ubehag at udsætte 

personer med borderline personlighedsforstyrrelse for en ganske ustruktureret interview, fordi de 

kan have vanskeligt ved at kontrollere og fokusere deres opmærksomhed (Kjølbye, Boye 2012:64-

74). Min interviewguide kunne derfor forhindre ubehag i at opstå under interviewet, fordi 

interviewspørgsmålene havde et mere afgrænset fokus, som informanterne bedre kunne forholde sig 

til.   

 

6.5.3 Kritiske refleksioner over fund 

Dette speciale undersøgte oplevelser af fænomenet, hvordan diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse sætter sig igennem i hverdagslivet, og jeg udledte fænomenets essens og 

dets konstituenter på baggrund af interviewmateriale med tre informanter. Et kritikpunkt i forhold 

til mine fund er derfor, at de er udledt af et for spinkelt datagrundlag. Ifølge Dahlberg et al. (2008) 
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vil et fænomens betydninger imidlertid være endeløse og konstant udvide og forandre sig, hvorfor 

jeg som forsker aldrig kan nå frem til en definitiv beskrivelse af et fænomen. I lyset af dette kan 

undersøgelsens fund derfor udgøre et væsentligt bidrag til forståelsen af fænomenet. Den 

videnskabelige brugbarhed af undersøgelsens fund er dog betinget af, at kriterierne om objektivitet 

og validitet er opfyldt.  

 

6.5.4 Objektivitet og validitet 

Kriteriet om objektivitet handler om, hvorvidt jeg i kraft af min undersøgelses epistemologiske 

perspektiv formåede at tøjle såvel min forforståelse som min forståelse af det undersøgte fænomen 

og bevarede en åbenhed overfor mulige måder for fænomenet at fremtræde på (Dahlberg et al. 

2008:335-42). Det er kun muligt at betegne min undersøgelse som fænomenologisk, hvis jeg i en 

eller anden grad anvender og ekspliciterer den fænomenologiske reduktion (Norlyk, Harder 2010).  

Såfremt kriteriet om objektivitet er opfyldt, vil kriteriet om validitet tillige være opfyldt. Jeg vil 

derfor beskrive, hvordan jeg under processen med at indsamle og analysere data bevarede denne 

åbenhed overfor det undersøgte fænomen.     

 

Under processen med at indsamle data var jeg opmærksom på at anvende en bevidst naivitet i mine 

spørgsmål. Jeg var opmærksom på at få informanterne til at uddybe deres forståelser af 

betydningsfulde ord i deres besvarelser, fordi jeg i kraft af min forforståelse kunne have en anden 

og forudindtaget forståelse af ordenes betydning. Jeg spurgte eksempelvis ind til betydningen af 

ordet stempel i en besvarelse, hvorved jeg bevarede en åbenhed overfor ordets og dermed 

fænomenets måde at fremtræde på for informanten. Det var imidlertid i forbindelse med 

transskription af det første interview, at min opmærksomhed på at tøjle min forforståelse blev 

skærpet. Her blev jeg opmærksom på interviewmomenter, hvor jeg ikke havde formået at tøjle min 

forforståelse tilstrækkeligt. Jeg opfordrede eksempelvis ikke informanten til at uddybe sin 

kommentar om, at ”… de så mig som menneske”, fordi jeg i kraft af min forforståelse havde en 

forudindtaget opfattelse af, hvad det ville sige at blive set som menneske. Det var imidlertid muligt 

for mig efterfølgende at udlede betydningen af kommentaren fra interviewteksten som helhed. Jeg 

blev således opmærksom på ikke at tage nogen betydninger for givet i de to efterfølgende 

interviews og ikke at forstå for hurtigt og for ureflekteret (Dahlberg et al. 2008:130). Kvaliteten af 

interviewene blev derfor forbedret i takt med, at jeg opnåede praktiske kundskaber i at interviewe 

og i højere grad kunne afgøre relevansen af forskellige spørgsmål. Jeg var imidlertid novice i denne 
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forskningstilgang og var klar over, at jeg ved anvendelse af denne ville møde udfordringer (Norlyk, 

Harder 2010).       

 

Jeg var endvidere opmærksom på at tøjle min forforståelse under processen med at analysere data. I 

dataanalysens første fase bestræbte jeg mig på at se et andet meningsindhold i datamaterialet end 

det, jeg var bekendt med i kraft af min forforståelse. I dataanalysens anden fase brugte jeg tid på at 

reflektere over alternative betydninger af de enkelte meningsenheder, så jeg ikke forstod 

betydningerne for hurtigt og for ureflekteret, og jeg ikke tillagde meningsenhederne betydninger, 

som ikke afspejlede deres indhold. Det havde imidlertid styrket troværdigheden af undersøgelsens 

fund, hvis jeg under processen havde diskuteret alternative betydninger med en anden person. Et 

kritisk perspektiv fra en anden person på mine udledte betydninger kunne bedømme, hvorvidt min 

forforståelse havde haft en indvirkning under processen, eller om jeg overvejende havde praktiseret 

denne åbenhed (Dahlberg et al 2008:166).  

 

Det er ifølge Dahlberg et al. (2008) vigtigt, at fænomenologen kritisk reflekterer over sig selv som 

et forskende subjekt. Dette skal ses i sammenhæng med, at forskeren selv er en del af en livsverden 

og derfor vil opleve noget som værende noget bestemt. Det er af den grund vigtigt, at forskeren er 

selvrefleksiv i forhold til, hvordan kontekstuelle faktorer betinger denne intentionalitet, fordi det 

kun herved er muligt at opfylde kriteriet om objektivitet (ibid.:338-42). En af de kontekstuelle 

faktorer, der kan indvirke på forskerens beslutninger undervejs i forskningsprocessen, er det 

videnskabelige paradigme
25

, som forskeren ubevidst er indlejret i og som derfor en del af forskerens 

naturlige attitude (ibid.:154). Det blev tydeligt, at et naturvidenskabeligt paradigme ubevidst havde 

indvirket på forskningsprocessen i nærværende undersøgelse
26

. Dette paradigme er det dominerende 

indenfor medicinsk praksis og tænkning (Jensen 2010), og som uddannet sygeplejerske og ansat 

indenfor behandlingspsykiatrien var jeg påvirket af de antagelser om verden, som er gældende 

indenfor dette paradigme. Det er eksempelvis karakteristisk for dette paradigme at opfatte 

sygdomme på baggrund af apparatfejlmodellen, hvorved sygdomme opfattes som afgrænsede 

enheder, der har invaderet den syge organisme udefra, eller som er opstået i organisme selv i kraft 

af indbyggede fejl. Det er desuden kendetegnende for denne praksis at benytte sig af forskellige 

                                                        
25 Et paradigme fungerer som en model, som former forskerens antagelser om den omgivende verden og kan derfor 

beskrives som en linse. Disse antagelser vil retningsgive forskningen, selvom forskeren ikke er bevidst om dette 

(Dahlberg et al. 2008:152-158).  
26 Jeg diskuterede dette med en fagfælle. Det er netop vigtigt at fremme sin selvrefleksivitet i fællesskab med fagfæller 

(ibid.:341).  
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sygdomskategorier, som organismen placeres i afhængigt af, hvordan det afviger fra normale 

tilstande (ibid.). Denne sygdomsmodel har spillet ind på specialets problemformulering ved, at jeg 

har ønsket at forstå personers hverdagsliv i forhold til deres diagnose. Jeg har interesseret mig for 

de sider af hverdagslivet, hvor personer oplevede, at deres diagnose satte sig igennem, og jeg har 

derfor haft en ubevidst formodning om, at personer på forskellig vis var betinget af deres diagnose i 

hverdagslivet. Jeg har desuden været influeret af den medicinske tænkning ved, at jeg ved 

udvælgelse af informanter har ønsket at inkludere personer, som var placeret i en særlig 

sygdomskategori. Det betød, at undersøgelsens fund i høj grad handlede om de sider af 

hverdagslivet, der var indvirket af diagnosen, og der kan derfor være relevante sider af 

hverdagslivet, som jeg med min problemformulering ikke kom omkring. Jeg ønskede imidlertid at 

belyse fænomenet, hvordan diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse satte sig igennem i 

hverdagslivet, og denne interesse for problemer, der følger med sygdom og lidelse vil være en 

selvfølgelighed indenfor sundhedsvidenskaben (Dahlberg et al. 2008:144). 

  

 

6.5.5 Genereliserbarhed af fund 

Dette afsnit indeholder mine overvejelser over, hvorvidt nærværende undersøgelse opfylder kriteriet 

om genereliserbarhed (Dahlberg et al. 2008:342-6). Det er vigtigt, at undersøgelsens fund kan 

gælde for andre end specialets tre informanter for at undersøgelsen kan betegnes som et 

videnskabeligt arbejde. Der er imidlertid ikke tale om, at undersøgelsens fund kan gælde i alle 

sammenhænge, hvori fænomenet optræder, derimod vil essensen og dets konstituenter være typiske 

træk ved fænomenet. De fund, der er fremkommet på baggrund af undersøgelsen vil imidlertid være 

bundet af den kontekst, hvori fænomenet er undersøgt, og det er derfor vigtigt at tage højde for 

denne kontekst i vurderingen af fundenes genereliserbarhed. I nærværende undersøgelse blev 

konteksten udgjort af danske kvinder og deres oplevelser af, hvordan diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse satte sig igennem i hverdagslivet. Det er således sandsynligt, at andre 

danske kvinder vil opleve fænomenet på en tilsvarende måde. Det er derimod uvist, hvorvidt 

fundene kan generaliseres til danske mænd, eftersom det ikke var muligt at interviewe mænd om 

deres oplevelser af fænomenet. Det er oftest kvinder med diagnosen, der tilknyttes det psykiatriske 

system, hvorimod mænd med diagnosen er at finde i misbrugscentre og i retssystemet (Kjølbye 

2004). Det er derfor muligt, at mænd vil opleve fænomenet anderledes. Det er endvidere uvist, 

hvorvidt fundene kan generaliseres til personer fra andre kulturrammer. Til disse overvejelser er det 



Kandidatspeciale i Sygeplejevidenskab 

 50 

vigtigt at medregne de betingelser, hvorunder fund som i nærværende undersøgelse opstår. En 

forudsætning er eksempelvis, at der indenfor en given kulturramme anvendes et diagnosesystem til 

at klassificere denne psykiatriske sygdom. Diagnosen stilles på baggrund af, at personen med sine 

karaktertræk afviger fra det kulturelt forventede, men disse karaktertræk betragtes ikke 

nødvendigvis som afvigende i en anden kultur (Kjølbye, Bøye 2012:25). Undersøgelsens fund 

afspejlede imidlertid oplevelser af manglende anerkendelse af personlige ressourcer og 

vanskeligheder på grund af diagnosen. Til trods for undersøgelsens særlige kontekst kan dette fund 

gælde for personer, der får stillet andre psykiatriske diagnoser, som der er knyttet særlige 

forestillinger til. Dette blev eksempelvis belyst i forhold til personer med skizofrene lidelser i den 

føromtalte danske rapport (Bredahl Jacobsen 2010).  

 

6.5.6 Undersøgelsens videnskabelige brugbarhed  

Samlet tegner mine metodekritiske overvejelser et billede af undersøgelsens forskellige kvaliteter 

og svagheder. Det bliver med udgangspunkt heri muligt at knytte nogle kommentarer til den 

videnskabelige brugbarhed af undersøgelsens fund. En af undersøgelsens kvaliteter var, at jeg under 

processen med at indsamle og analysere data opfyldte kriteriet om objektivitet. Eftersom dette 

kriterium blev opfyldt, vil undersøgelsens fund ifølge Dahlberg et al. (2008) være valide. Hvorvidt 

undersøgelsen opfyldte kriteriet om validitet handlede imidlertid også om, at undersøgelsen ikke 

indeholdte indre modsigelser, men en tråd derimod var tydelig gennem hele undersøgelsen. Det 

skulle desuden gennem hele undersøgelsen være muligt at følge min måde at ræsonnere (ibid.:337). 

Jeg forsøgte gennem hele undersøgelsen at synliggøre, hvordan fænomenologien som 

undersøgelsens erkendelsesteoretiske grundlag var retningsgivende for undersøgelsens design. 

Dette er ydermere et argument for, at undersøgelsens fund er valide og dermed for funds 

videnskabelige brugbarhed. En af undersøgelsens svagheder var imidlertid, at jeg ikke kunne 

indvirke på rekrutteringen af informanter, hvilket begrænsede genereliserbarheden af fund. Jeg 

måtte desuden bekende mig som novice i en fænomenologisk forskningstilgang. Samlet taler dette 

imod den videnskabelige brugbarhed af fund. I lyset heraf vil det være relevant at anskue 

nærværende undersøgelse som et pilotstudie, der kan ligge forud for en større empirisk 

undersøgelse.       
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7.0 Konklusion 

Diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse viste sig at sætte sig igennem i mange sider af 

hverdagslivet, og essensen af fænomenet blev beskrevet ud fra dets seks konstituenter. 

Konstituenten At opleve sig som forskellig fra, men også lig andre mennesker handlede om, at de 

oplevede sig som forskellige fra andre med samme diagnose, men også lig andre mennesker, 

hvorfor det var vigtigt, at andre mennesker lærte dem at kende som personer med særlige 

vanskeligheder og ressourcer. At opleve diagnosen som et filter handlede om, at de i relationer til 

andre mennesker oplevede at blive set gennem et filter, fordi andre mennesker havde 

forudindtagede holdninger til dem på grund af deres diagnose, og dette indvirkede på, hvordan 

relationer til andre mennesker udspillede sig. De oplevede modsat også relationer, hvor diagnosen 

ikke fik betydning for den måde, hvorpå andre mennesker så på dem. I lyset af, at diagnosen kunne 

filtrere andre menneskers opfattelser af dem som personer, drejede konstituenten Overvejelser om 

at fortælle eller fortie om diagnosen sig om, at de oplevede, at de ved at tilbageholde beskeden om 

deres diagnose i mødet med andre mennesker ikke ville møde afvisning. Der var modsat også en 

oplevelse af, at andre mennesker ville afvise dem, såfremt de ikke var oprigtige omkring deres 

diagnose. At opleve diagnosen som både meningsfuld og betydningsløs handlede om, at de 

umiddelbart oplevede diagnosen som meningsfuld, fordi den muliggjorde forståelse af deres 

oplevede vanskeligheder med livet. Diagnosen blev modsat også oplevet som betydningsløs, fordi 

den ikke umiddelbart kunne bidrage til at forandre disse vanskeligheder. Konstituenten At opleve 

familien med et medansvar for diagnosen handlede om, at de oplevede, at problematiske 

personlighedstræk hos familien havde medvirket til, at de kunne diagnosticeres som borderline 

personlighedsforstyrrede, men de oplevede familien som blinde heroverfor. Endelig drejede At 

opleve sygdommen som begrænsende for deres livsudfoldelse sig om, hvordan de oplevede, at 

sygdommen begrænsede dem i hverdagen. De oplevede det som vigtigt, at andre mennesker 

accepterede dem med disse begrænsninger, selvom de modsat ønskede at bryde disse 

begrænsninger og blive accepteret på lige fod med andre mennesker.  

Diskussionen tydeliggjorde, at personer diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse 

oplevede stigmatisering i samspillet med forskellige mennesker og dermed i flere sammenhænge af 

hverdagslivet. Dette fik negative konsekvenser for dem, fordi de som stigmatiserede personer 

oplevede barrierer for deres recovery i hverdagslivet. Det var særligt relationer til andre mennesker, 

som både hindrede og fremmede deres muligheder for recovery. Det fremgik desuden, at 

sundhedsprofessionelle skulle tillægge sig et kritiske perspektiv på deres interaktion med denne 
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gruppe af personer, fordi de herved kunne bidrage til at reducere disse barrierer og på den måde 

hjælpe til, at personer opnåede et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Det kom frem, at tidal-

modellen kunne være en guide for særligt psykiatriske sygeplejersker til at hjælpe personer på vej i 

deres recoveryproces.   

8.0 Perspektivering 

Sigtet med denne undersøgelse var at indhente viden om de udfordringer, som personer 

diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse oplevede i hverdagslivet. Til trods for den 

tidligere kommentar om, at nærværende undersøgelse bør anskues som et pilotstudie, vil jeg 

diskutere, hvordan denne viden kan være anvendelig for praksis. Estabrooks (1999) har anført tre 

måder, hvorpå fund fra videnskabelige undersøgelser kan blive anvendt. Ifald fund skal være 

instrumentelt anvendelige for praksis, skal undersøgelsen resultere i konkrete handleanvisninger. 

Dette var imidlertid ikke tilfældet for nærværende undersøgelse. Fund fra denne undersøgelse vil 

derimod være symbolsk eller konceptuelt anvendelige for praksis.  

 

Fund har en symbolsk anvendelighed, fordi de udgør et redskab til at legitimere en bestemt praksis 

(Estabrooks 1999). De understreger eksempelvis relevansen af, at sygeplejersker arbejder for at 

reducere barrierer for recovery. I undersøgelsen af Schön, Denhov & Topor (2009) blev der peget 

på beskæftigelsesaktiviteter som en måde at bidrage til personers recovery. Sygeplejersker bør 

derfor i fællesskab med andre faggrupper finde muligheder for at beskæftige personer 

diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse, fordi kollegiale relationer viste sig at bedre 

personers selvværd. Det er imidlertid vigtigt, at disse beskæftigelsesmuligheder tilpasses efter 

personers faglige kompetencer og sygdomsmæssige begrænsninger, eftersom informanterne i 

nærværende undersøgelse ikke oplevede det som muligt at opfylde betingelserne for et 

fuldtidsarbejde eller en uddannelse. Såfremt der tages højde for disse aspekter vil personer ikke få 

en følelse af at fejle en given beskæftigelse, hvilket ville virke modsat på personers selvværd. Det er 

desuden relevant, at sygeplejersker i deres praksis arbejder for at etablere selvhjælpsgrupper som en 

støtte til personers recovery (ibid.). Selvhjælpsgrupper giver personer en mulighed for at indgå i 

meningsfulde sociale relationer med andre, der oplever lignende vanskeligheder i hverdagslivet. 

Her kan personer dele erfaringer og støtte hinanden i processen med at opnå et meningsfuldt og 

tilfredsstillende liv.  
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Fund har desuden en konceptuel anvendelighed, fordi de kan forandre den måde, hvorpå 

sygeplejersker tænker om personer diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse 

(Estabrooks 1999). Fund oplyser om personers vanskeligheder i hverdagslivet, som sygeplejersker 

ikke tidligere har været bevidste om.   

 

Det vil være relevant at belyse fænomenet yderligere i fremtidige undersøgelser. Dette skal ses i 

lyset af, at flere informanter vil kunne bidrage til at nuancere beskrivelsen af fænomenet, og 

fænomenets betydninger konstant vil udvide og forandre sig (Dahlberg et al. 2008:176). Særligt 

interessant kunne det være at interviewe mænd om deres oplevelser af fænomenet, fordi mænd 

muligvis vil opleve fænomenet anderledes end kvinder.    
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Bilag 1: Søgehistorik for PubMed 

 

Der bruges følgende kontrollerede emneord: 

Blok 1: ”Borderline Personality Disorder” (Mesh) 

 

Blok 2: ”Quality of Life” (Mesh) OR ”Attitude to Health” (Mesh) OR ”Adaptation, Psychological” 

(Mesh) OR ”Social Adjustment (Mesh)” OR ”Activities of Daily Living” (Mesh) OR ”Family” 

(Mesh) OR ”Psychology, Social” (Mesh) OR ”Interpersonal Relations” (Mesh) 

 

En kombination af de to blokke med den booleske operator AND gav 1293 hits. 

Søgningen blev afgrænset i forhold til sprog, idet der kun ønskedes litteratur på engelsk, dansk, 

svensk og norsk, og i forhold til publikationsdato, idet der kun ønskedes litteratur publiceret fra 

1999. 

Der ønskedes kun peer-reviewed tidsskriftsartikler.  

 

Søgningen med de skitserede afgrænsninger gav 604 hits. Heraf vurderedes 10 referencer som 

relevante til at belyse problemstillingen. En usystematisk kædesøgning med afsæt i de 10 referencer 

identificerede yderligere 5 relevante referencer. 

Med afsæt i de fundne referencer blev yderligere to kontrollerede emneord inkluderet i den 

systematiske bloksøgning: 

 

Blok 2: ”Quality of Life” (Mesh) OR ”Attitude to Health” (Mesh) OR ”Adaptation, Psychological” 

(Mesh) OR ”Social Adjustment” (Mesh) OR ”Activities of Daily Living” (Mesh) OR ”Family” 

(Mesh) OR ”Psychology, Social” (Mesh) OR ”Interpersonal Relations” (Mesh) OR ”Self Concept” 

(Mesh) OR ”Sick Role” (Mesh) 

 

Kombination af de to blokke gav nu 669 hits, dog ingen nye relevante referencer. 

Der blev ikke søgt med fritekstord, fordi læsning af referencerne ikke identificerede ord, som ikke 

kunne oversættes til databasens kontrollerede emneord. 
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Konklusion: 

Litteratursøgningen i PubMed viste, at der eksisterer et stort antal studier, hvor den undersøgte 

population er personer med borderline personlighedsforstyrrelse. I alt 15 referencer blev vurderet 

som relevante til at belyse problemstillingen. 10 af de fundne referencer kan betegnes som 

kvalitative studier, mens fem af de fundne referencer kan betegnes som kvantitative studier. Den 

usystematiske kædesøgning fandt de samme referencer som den systematiske bloksøgning, hvilket 

indikerede en høj genfinding for søgningen.     
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Bilag 2: Søgehistorik for Cinahl 

 

De kontrollerede emneord i PubMed er alle inkluderet i Cinahls kontrollerede vokabular.  

Der bruges følgende kontrollerede emneord: 

 

Blok 1: ”Borderline Personality Disorder”(MH)  

 

Blok 2: ”Quality of Life”(MH)+ OR ”Attitude to Health”(MH)+ OR ”Adaptation, Psychological” 

(MH)+ OR ”Social Adjustment”(MH) OR ”Activities of Daily Living”(MH)+ OR ”Family”(MH)+ 

OR ”Psychology, Social”(MH)+ OR ”Interpersonal Relations”(MH)+ OR ”Self Concept”(MH)+ 

OR ”Sick Role”(MH) 

 

En kombination af de to blokke med den booleske operator AND gav 390 hits. 

Søgningen med de skitserede afgrænsninger gav 307 hits. 

To nye referencer blev vurderet som relevante til at belyse problemstillingen. 

Den usystematiske kædesøgning identificerede ikke flere relevante referencer. To nye kontrollerede 

emneord kunne inkluderes i den systematiske bloksøgning:    

 

Blok 2: ”Quality of Life”(MH)+ OR ”Attitude to Health”(MH)+ OR ”Adaptation, Psychological” 

(MH)+ OR ”Social Adjustment”(MH) OR ”Activities of Daily Living”(MH)+ OR ”Family”(MH)+ 

OR ”Psychology, Social”(MH)+ OR ”Interpersonal Relations”(MH)+ OR ”Self Concept”(MH)+ 

OR ”Sick Role”(MH) OR ”Attitude to Mental Illness”(MH) OR ”Patient Attitudes”(MH) 

 

Kombinationen af de to blokke gav nu 310 hits, dog ingen nye relevante referencer. 

Der blev igen ikke søgt med fritekstord, fordi læsning af referencerne ikke identificerede ord, som 

ikke kunne oversættes til databasens kontrollerede emneord. 

 

 

Konklusion: 

Der sås et overlap af referencer mellem søgningerne i databaserne PubMed og Cinahl. De to fundne 

referencer i denne database kan begge betegnes som kvalitative studier.  
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Bilag 3: Søgehistorik for PsycINFO 

 

De kontrollerede emneord i Cinahl er alle inkluderet i PsycINFOs kontrollerede vokabular.  

Der bruges følgende kontrollerede emneord: 

 

Blok 1: ”Borderline Personality Disorder”(SH)+ 

 

Blok 2: ”Quality of Life”(SH)+ OR ”Health Attitudes”(SH)+ OR ”Enviromental Adaptation”(SH)+ 

OR ”Adjustment”(SH)+ OR ”Activities of Daily Living”(SH)+ OR ”Family”(SH)+ OR 

”Interpersonal Relations”(SH)+ OR ”Social Psychology”(SH)+ OR ”Self Concept”(SH)+ OR 

”Illness Behavior”(SH)+ OR ”Client Attitudes”(SH)+ 

 

En kombination af de to blokke med den booleske operator AND gav 157 hits. 

Søgningen med de skitserede afgræsninger gav 100 hits. Kun 1 ny tidsskriftsartikel blev vurderet 

som relevant til at belyse problemstillingen. Denne har et kvalitativt forskningsdesign. 

Der blev foretaget en usystematiske kædesøgning ud fra fundne relevante referencer. Dette 

inkluderede både den nye reference og fundne dupletter fra forrige søgninger. Denne søgning 

identificerede ikke flere nye relevante referencer. 

Det var ikke muligt i databasen at finde et kontrolleret emneord for ”Sick Role”. Dette ord blev 

derfor søgt som fritekst.  

Kombinationen ”Borderline Personality Disorder”(SH) AND ’sick role’(FT) gav 1 hit, der dog ikke 

var relevant. 

Der blev ikke søgt på andre fritekstord. 

 

Konklusion: 

Søgningens resultat i PsycINFO var betydeligt mindre end for de to foregående søgninger. Igen sås 

et overlap af referencer til søgningerne i de to øvrige databaser.   
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Bilag 4: Projektbeskrivelse  

 

Formål 

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan mennesker oplever at leve med diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse.  

 

Baggrund 

Diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse optræder i såvel ICD-10 som DSM-IV. For begge 

diagnosesystemer gælder, at en person skal opfylde generelle kriterier for 

personlighedsforstyrrelser, samt specifikke kriterier for borderlinetypen for at få stillet diagnosen.   

Kriterierne indbefatter, at personen skal afvige væsentligt fra den måde, som det gennemsnitlige 

individ i en given kultur opfatter, tænker, føler og relaterer til andre. Denne afvigende måde at 

opfatte, tænke, føle og relatere til andre beskrives som indgroede og ufleksible adfærdsmønstre, der 

er stabile over tid og som medfører væsentlige indskrænkninger i personens daglige funktion  

(American Psychiatric Association 2000, World Health Organization 1996) . Epidemiologiske 

studier har undersøgt forekomsten af personer med bordeline personlighedsforstyrrelse i den 

generelle befolkning og i kliniske sammenhænge. Et norsk studie fandt, at 0,7 % af den norske 

befolkning opfyldte de diagnostiske kriterier for diagnosen (Torgersen, Kringlen & Cramer 2001),  

mens et svensk studie fastslog, at 13,1 % af svenske psykiatriske patienter tilknyttet ambulant 

behandling var diagnosticeret med personlighedsforstyrrelser i hovergruppe B, herunder 

borderlinetypen. Forekomsten af borderline personlighedsforstyrrelse er ikke undersøgt i danske 

sammenhænge, men forskere har vurderet, at 10-12 % af indlagte patienter på psykiatriske 

afdelinger i Danmark de senere år har haft personlighedsforstyrrelser som hoveddiagnoser ved 

udskrivelse (Simonsen et al. 2007).  

 

Den eksisterende litteratur 

Den eksisterende litteratur viser, at mennesker diagnosticeret med borderline 

personlighedsforstyrrelse oplever problemstillinger forbundet med diagnosen, relationer og eget 

selvbillede. De har forskellige oplevelser af at få diagnosen. For nogle mennesker udgør den en 

logisk ramme for at organisere det kaos, som de oplever. For andre mennesker giver det ikke 

mening at blive klassificeret med diagnosen. De oplever, at diagnosen påvirker deres relation til 

sundhedsprofessionelle og til andre mennesker. Relationer til andre mennesker synes netop at have 
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betydning for deres selvbillede. Litteraturen viser, at mennesker med diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse har et negativt selvbillede. De ser sig selv som mindreværdige mennesker, 

oplever skyldfølelse, og de skjuler deres subjektive smerte og selvskadende handlinger for, at 

diagnosen ikke bliver fokus for deres relationer til andre mennesker (Nehls 1999, Fallon 2003, 

Perseius et al. 2005, Horn, Johnstone & Brooke 2007, Rogers, Dunne 2011).   

 

Projektets relevans 

Litteraturen viser, at der er særlige problemstillinger knyttet til det at leve med diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse. De refererede studier er henholdsvis engelske, svenske og amerikanske. 

Forekomsten af mennesker med diagnoser indenfor personlighedsforstyrrelsesspektret udgør 

imidlertid en væsentlig størrelse i danske kliniske sammenhænge, og mennesker med diagnose af 

borderlinetypen må formodes at overrepræsentere denne forekomst, fordi de ofte opsøger hjælp 

(Swartz et al. 1990). Det er derfor relevant at undersøge, hvordan mennesker indenfor en dansk 

kulturramme oplever det at leve med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. 

Undersøgelsens relevans kan endvidere begrundes med, at fokus for kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet netop er inddragelse af patientperspektivet. Projektets fund kan således anvendes 

til at kvalificere den sygeplejefaglige indsats ved patienternes kontakt med det danske psykiatriske 

sundhedsvæsen.  

  

Undersøgelsesmetode 

Der vil blive anvendt interviews til at opnå viden om oplevelser, der er forbundet med at leve med 

diagnosen. Etiske standarder for sygeplejeforskning vil i denne sammenhæng blive overholdt. Det 

er frivilligt om de ønsker at deltage, og de har til enhver tid ret til at udtræde fra undersøgelsen uden 

konsekvenser for deres fremtidige kontakt med psykiatrien. Patientinterviews vil blive 

anonymiseret, og givne oplysninger vil blive behandlet med fortrolighed. Jeg vil udarbejde en 

interviewguide, der vil blive udgangspunkt for interviewet med den enkelte deltager. Denne 

interviewguide vil omhandle de temaer, der blev fundet ved gennemgang af den eksisterende 

litteratur. I forbindelse med selve interviewet vil der blive indhentet informeret samtykke fra 

deltagerne.   
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Informanter 

Jeg ønsker at inkludere tre deltagere i min undersøgelse. Jeg håber på at kunne rekruttere deltagere 

til mit projekt ved at personalet tilknyttet en psykiatrisk afdeling tager kontakt til mulige deltagere 

og forhører dem om deres interesse i at deltage. Jeg vil udlevere en deltagerinformation, som 

personalet kan udlevere til mulige deltagere.  

 

Eneste inklusionskriterier for mulige informanter omfatter: 

1. At personen har borderline personlighedsforstyrrelse som aktions- eller bidiagnose 

 

Inden interviewet vil jeg sikre mig, at de har diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse ved at 

se i deres journal. Hertil vil jeg naturligvis spørge informanterne om lov. 

 

Dataanalyse 

Der vil efterfølgende blive udarbejdet en tematisering af de fremkomne data. Undersøgelsens 

videnskabsteoretiske tilgang til interviews og dataanalyse tager afsæt i den fænomenologiske 

tradition, der har som sit fokus at beskrive menneskers oplevelser.    

 

Tidsplan 

Interviewene forventes at finde sted i marts måned (dette synes dog ikke længere realistisk) og have 

en varighed på cirka 1 time.  

 

Formidling af fremkomne fund 

Det færdige produkt af specialet forventes omsat til en artikel, som publiceres i et dansk eller 

internationalt tidsskrift. Jeg tilbyder endvidere at fremlægge specialet for personalet på de 

afdelinger, der kunne have interesse heri.    

 

 

Med venlig hilsen 

Anette Juel Kynde, Stud.cur og sygeplejerske i Psykiatrisk Modtagelse, Psykiatrisk Hospital 

Risskov. Mail: anette.juel.kynde@studcur.au.dk   Tlf. 61 27 24 31 

 

 

mailto:anette.juel.kynde@studcur.au.dk
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Bilag 5: Godkendelse fra ledelse 
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Bilag 6: Godkendelse fra Datatilsynet 
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Bilag 7: Godkendelse fra Datatilsynet – forlængelse af tilladelse 
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Bilag 8: Bekræftelse på at specialet ikke kunne klassificeres som et biomedicinsk 

forskningsprojekt
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Bilag 9: Deltagerinformation 

Mit navn er Anette Juel Kynde. Jeg er sygeplejerske ved Psykiatrisk Hospital, Risskov og er i gang 

med mit kandidatspeciale ved Afdeling for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet.  

I mit speciale ønsker jeg at undersøge, hvordan mennesker oplever at leve med diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse. 

 

Udenlandske studier viser, at der er knyttet særlige problemstillinger til det at leve med diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse, men der er ikke lavet nogle danske undersøgelser om det. Jeg 

ønsker derfor at interviewe personer med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse for at 

belyse om mennesker i Danmark oplever de samme eller andre problemstillinger. En øget viden om 

disse problemstillinger vil kunne medvirke til at forbedre kontakten mellem patienter og 

sundhedsprofessionelle.      

 

Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen, og du har til enhver tid ret til at udtræde fra 

undersøgelsen. Du vil blive anonymiseret på den måde, at jeg må ikke gengive samtalen på en 

måde, som gør det muligt for andre at genkende dig. Jeg har desuden tavshedspligt. 

I forbindelse med interviewet vil jeg spørge om lov til at se i din journal for at være sikker på, at du 

har fået diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse. 

 

Konkret betyder deltagelse i undersøgelsen, at vi aftaler et tidspunkt og et sted, hvor vi kan lave 

interviewet. Interviewet vil have en varighed på cirka en time og vil blive lydoptaget. Under 

interviewet vil jeg gerne høre noget om dine oplevelser med at leve med diagnosen borderline 

personlighedsforstyrrelse.  

 Jeg vil meget gerne gennemføre interviewene inden udgangen af april måned.  

 

Med venlig hilsen 

Anette Juel Kynde, sygeplejerske, stud.cur 

Tlf. 61 27 24 31 

Mail: anettejuelkynde@gmail.com 

 

 

 

mailto:anettejuelkynde@gmail.com
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Bilag 10: Informeret samtykke 

Formålet med kandidatspecialet er at undersøge, hvordan personer oplever at leve med diagnosen 

emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, borderlinetype. 

 

Erklæring af undersøgelsesdeltageren: 

 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen, og jeg mener at vide 

tilstrækkeligt om formål med undersøgelsen. Deltagelse omfatter, at jeg bliver interviewet om mine 

erfaringer og oplevelser med at leve med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse.  

Jeg ved at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at jeg til enhver tid har ret til at udtræde fra 

undersøgelsen, eftersom jeg måtte ønske det. Dette får ingen konsekvenser for mig i mine 

eventuelle fremtidige kontakter med sundhedsvæsenet.  

Jeg giver samtykke til at deltage i undersøgelsen, og jeg har fået udleveret en kopi af dette 

informerede samtykke samt skriftlig information om projektet til eget brug.  

 

Deltagerens navn: 

 

Dato:                                Underskrift: 

 

Erklæring fra den undersøgelsesansvarlige: 

 

Jeg erklærer, at der er givet mundtlig information om undersøgelsen, udleveret skriftlig information 

om undersøgelsen, og at der foreligger et samtykke til, at deltageren kan deltage. 

 

Den undersøgelsesansvarliges navn: Anette Juel Kynde 

 

Dato:                                  Underskrift: 
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Bilag 11: Interviewguide 

1. Vil du prøve så konkret og detaljeret som muligt at beskrive den situation, hvor du fik stillet 

diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse?  

     - Hvordan blev diagnosen præsenteret for dig?  

     - Hvilket kendskab havde du til diagnosen inden? 

2. Hvordan oplevede du at få denne diagnose?  

      - Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvordan reagerede du? 

3. Hvordan oplevede du tiden umiddelbart efter at du havde fået stillet diagnosen? 

4. Vil du prøve så konkret og detaljeret som muligt at beskrive den situation, hvor du fortalte 

din familie om din diagnose?  

                   - Hvad tror du din familie tænkte om diagnosen? Hvordan oplevede du deres reaktion?               

                   - Har du oplevet en situation, hvor du tror diagnosen har haft betydning for den måde,              

                   din familie tænker om dig? 

5. Vil du på samme måde så konkret og detaljeret som muligt beskrive en situation, hvor du 

fortalte dine venner om din diagnose?  

    - Hvad tror du dine venner tænkte om diagnosen? Hvordan oplevede du deres reaktion? 

    - Har du oplevet en situation, hvor du tror diagnosen har haft betydning for den måde,  

      dine venner tænkte om dig?  

6. Har der været situationer, hvor du ikke har haft lyst til at fortælle at du har denne diagnose?                

    - Kan du beskrive denne situation? 

7. Har du oplevet situationer, hvor diagnosen har haft betydning for den måde, hvorpå du er 

blevet mødt af sundhedsprofessionelle? 

          - Kan du beskrive en sådan situation? (positiv/negativ) Hvad skete der? Hvad følte du?  

            Hvordan reagerede du?    

8. Har du oplevet situationer, hvor du ikke følte, du fik den hjælp du havde brug for? 

9. Nu har du haft diagnosen et stykke tid. Kan du sige noget om, hvilken betydning diagnosen 

har for den måde, du tænker om dig selv?  

10. Har du oplevet, at du på grund af diagnosen har været nødt til at ændre dine planer for 

fremtiden?  

    - Hvordan har du oplevet dette? Hvad tænker du om dette? 

      11. Kan du sætte ord på hvilken betydning diagnosen har for din hverdag? 
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