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Resumé 

 

Formål: Formålet er at undersøge, hvad mennesker, der har gennemgået dialektisk adfærdsterapi 

(DAT) forstår ved et liv, der er værd at leve, og hvordan de oplever, behandlingen bidrager hertil. 

Baggrund: Udenlandske undersøgelser viser, at DAT er effektiv, fordi den reducerer symptomer 

som selvmutilerende adfærd, misbrug og angst. Det er dog sparsomt belyst, hvordan patienter 

oplever DAT. 

Metode: Undersøgelsen har et fænomenologisk-hermeneutisk afsæt. Data er indsamlet gennem 

semistrukturerede enkeltinterviews med tre informanter. Interviewene er transskriberet ordret af 

interviewer/undersøger. Data er analyseret vha tematisk indholdsanalyse. 

Resultater: På baggrund af analyse fremkom 4 overordnede temaer: “Et liv, der ikke er værd at 

leve”, “Et liv, der er værd at leve”, “ Dannelse af en ny identitet” og “At møde et menneske og blive 

mødt som et menneske” 

Konklusion: Individuelt afpasset udfordring i en langvarig relation bidrager til at opnå kontrol over 

eget liv, hvilket forbindes med et liv, der er værd at leve. 

  



  

Abstract 

“Now I’m in control” – a qualitative study examining patients’ experiences with dialectical 

behavioral therapy contributing to a life worth living 

Aim: This study examines what patients, who have had Dialectical Behavioral Therapy (DBT) 

consider a life worth living and in which way DBT contributes. 

Background: The existing research points to the effectiveness of DBT in treating borderline 

personality disorder, however little qualitative research has been conducted to explore the reasons 

for the success of DBT from the patients’ perspective.  

Method: This study proceeds from a qualitative hermeneutic approach. Three participants were 

interviewed following a semi-structured format. The interviews were transcribed verbatim by the 

interviewer and analyzed with qualitative content analysis 

Results: Four themes emerged through the analysis process: “A life not worth living”,” a life worth 

living”,” creating a new identity” and “meeting a human being and being met as a human being”. 

Conclusion: Individually adjusted challenge in a long lasting relationship helps to gain control over 

their lives, which is associated with a life worth living. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Resume 

Abstract 

Indholdsfortegnelse 

1.0 Introduktion .......................................................................................................................... 1 

2.0 Baggrund .............................................................................................................................. 2 

3.0 Litteratursøgning .................................................................................................................. 4 

3.1 Inklusionskriterier ................................................................................................................ 6 

3.2 Eksklusionskriterier ............................................................................................................. 6 

3.3 Resultat af litteratursøgning ................................................................................................. 6 

4.0 Litteraturgennemgang .......................................................................................................... 6 

4.1 Livet før og efter DAT ......................................................................................................... 7 

4.2 Opfattelsen af sig selv og fremtiden .................................................................................... 7 

4.3 Gruppeterapi, individuel terapi og telefonstøtteordning ...................................................... 7 

4.4 Relationer ............................................................................................................................. 8 

4.5 Sammenfatning .................................................................................................................... 9 

5.0 Problemformulering og formål med undersøgelsen ............................................................. 9 

6.0 Forskningsspørgsmål ........................................................................................................... 9 

7.0 Videnskabsteoretisk afsæt .................................................................................................. 10 

8.0 Materiale og metodevalg .................................................................................................... 11 

8.1 Empirisk materiale ............................................................................................................. 11 

8.2 Beskrivelse af informanter ................................................................................................. 11 

8.3 Videnskabsetik ................................................................................................................... 12 

9.0 Dataindsamlingsmetode ..................................................................................................... 13 

9.1 Det semistrukturerede forskningsinterview ....................................................................... 13 

9.2 Interviewguide ................................................................................................................... 14 

9.3 Transskription .................................................................................................................... 15 

9.4 Analyseredskab .................................................................................................................. 15 

10.0 Analyse............................................................................................................................. 17 

10.1 Fund ................................................................................................................................. 18 

10.1.0 Jeg var møg ustabil, og det hele var håbløst ................................................................. 19 



 

 

10.1.1 Diagnosen ødelagde min selvforståelse ........................................................................ 20 

10.1.2 Det er mig, der har kontrollen ....................................................................................... 21 

10.1.3 Jeg passer på mig selv ................................................................................................... 22 

10.1.4 Diagnosen ligger i dvale ............................................................................................... 23 

10.1.5 Hvem er jeg nu? ............................................................................................................ 24 

10.1.6 At stå ved mig selv ........................................................................................................ 25 

10.1.7 Linedanser><bulldozer ................................................................................................. 26 

10.1.8 Hun viste, hun var et menneske .................................................................................... 27 

11.0 Diskussion ........................................................................................................................ 28 

11.1 Diskussion af fund ........................................................................................................... 28 

11.1.1 Et liv, der er værd at leve .............................................................................................. 29 

11.1.2 At møde et menneske og blive mødt som et menneske ................................................ 31 

11.2 Metodekritik ..................................................................................................................... 33 

12.0 Konklusion ....................................................................................................................... 35 

13.0 Perspektivering................................................................................................................. 36 

14.0 Referencer ........................................................................................................................ 37 

15.0 Bilagsfortegnelse .............................................................................................................. 40 

Bilag 1 - bloksøgning ............................................................................................................... 41 

Bilag 2 – brev til informanter ................................................................................................... 47 

Bilag 3  - samtykkeerklæring ................................................................................................... 49 

Bilag 4 – interviewguide .......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 



 

1 

1.0 Introduktion 

Til grund for dette masterprojekt ligger en projektbeskrivelse, der blev udarbejdet som 

semesteropgave på modul 2, juni 2011(Rasmussen 2011).  

Formålet med masterprojektet er at dokumentere min evne til at behandle en kompleks patientnær 

problemstilling og på et videnskabeligt grundlag sikre og udvikle kvaliteten af sygeplejen i praksis. 

Masterprojektet tilrettelægges således som en undersøgelse af, hvordan mennesker, der har 

gennemgået dialektisk adfærdsterapi (DAT) oplever, at behandlingen bidrager til et liv, der er værd 

at leve.  Af flere grunde synes dette emne relevant at undersøge: Behandlingens overordnede 

målsætning er: ”To create a life worth living” (Kåver 2004). Sygeplejersker indgår som terapeuter i 

DAT og dermed i behandlingens målsætning. Sygeplejersker kan således med fordel benytte viden 

om, hvordan de kan medvirke til at målsætningen nås. Endelig tydeliggjorde litteratursøgningen i 

forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen, at emnet er sparsomt belyst. 

I international sammenhæng er der, gennem randomiserede kliniske forsøg og kvasi-

eksperimentelle forsøg, efterhånden opbygget evidens for, at DAT er klinisk effektiv, fordi den 

reducerer dominerende symptomer for mennesker med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. 

Det drejer sig særligt om selvmutilerende adfærd, suicidalforsøg, misbrug og angst. Det er dog 

sparsomt, hvad der findes af kvalitative undersøgelser, der inddrager patienternes perspektiv som 

evaluering af interventionen (Martinsen et al. 2012, Perseius et al. 2003) 

I september 2011 deltog jeg i en konference med professor og udvikler af DAT, Marsha Linehan. 

Konferencens fokus var bl.a. evaluering af DAT. I den forbindelse gav Marsha Linehan udtryk for 

ikke længere at være så optaget af, om DAT virker. Dette mener hun at have fået bekræftet gennem 

de randomiserede kliniske forsøg. Det, der iflg. M.L., bør tildeles opmærksomhed fremadrettet, er at 

forbedre DAT. Denne udtalelse sammenholdt med behandlingens målsætning, synes at tale for, at 

patienternes oplevelser med behandlingen er værdifulde og relevante at inddrage ift. at forbedre 

behandlingen samt styrke, nuancere og give et bredere perspektiv på den foreliggende evidens.  

Ved at tage afsæt i patienternes oplevelser og i det, de tillægger betydning i deres liv, får vi som 

fagprofessionelle bedre forudsætninger for at forstå patienterne og støtte dem, der hvor de oplever 

behov for det (Andreasen 2008). Patienternes udsagn om oplevelser og erfaringer med DAT vil give 

sygeplejersker og andre faggrupper mere viden om, hvad der er god psykiatrisk sygepleje og 

behandling set fra patienternes perspektiv. Idet patientperspektivet er så sparsomt belyst ift. denne 

problemstilling, er det tanken, at dette masterprojekt skal fungere som pilotprojekt for et større, evt. 

regionalt evalueringsprojekt af DAT, hvor der er fokus på patientoplevelser. 
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2.0 Baggrund 

Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (EUP) er en psykisk lidelse, der er vanskelig at leve 

med og vanskelig at behandle. Karakteristisk for mennesker med EUP er identitetsproblemer, 

manglende impulskontrol, følelsesmæssig ustabilitet og tomhedsfølelse ofte kombineret med angst, 

depression og misbrug. Disse mennesker har en gennemgribende forstyrrelse i evnen til at 

følelsesregulere, hvilket bl.a. forårsager ekstreme vredesudbrud, selvmutilerende adfærd og 

suicidalforsøg. Den utilstrækkelige evne til at følelsesregulere betyder endvidere, at de har 

ineffektiv og uhensigtsmæssig problemløsningsstrategi, de har vanskeligt ved at indgå i relationer 

samt at mestre daglige gøremål (Trærup et al. 2012).  

Denne patientgruppe er repræsentanter for vanskelige problemstillinger som misbrug, 

kontinuitetsbrud og selvmord, der i National Strategi for Psykiatri nævnes som værende nogle af de 

store udfordringer, der kræver øget viden (Sundhedsstyrelsen 2009). 

Gennem mange år er patienterne blevet behandlet for deres symptomer vha. medicin, 

elektrokonvulsiv terapi (ECT) og indlæggelser. Efterhånden erfarede man, at denne konventionelle 

behandling i mange tilfælde ikke var tilstrækkelig. På baggrund heraf opstod i starten af 1990’erne 

behandlingsmetoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som er udviklet af professor i psykologi ved 

University of Washington, Marsha Linehan. Behandlingen er faseopdelt og en kombination af 

gruppe- og individuelle sessioner samt telefonstøtteordning. Central i behandlingen er 

færdighedstræning, der lærer patienterne at følelsesregulere, således at deres selvskadende adfærd, 

suicidalforsøg, misbrug samt angst- og depressionsproblematikker reduceres. I forhold til 

”treatment as usual” adskiller behandlingen sig ved, at der er fokus på, at patienterne lærer nye 

mestringsstrategier m.h.p at kunne tage ansvar for eget liv (Kåver 2004). Formålet med 

behandlingsmetoden er at styrke de menneskelige ressourcer hos patienter med svære tilfælde af 

diagnosen EUP, så de i højere grad har mulighed for at leve et selvstændigt liv, minimere risikoen 

for kronificering og tilbagevendende indlæggelser (Kåver 2004). Dette er nært forbundet med 

formålet med psykiatrisk sygepleje, hvor der i høj grad er fokus på relationen, herunder tillid og 

empati (Travelbee 2002). Iflg. Travelbee (2002) gør den professionelle kliniske sygeplejerske brug 

af sin disciplinerede intellektuelle tilgang og terapeutisk brug af selvet med det formål at etablere 

menneske-til-menneske relationen. Gennem relationen søges patientens jeg-funktioner styrket 

således, at han/hun i højere grad bliver i stand til at mestre sin hverdag (Strand 1998).  

DAT-modellen er i dag almindelig udbredt i såvel USA som i Europa. I Sverige har behandlingen 

eksisteret i flere år, i Norge og Danmark er den, hvad man stadig vil betegne, som værende under 
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opstart. Udenlandske undersøgelser, der enten sammenligner DAT med andre former for 

psykoterapi eller ”treatment as usual”, konkluderer, at DAT indtil videre er en lovende behandling, 

fordi den er klinisk effektiv for patienterne, idet deres symptomer reduceres (Linehan 2006, Binks 

2006, Rizvi 2007, Kliem 2010, Carter 2010 og Pasieczny 2010). Behandlingen er dermed også 

udgiftsbesparende for sundhedsvæsnet, idet antal henvendelser til psykiatrisk skadestue, antal 

indlæggelse og sengedage er reducerede. På trods af de lovende forskningsresultater er 

konklusionen dog også, at evidensgrundlaget bør udbygges, særligt gennem flere randomiserede 

kliniske forsøg. I 2010 påbegyndte psykiater og professor Merete Nordentoft projektet 

”Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af dialektisk adfærdsterapi hos patienter med 

selvskadende adfærd og borderline personlighedsforstyrrelse”, som skal foregå på Psykiatrisk 

Center København frem til 2014. Denne undersøgelse vil kunne bidrage til at øge evidensen for 

DAT som behandling til mennesker med EUP i en dansk kontekst. 

Ved et mindre psykiatrisk sygehus i Region Syddanmark har DAT eksisteret som projekt siden 

2007. Behandlingen udføres af et tværfagligt sammensat team bestående af hhv. ergoterapeut, 

sygeplejerske, socialrådgiver og psykolog. Alle er uddannede DAT-terapeuter.  I 2010 påbegyndte 

man en evaluering af projektet i form af statistiske opgørelser over udvalgte parametre samt en 

spørgeskemaundersøgelse, der monitorerer adfærd og symptomer. De resultater, der foreligger 

indtil videre viser, at selvmutilerende adfærd, suicidalforsøg, impulsivitet, vredesudbrud og behov 

for indlæggelser reduceres. Patienterne klarer sig bedre socialt, enkelte er påbegyndt uddannelse 

eller er kommet i (flex)job. Endvidere er der patienter, der afslutter DAT uden længere at opfylde 

diagnosekriterierne for EUP. Disse resultater er samstemmende med de udenlandske studier af 

DAT. Der ses altså en gavnlig effekt for såvel patienter som sundhedsvæsen. Det kan dog, på 

baggrund af såvel udenlandske studier som fund i lokale opgørelser, være svært at finde ind til 

kernen i den konkrete indsats, som har effekt. Der er generelt, i den forskning og evaluering, der er 

foretaget i udlandet og i den evaluering, der foregår lokalt, en tendens til at evaluere DAT ud fra et 

cost-benefit perspektiv. Undersøgelserne er baseret på kvantitative metoder, hvor statistisk 

signifikans og confidens intervaller bruges som dokumentation for, at behandlingen har sin 

berettigelse og er værd at investere i. Disse undersøgelser taler deres sprog og er værdifulde, men de 

siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt patienterne har fået et liv, de selv vil betegne som værd 

at leve. Der blev i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen (Rasmussen 2011) fundet èt 

kvalitativt studie, hvor man undersøger 10 svenske kvinders oplevelse af DAT-behandling (Perseius 

et al. 2003). Undersøgelsen viser, at informanterne først og fremmest ser DAT som en livreddende 
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behandling og en behandling, der har givet dem livet tilbage i kraft af, at de ikke i så udtalt grad 

som før behandlingen, har selvmordsforsøg og eller selvskade. Endvidere har det betydning for 

informanterne at møde respekt og forståelse fra terapeuterne, og at de i så høj grad selv er 

ansvarlige og aktive i behandlingen.  

I Årsrapporten om forskning i Region Syddanmark står, at forskning og dagligdagens virkelighed 

skal gå hånd i hånd og inspirere hinanden, og forskning skal bidrage til, at patienterne får optimal 

evidensbaseret udredning og behandling (Region Syddanmark 2010). Når man taler om 

evidensbaseret praksis, ses efterhånden en gryende erkendelse af, at også patienternes oplevelser og 

erfaringer tillægges værdi, og der er et vægtigt ønske om øget patientinddragelse i såvel pleje som 

behandling. (Martinsen et al. 2012). Herom siger Andreasen (2008), at vi (fagprofessionelle) har 

brug for virkelige beskrivelser af virkelige menneskers liv i de henseender, vi udpeger som 

relevante for sygeplejen, og at vi ikke kan være bekendte at inddrage noget i sygeplejen, som ikke 

afspejler virkelige forhold hos virkelige mennesker. Det betyder, at til det at arbejde evidensbaseret 

hører, at vi inddrager patienternes meninger. I teoridannelse ses dette bl.a. i evidenstrekanten, hvor 

patientpræferencer sammen med ekstern evidens og klinisk ekspertise udgør grundkomponenterne 

for udvikling evidensbaseret praksis (Willman et al. 2007). I praksis ses det bl.a. ved, at der 

foretages patienttilfredshedsundersøgelser som en del af at udarbejde rapporter og foretage 

evalueringer af en given intervention.  

På baggrund af ovenstående vil det fokuserede spørgsmål til litteratursøgningen være: ”Hvordan 

oplever patienterne, at dialektisk adfærdsterapi bidrager til et liv, der er værd at leve?” 

Mhp at få afdækket eksisterende forskningsbaseret viden og blive klogere på denne problemstilling 

foretages en systematisk litteratursøgning i udvalgte internationale databaser.  

3.0 Litteratursøgning 

Idet problemstillingen er af sundhedsfaglig karakter, udforskes den gennem en systematisk søgning 

i de sundhedsvidenskabelige databaser, PubMed, CINAHL og PsycINFO (Buus et al. 2008). Primo 

2011 foretog jeg i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen en litteratursøgning. For at 

sikre, at evt. nytilkomne eller ikke tidligere identificerede artikler indgår, foretages en fornyet 

søgning, som bygger videre på den tidligere.  Søgningen foretages denne gang med assistance fra en 

forskningsbibliotekar. Søgestrategien vil som tidligere bestå i en systematisk bloksøgning og en 

usystematisk kædesøgning.  
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Den systematiske søgning gennemføres som bloksøgning, hvor 4 blokke med hver deres 

hovedområde kombineres. Se fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1  

Overordnet er søgeordene ” bordeline personality disorder”, dialectical behavior therapy”, 

”experience”, ”perceptions”, ”qualitative research”, og ”outpatient” benyttet i bloksøgningen. 

Søgehistorierne er vedlagt som bilag (Bilag 1). 

For at indkredse søgningen er MeSH-termer, Thesaurus-headings og Cinahl-headings identificeret 

og kombineret med de Booleske operatorer ”AND” og/eller ”OR”. I udvalgte tilfælde er der søgt 

med funktionen ”fritekstsøgning” for at sikre, at relevante referencer ikke blev overset. Ved 

fritekstsøgninger anvendes citationstegn omkring flerledede ord, idet der så søges efter ordene i den 

præcise sammenhæng. Trunkering (*) anvendes for at sikre, at alle endelser på termen inkluderes i 

søgningen (Buus et al. 2008). Dette er gjort med søgeordene ”interview*” og ”experienc*”.  

Da det overordnede søgeord ”dialectical behavior therapy” tilsyneladende staves på flere måder, er 

alle stavemåder indføjet i søgningen og kombineret med ”OR”. 

I søgningerne har jeg også været opmærksom på ”related articles”, der omhandler nærliggende eller 

samme problemstillinger. Herudover er det undersøgt, hvilke kontrollerede emneord de relevante 

artikler er indekseret under, således at disse kunne bygges ind i søgningen. Endelig er de fundne 

referencer gennemgået mhp udvælgelse af artikler, der syntes relevante at inkludere. Bloksøgningen 

er suppleret med en usystematisk kædesøgning gennem hvilken man med udgangspunkt i relevante 

referencer kan finde nye referencer (Bjerrum 2005). 

Udvælgelse af relevant referencer til dette projekt er vurderet ud fra følgende in- og 

eksklusionskriterier. 
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3.1 Inklusionskriterier 

Problemstillingen søges belyst i en forskningsbaseret kontekst, hvorfor et overordnet 

inklusionskriterium er, at referencerne er publiceret i tidsskrifter, der er peer reviewed (Buus et al. 

2008). Øvrige inklusionskriterier er: 

 At populationen, der undersøges er voksne fra 18 år og opefter.  

 At referencerne beskriver patienters oplevelser med DAT i ambulant regi.  

 At populationen, der indgår i undersøgelsen, er diagnosticeret med emotionel ustabil 

personlighedsstruktur, borderlinetype efter 
1
ICD-10 eller tilsvarende i 

2
DSM-IV.  

3.2 Eksklusionskriterier 

 Referencer på andre sprog end dansk, engelsk, svensk og norsk. 

 Co-morbiditet.  

 Børn/unge under 18 år indgår i populationen.  

 DAT behandling under indlæggelse i psykiatrisk afdeling 

3.3 Resultat af litteratursøgning 

Den fornyede litteratursøgning bekræfter, at patienters oplevelser med dialektisk adfærdsterapi 

stadig er særdeles sparsomt belyst. Udover den allerede identificerede artikel af Perseius et al. 

(2003), fremkom 2 artikler, der på baggrund af deres abstract blev udvalgt. Altså er i alt 3 artikler 

udvalgt til videre bearbejdelse (Perseius et al. 2003, Cunningham et al. 2003, Hodgetts et al. 2007). 

For at forholde mig kritisk til artiklernes styrker og svagheder og dermed deres forskningsmæssige 

kvalitet, er artiklerne vurderet ud fra VAKS-modellen (Høstrup 2009). Artiklen af Perseius et al. 

scorer 17,1 points ud af 20 mulige. Artiklen af Hodgetts et al. (2007) scorer 13,4 points. Artiklen af 

Cunningham et al. (2003) scorer 13,3 points.  

Nedenfor redegøres for den eksisterende videnskabelige viden, der forefindes om problemstillingen, 

idet denne viden er undersøgelsens fundament. 

4.0 Litteraturgennemgang  

Efter at have gennemlæst artiklerne synes fundene at kunne opgøres i fire temaer: 

                                                           
1
 International Classification of Diseases, WHO 

2
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition 
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4.1 Livet før og efter DAT 

Livet før DAT beskrives som værende fuld af selvskade, selvmordsforsøg, uforudsigelighed og 

traumer. Gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb har været hverdag for de fleste – dog 

uden at opleve at få det bedre, tværtimod.  

Efter DAT er angst, lidelse og paranoide forestillinger er stadig en præmis i hverdagen, men det 

kontrollerer den ikke hverdagen, fordi klienterne har fået kognitive og adfærdsmæssige 

færdigheder, der gør dem i stand til at udholde, regulere følelser og overvinde selvmords- og 

selvskadeimpulser. Dette giver tro på, at de forbliver i live (Perseius et al. 2003, Cunningham et al. 

2003, Hodgetts et al. 2007). 

4.2 Opfattelsen af sig selv og fremtiden 

Informanter beskriver, at de ifm tidligere behandling har oplevet disrespekt, fordømmelse og 

ligefrem fjendtlighed fra behandlernes side, hvilket har haft indflydelse på deres opfattelse af sig 

selv. I DAT behandling har informanterne følt sig mødt med accept og tillid, hvilket betyder, at de 

efter endt behandling beretter om, hvordan de i højere grad kan acceptere sig selv, har fået selvværd 

og selvtillid og styrke. Denne opfattelse af sig selv bidrager til troen på en fremtid, håb om at det 

ubehagelige går over og håb om, at der er noget bedre i vente. 

At kunne kontrollere sine følelser giver mulighed for at gennemgå og håndtere kriser fremfor at 

slippe væk gennem selvskade eller stoffer. Det at være/føle sig uafhængig og handlekompetent er 

en stor tilfredsstillelse (Cunningham et al. 2003, Perseius et al. 2003, Hodgetts et al. 2007).  

4.3 Gruppeterapi, individuel terapi og telefonstøtteordning 

En kombination af færdigheder hjælper klienterne gennem hverdagen, og disse færdigheder synes at 

være afgørende ift. overlevelse. Det er dog meget individuelt, hvilke færdigheder, der virker for den 

enkelte (Cunningham et al. 2003). 

Selv om det i alle artikler kommer til udtryk, at informanterne anser gruppebehandling som hård og 

udfordrende, så anses den også som nødvendig og givtig. Gruppebehandlingen ses som en mulighed 

for at omsætte oplevelser til læring, idet der reflekteres med mennesker, der har lignende 

problematikker inde på livet. Man føler sig lyttet til som et menneske, ikke som en patient. 

Gruppebehandling forbindes også med støtte, venlighed og gensidig interesse samt villighed til at 

hjælpe hinanden. Der er plads til ærlighed.  Terapeuternes evne til at undervise og favne alle 

følelser fremhæves som væsentlig. Der er informanter, der giver udtryk for, at behandlingen først er 
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effektiv, hvis man er klar til den. Såvel individuel- som gruppebehandling er forbundet med lidelse, 

og det er vigtigt, man er villig til at arbejde sig gennem det fremfor at give op (Cunningham et al. 

2003, Hodgetts et al. 2007). 

I den individuelle del af behandlingen fremhæves betydningen af det tætte kendskab terapeut og 

klient får til hinanden og hvor afgørende dette kendskab er ift. at terapeuten formår at udfordre 

klienten lige præcis så meget, som han/hun kan klare. Føler klienterne sig udfordret for lidt eller for 

meget, er dette årsag til følelse af frustration, hvilket gør, at behandling opleves mindre 

virkningsfuld. 

Telefonstøtten anses som afgørende i en krisesituation, hvor der er behov for hjælp til at mestre. 

Informanterne giver dog udtryk for, at det kan være svært at få sig selv til at ringe, fordi de føler, de 

forstyrrer terapeuten, eller de kommer til at føle sig som et barn. De fleste får dog ringet, når det 

virkelig er nødvendigt. Det er hjælpsomt bare at tale med terapeuten og betryggende at have en 

terapeut, der tager beslutninger om, hvad man præcis skal gøre, fordi hun ved, hvad man har brug 

for. Det er også lindrende og hjælpsomt, at terapeuten forsikrer klienten om, at det nok skal gå. 

Informanter ser det dog som en ulempe, at de ikke nødvendigvis kommer i kontakt med den 

personlige terapeut, hvis de ringer om natten Cunningham et al. 2003, Perseius 2003). 

4.4 Relationer 

Relationen til terapeuten betones i alle tre artikler. Det særligt betydningsfulde i relationen er den 

ikke-dømmende, validerende holdning, terapeuten indtager overfor patienten. Oplevelsen af 

ligeværdighed i relationen, terapeutens evne til at udfordre i et passende tempo samt følelsen af 

værdighed synes at motivere/sætte patienten i stand til at tage ansvar (Cunningham et al. 2003, 

Hodgetts et al. 2007). I DAT føler patienterne sig ikke alene eller bange for at blive afvist eller 

misforstået. Det at terapeuten ikke ser fx selvskadende adfærd som et udtryk for, at patienten vil 

manipulere eller ”gøre sig interessant” men i stedet ser det som et udtryk for hvordan patienten har 

det, tillægges betydning (Perseius et al. 2003). Terapeuten beskrives/opleves som en ligeværdig 

samarbejdspartner, der arbejder mod samme mål som klienten. 

Relationen til andre, fx i det offentlige rum er blevet lettere, idet patienterne har lært 

kommunikation, assertion og grænsesætning. Familiære relationer eller relationer, hvor der er en tæt 

følelsesmæssig tilknytning kan stadig være svære at håndtere (Cunningham et al. 2003). 
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4.5 Sammenfatning  

Litteraturen beskriver, hvordan DAT har været medvirkende til, at informanterne er forblevet i live, 

og hvordan de føler sig ”tilbage til livet”; i forbindelse hermed beskrives særligt betydningsfulde 

elementer i terapien. Men hvad informanterne forstår ved et liv, der er værd at leve, og om 

diagnosefrihed er ensbetydende med et liv, der er værd at leve, indfanger litteraturen ikke præcist.  

Denne konstatering er argumentet for at iværksætte en empirisk undersøgelse af, hvad patienterne 

opfatter som et godt liv og i hvilket omfang, DAT kan bidrage hertil. 

5.0 Problemformulering og formål med undersøgelsen 

På baggrund af de fund, der er gjort i litteraturen, udledes følgende problemformulering og formål 

med undersøgelsen: 

 

”Hvad forstår mennesker, der har gennemgået dialektisk adfærdsterapi ved et liv, der er 

værd at leve, og hvordan oplever de, at behandlingen bidrager hertil?” 

 

Når vi ikke ved, hvad det gode liv er for mennesker, der har gennemgået DAT, så bliver formålet at 

undersøge, hvad disse mennesker forstår ved et godt liv, hvordan de oplever, at DAT bidrager 

hertil, og hvilke elementer, de ser som særligt betydningsfulde i behandlingen. Formålet er at få 

synliggjort de fænomener, der kan have såvel positiv som negativ indflydelse på patienternes 

oplevelser med DAT ift. at få et liv, der er værd at leve. Denne viden kan psykiatriske 

sygeplejersker inddrage i deres refleksion over egen praksis i deres virke som DAT-terapeuter og 

derigennem styrke og udvikle den fremtidige sygeplejefaglige indsats i DAT.   

6.0 Forskningsspørgsmål 

På baggrund af litteraturgennemgangen og problemformuleringen formuleres følgende 

forskningsspørgsmål, der anvendes som temaer i interviewguiden og således vil blive besvaret i 

dette masterprojekt: 

 Hvordan var informanternes liv før DAT, og hvordan er det efter?  

 Hvilke erfaringer har informanterne med DAT? 

 Hvad beskriver informanterne som særligt betydningsfuldt i DAT? 

Mhp at nuancere og bidrage til den foreliggende viden, forfølges gennem hele interviewet, 

informanternes forståelse af, hvad der er et godt liv for dem.  
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7.0 Videnskabsteoretisk afsæt 

Det videnskabsteoretiske afsæt for dette projekt er fænomenologisk-hermeneutisk. 

Fænomenologien beskæftiger sig med, hvordan noget(fænomenet) viser sig for den enkelte, og 

hvilken mening eller betydning, det tillægges. Fænomenologiens ærinde er at ”komme til sagen 

selv”, altså en beskrivelse af et fænomen, som det erkendes af individet (Norlyk et al. 2008). 

Hermeneutikken beskæftiger sig med at afdække betydningen i et udsagn gennem tolkningen af de 

meninger, der ligger i eller bag udsagn. Metoden er velegnet, når det gælder om at forstå et udsagn 

eller en handling, fordi den analyserer fænomenerne i den sammenhæng, de er blevet til i og er en 

del af (Gadamar 2007, Dahlager 2011, Bjerrum 2005). I denne undersøgelse ønskes netop 

beskrivelse af oplevelser mhp forståelse og fortolkning.  

I forhold til såvel fænomenologi som hermeneutik er begrebet forforståelse væsentlig at forholde 

sig til, idet interviewforskning indebærer, at intervieweren bruger sig selv som instrument (Fog 

2004). Man må, iflg. Fog (2004), klargøre hvilket instrument, man er, idet man forstår og fortolker, 

ud fra det man ved i forvejen. Forforståelsen, som er en slags forhåndsviden, kan komme til at stå i 

vejen for, at informantens beretning præsenteres objektivt; eller sagt på en anden måde, at 

fænomenet bliver fremstillet præcis, som det har præsenteret sig i informantens bevidsthed 

(Rasmussen 2013). 

Kvale et al. (2009) taler om begrebet ”refleksiv objektivitet” som det, at forskeren reflekterer over 

sit bidrag til produktion af viden. Objektivitet i kvalitativ forstand er at stræbe efter ”objektivitet ift. 

subjektivitet”, som betyder, at man er bevidst om sin forforståelse, at den ”tøjles”, så den ikke står i 

vejen for informantens udsagn, eller den bringes i spil i undersøgelsen. Dette underbygges af Fog 

(2004) og Thomas et al. (2011), der understreger, at man som interviewforsker ikke skal stræbe 

efter at gøre sig fuldstændig neutral, idet det er urealistisk i en mellemmenneskelig relation.  

Min teoretiske forforståelse er tydeliggjort i dette projekts afsnit 1.0, 2.0 og 4.0. Udover at have 

beskæftiget mig med DAT i masteruddannelsen, har jeg under min specialuddannelse i psykiatrisk 

sygepleje beskæftiget mig med sygepleje til mennesker med emotionel ustabil 

personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen. Min faglige forforståelse er mit faglige perspektiv og 

erfaring som sygeplejerske i psykiatrien i 13 år, de sidste 6 år dog som klinisk sygeplejelærer. Jeg 

har aldrig arbejdet som DAT-terapeut, hvilket både kan ses som en styrke og en svaghed for denne 

undersøgelse. Jeg dog har kontor på samme gang som DAT-terapeuterne, hvilket betyder, jeg har 

overværet nogle af de drøftelser, terapeuterne har haft. Dette må også siges at være en form for 

forforståelse, idet jeg fx har fået indblik i, hvilke dilemmaer man kan stå i som DAT-terapeut. 
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Min metodiske forforståelse kommer til udtryk i projektets afsnit 9.0. Den metodiske forforståelse 

skønnes relevant at inddrage, idet valg af metode til såvel dataindsamling som analyse kan påvirke 

resultaterne af undersøgelsen. 

De netop nævnte elementer af min forforståelse er dem, der bringes ind i undersøgelsesprocessen. 

For at sætte denne forforståelse i spil og dermed forståelseshorisonten i bevægelse, vil jeg være 

åben overfor påvirkninger under interviewene. Jeg må have en åben tilgang til det, informanterne 

beskriver og samtidig forfølge udsagn, der ikke er i overensstemmelse med min forudindtagne 

viden om problemstillingen (Bjerrum 2005, Dahlager et al. 2011). 

8.0 Materiale og metodevalg 

Ift. at foretage metodevalg i videnskabelige undersøgelser gælder, at spørgsmålet bestemmer 

metoden (Polit et al. 2010). Når valget således er faldet på den kvalitative metode, nærmere bestemt 

det kvalitative forskningsinterview, er det fordi, det har en styrke ift. at indhente subjektive 

beskrivelser, undersøge og forstå menneskers synspunkter og oplevelser relateret til deres eget liv 

(Kvale et al. 2009). Netop det lægger problemformuleringen op til. Interviews beskrives endvidere 

som velegnede til at generere viden om emner, der er underbelyste, sensitive eller der hvor man som 

forsker er interesseret i det særegne frem for det generelle (Adams 2010, Andreasen 2008). 

8.1 Empirisk materiale 

Tre informanter er interviewet i 45-60 minutter. Det transskriberede materiale fra disse tre 

interviews udgør det empiriske datamateriale, som danner baggrund for analyseprocessen, hvor der 

udledes meningsenheder, underkategorier og kategorier. 

8.2 Beskrivelse af informanter 

Iflg. Kvale et al. (2009) findes den perfekte informant ikke. Vigtigst er det at få udpeget 

informanter, der er samarbejdsvillige, motiverede og med høj sandsynlighed kan bidrage med data, 

der kan belyse forskningsspørgsmålet. Informanterne er derfor udvalgt i samråd med DAT-

terapeuterne, som har et flerårigt kendskab til patienterne, og derfor menes at kunne udtale sig om, 

hvilke af patienterne, der opfylder disse overordnede kriterier for inklusion. Kvale et al. (2009) 

skriver endvidere, at der ikke er noget facit for, hvad der er det rette antal informanter til en 

kvalitativ undersøgelse, men det handler om at interviewe så mange personer, som det kræver at 



 

12 

finde ud af det, man har brug for at vide. Rammerne for dette projekt betyder, at tre informanter er 

udvalgt. Strategien ift. udvælgelse fremgår nedenfor.  

Inklusionskriterier: 

 At informanterne har lyst til at indgå i et forskningsinterview og således har afgivet frivilligt 

samtykke. 

 At de skønnes psykisk robuste til at berette om deres liv før og efter DAT. 

 At de skønnes gode til at formulere sig og således give righoldige beskrivelser. 

 At afslutning af DAT-behandling har været tilrettelagt. 

 At de har afsluttet DAT uden at kunne opfylde de diagnostiske kriterier for emotionel ustabil 

personlighedsstruktur af borderlinetypen. 

 At de taler og forstår dansk 

 

 Køn Alder Påbegyndt DAT Afsluttet DAT 

Informant 1  Kvinde 41 2007 2011 

Informant 2 Kvinde 29 2008 2010 

Informant 3  Mand 29 2008 2013 

 

Når disse informanter er udvalgt til indgå i interviewundersøgelsen, og der er lagt vægt på, at de er 

færdigbehandlede, er det af to grunde: Jeg har, ud fra min viden om DAT skønnet, at det ville være 

etisk ukorrekt at inddrage patienter, der er i gang med traumebearbejdelse. Desuden er jeg, på 

baggrund af resultater fra de mange kvantitative undersøgelser, blevet nysgerrig på, om det at 

afslutte DAT, uden længere at opfylde de diagnostiske kriterier for EUP, er ensbetydende med, at 

målsætningen er nået. 

8.3 Videnskabsetik 

Når man henvender sig til andre mennesker i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, er 

informeret samtykke jf. § 7 i persondataloven en basal regel, der skal overholdes (Bjerrum 2005). 

Det betyder, jeg, til de udvalgte informanter, har sendt et brev, hvor jeg informerer om formålet 

med undersøgelsen, samtykke, tavshedspligt fra min side samt deres etiske rettigheder (bilag 2). 

Inden interviewets start har informanterne desuden underskrevet en samtykkeerklæring (bilag 3). 

Idet dette projekt er udarbejdet i forbindelse med en uddannelse, falder det ikke indenfor 

bestemmelserne i ”Lov om behandling af personoplysninger”, hvorfor projektet ikke er anmeldt til 

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/blanketter/anmeldelsesblanketter/privat-forskning). 

http://www.datatilsynet.dk/blanketter/anmeldelsesblanketter/privat-forskning
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Eftersom projektet ikke er et biomedicinsk forskningsprojekt, og dermed ikke falder ind under ”Lov 

om videnskabsetiske komitéer og behandling af biomedicinske forskningsprojekter” (Lov om 

videnskabsetisk komitésystem 2003), er projektet ej heller anmeldt til Den Videnskabsetiske 

Komité for Region Syddanmark. 

9.0 Dataindsamlingsmetode 

I dette afsnit beskrives og argumenteres for undersøgelsens design. 

9.1 Det semistrukturerede forskningsinterview 

I dette afsnit redegøres for det semistrukturerede forskningsinterview som metode. Til grund herfor 

ligger semesteropgaven ”Det kvalitative forskningsinterview i en videnskabelig sammenhæng” 

(Rasmussen 2013), som jeg har udarbejdet på modul 3 med det formål at blive bevidst om og 

forholde mig kritisk til metodens rækkevidde, herunder styrker og evt. begrænsninger. Idet jeg er 

uøvet som interviewforsker, havde jeg endvidere det personlige formål at opnå fortrolighed med 

forskningsinterviewet som metode, for at have de bedste betingelser til at gennemføre 

interviewundersøgelsen kompetent (ibid). 

Når det kvalitative forskningsinterview er udvalgt som den mest velegnede metode til at kaste lys 

over problemformuleringen, er det overordnet fordi, at netop denne metode har en styrke i 

sammenhænge, hvor man ønsker at forstå, hvordan livet er for mennesker, der pga. sygdom eller 

lidelse er i berøring med sundhedsvæsnet og hvilken mening, en given oplevelse tillægges (ibid).  

Endvidere har metoden har sin styrke og er velvalgt, når formålet er at inddrage patientperspektivet 

i fx evaluering af en intervention, idet interview giver patienter mulighed for at tale om deres 

oplevelser og erfaringer med en given lidelse, behandling eller pleje og hvilken betydning disse 

erfaringer tillægges (Rasmussen 2013). 

Willman et al. (2007) skriver, at forskning, der bygger på kvalitativ metodik i sig selv kan være 

vidensproducerende, men den kan også supplere og uddybe viden, der er dokumenteret vha. 

kvantitative metoder. Forskning, der bygger på interview har til formål, gennem systematiserede 

fremstillinger af informanters udsagn, at afdække, forstå og fortolke den mening oplevelsen af et 

givent fænomen tillægges af den enkelte informant. Det endelige formål med en given undersøgelse 

er dog videnskabeligt. Dvs. man udfører interviews for at få dokumenterbar indsigt i informanternes 

perspektiv på de sagsforhold, man som interviewforsker er interesseret i (Fog 2004). 
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Med baggrund i Kvales (2009) beskrivelse af fokusgruppeinterviewet, synes det oplagt at udføre 

denne interviewundersøgelse som netop fokusgruppeinterview. Der er dog flere grunde til, at denne 

interviewform er fravalgt, og enkeltinterview er valgt i stedet. Jeg har først og fremmest ingen 

erfaring som interviewer, hvilket, antageligvis, er særdeles væsentligt ift. at beherske rollen som 

moderator for en gruppe informanter. Fokusgruppeinterview kan endvidere give uoverskueligt 

interviewmateriale (Kvale et al. 2009), og min manglende erfaring ift. at bearbejde 

interviewmateriale, kan tænkes at påvirke undersøgelsens validitet og reliabilitet ift. at udlede fund. 

Endelig er fokusgruppeinterview iflg. Norlyk et al. (2008) ikke en egnet metode at anvende i 

undersøgelser som denne, fordi den ikke vægter individualiteten og er således uforenelig med en 

fænomenologisk tilgang. Enkeltinterview vælges altså med baggrund i den fænomenologiske 

tilgang, idet jeg ønsker righoldige, dybdegående beskrivelser fra hver enkelt informant.  

9.2 Interviewguide 

Forskningsinterviewet beskrives som en struktureret samtale (Kvale et al. 2009). Dette indebærer, at 

der udformes og anvendes et instrument til at holde strukturen i samtalen, nemlig en interviewguide. 

Det skønnes velvalgt at foretage dataindsamling vha. en semi-struktureret interviewguide, der har til 

formål at holde struktur og fokus samt give informanterne mulighed for at fortælle med egne ord. 

Interviewguiden er konstrueret således, at den indeholder overordnede temaer, interviewspørgsmål 

samt hjælpespørgsmål. De overordnede temaer er dannet på baggrund af forskningsspørgsmålene. 

Interviewspørgsmålene er primært åbne og skal give informanterne mulighed for at beskrive. 

Hjælpespørgsmål af opklarende, fortolkende og/eller sonderende karakter tages i brug, når der er 

behov for at få udsagn uddybet eller afklaret. Endelig benyttes tavshed i samtalen for at give 

informanterne rum til refleksion (Kvale et al. 2009). Interviewguiden er vedlagt som bilag (bilag 4).  

At arbejde ud fra en interviewguide er forbundet med overvejelser og udfordringer. At være en god 

forsker er ikke det samme som at være en god interviewer. Fog (2004) problematiserer de 

psykologiske processer, der er mellem interviewer og informant, og som er afgørende for 

interviewets kvalitet. Det er hendes påstand, at det empiriske materiale, der kommer ud af 

interviewet vil være et vaklende fundament at bygge en videre undersøgelse på, hvis intervieweren 

ikke har været dygtig til at etablere og fastholde kontakten til sin informant, eller hvis hun undgår 

de svære spørgsmål. På trods af denne påstand betoner Fog (2004), ligesom Kvale et al.(2009), 

væsentligheden af at beherske interviewteknikker og det at have en gennemarbejdet interviewguide 

som en del af at skabe sig de bedst mulige vilkår at indhente brugbar viden på. Ulempen ved en 
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interviewguide er dog, at den, særligt for den uøvede interviewer, meget nemt kan komme til at stå i 

vejen for kontakten mellem interviewer og informant, idet intervieweren er meget koncentreret om 

at få sig formuleret korrekt. Dette kan blive en svaghed for undersøgelsen, fordi det er forbundet 

med en risiko for, at intervieweren mister kontakten med informanten (Fog 2004). 

For at undgå rigiditet i interviewet og distance i relationen, gjorde jeg, som Fog (2004) anbefaler: 

Jeg lærte mig interviewguiden udenad. Dette betød, at jeg havde overskuddet til at lytte oprigtigt og 

empatisk, så informanten ikke kom til at føle sig som et middel til, at jeg skulle nå mit mål, men at 

vi var sammen i en bæredygtig relation, hvor vi talte om et fælles anliggende.  

En gennemarbejdet interviewguide og en god kontakt med informanten synes tilsammen at styrke 

beskaffenheden af det empiriske materiale, ingen af delene gør det alene. 

9.3 Transskription 

Kvale et al. (2009) betegner interview som et håndværk, der kræver øvelse for at blive dygtig. Det 

gælder også transskriptionsprocessen. Jeg har derfor valgt selv at foretage transskriptionen. Hvert 

interview er transskriberet umiddelbart efter, det har fundet sted. Denne fremgangsmåde styrker 

validiteten af datamaterialet, idet jeg har haft interviewet i frisk erindring og har dermed kunnet 

rekonstruere, såfremt der har været uklarheder i optagelsen. Idet jeg fra interview til interview har 

udvidet min forståelseshorisont, har det medført, at jeg er blevet opmærksom på, om et spørgsmål 

skulle stilles på en anden måde i næste interview, og hvad der evt. yderligere skulle spørges til. 

Interviewene er transskriberet ordret i deres fulde længde. Pauser i talen er markeret med et 

punktum for hvert sekund, pausen varede. Navne er anonymiseret ved at give informanterne tallet 

1-3. Forhold og episoder, der kan henføres til en bestemt terapeut eller afdeling er i transskriptionen 

anført som ”X”. Denne fremgangsmåde er valgt mhp at sikre en så loyal og fortrolig transskription 

som muligt og derved overholde de etiske forpligtelser, der er forbundet med bearbejdning af 

datamateriale (Bjerrum 2005,, Kvale et al. 2009). 

9.4 Analyseredskab 

Oprindeligt var det hensigten at analysere datamaterialet vha. tematisk indholdsanalyse, som den 

beskrives af Burnard (1991); nemlig i 14 trin, hvor kolleger og evt. også informanter indgår i 

analyseprocessen mhp at øge sandsynligheden for validitet i dannelse af kategorier samt fungere 

som en gardering mod ”researcher bias”. Tematisk indholdsanalyse i den form benyttes i artiklen af 
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Perseius et al. (2003), som beskriver en interviewundersøgelse lig nærværende, hvorfor den for mig 

som uøvet interviewforsker syntes hensigtsmæssig at ”læne mig op ad”. 

Når jeg i stedet har valgt at analysere vha. tematisk indholdsanalyse, som den beskrives af Bjerrum 

(2005), er det overordnet fordi, jeg må gå pragmatisk til værks. Jeg har til dette projekt ikke kunnet 

finde en kollega, der udover at besidde de fornødne akademiske kompetencer også har haft tid til at 

gennemlæse det transskriberede materiale og indgå i kategoridannelse. Uanset om analyse foretages 

alene eller med en kollega, kan det påvirke undersøgelsens reliabilitet. Som uøvet vil jeg givetvis 

kunne overse temaer og kategorier. Hvis en kollega skulle bistå mig i kategoridannelse, ville det 

naturligvis inspirere men også være forbundet med risiko for skævvridning af resultaterne, idet 

udledning af kategorier ville være påvirket af en anden forforståelse end min.   

Tematisk indholdsanalyse befinder sig videnskabsteoretisk i den hermeneutiske erkendeposition. 

Det betyder, at viden skabes ved, at udsagn forstås i deres sammenhæng (Bjerrum 2005).  

Selv om det blot er én af mange metoder til at analysere kvalitative data, skønnes den velvalgt ift. 

mit datamateriale, idet metoden er anerkendt til at analysere data produceret gennem et semi-

struktureret interview, og den har til formål at producere detaljerede og systematiske optegnelser 

over temaer og emner fra interviews samt at sammenkæde temaer og interviewudsagn i kategorier. 

Analysemetoden gør det desuden muligt at holde sig tæt til de udsagn, informanterne har givet om 

deres livsverden lige fra gennemlæsning til rapportering af fund (Perseius 2003, Bjerrum 2005, 

Burnard 1991). Dette bidrager iflg. Burnard (1991) også til pålidelige og konsistente resultater. 

I denne undersøgelse er analysen deduktiv på den måde, at den er styret af forskningsspørgsmålene, 

der er udformet i en teoretisk forståelsesramme. Induktiv er analysen på den måde, at den danner 

baggrund for teoridannelse (Bjerrum 2005). 

Således inspireret af Bjerrum (2005) er analyseprocessen forløbet i fem niveauer, nemlig 

forståelsesniveau, spørgeniveau, synteseniveau, valideringsniveau og teoriniveau. Konkret er 

analysearbejdet med datamaterialet forløbet som nedenfor beskrevet: 

På forståelsesniveauet er det transskriberede materiale gennemlæst flere gange for at forstå teksten i 

sin helhed. På spørgeniveauet er materialet kodet vha. åben kodning. Dvs. det transskriberede 

materiale er opdelt i meningsenheder, hvilket er udsagn, der refererer til samme emne. Hver 

meningsenhed er tildelt en eller flere koder. Med baggrund i forskningsspørgsmålene, er der stillet 

uddybende spørgsmål til teksten for at hjælpe kodningsprocessen på vej. Ved at stille disse 

spørgsmål er der ikke blot fundet frem til det, der direkte kan udledes men også det, der ligger 

implicit i et udsagn. De spørgsmål, der er anvendt i denne proces er: Hvad tales der om? Hvad er 



 

17 

budskabet? Hvilken betydning kan det have? Kodeprocessen er gennemført, indtil materialet ikke 

gav flere svar eller bidrog med yderligere forståelse. I denne proces er min forforståelse hhv. 

inddraget og tøjlet på den måde, at jeg har været bevidst om, hvorvidt jeg kun har ledt efter og 

identificeret begreber, jeg forventede at finde. Samtidig har jeg forsøgt at forholde mig åben ift. om, 

materialet kunne vise noget uventet. 

Som et led i at arbejde i en hermeneutisk ramme, er der på synteseniveau foretaget en 

sammenskrivning af de kodede tekststykker, dvs. delene er sammenskrevet til en ny helhed. 

Validering er herefter foretaget ved at kontrollere, om der stadig er sammenhæng mellem syntesen 

og empirien – altså om den nye helhed stadig giver mening og er loyal ift. den sammenhæng, den er 

taget ud af. Begreber udledt af kodning er grupperet i underkategorier. Endelig er underkategorier 

med sammenlignelige temaer sammenfattet i hovedkategorier, som beskriver de fund, der kan 

bidrage til besvarelse af undersøgelsens forskningsspørgsmål og den overordnede 

problemformulering. Det sidste niveau i analyseprocessen, nemlig teoriniveauet foretages i 

diskussionsafsnittet, hvor jeg hæver mig fra at beskrive til at fortolke gennem refleksion over 

betydningen af synteserne. 

10.0 Analyse 

De fund, der er fremkommet på baggrund af analyseprocessen fremstilles i figur 3 

                                                                      Kategorier 

1. Et liv, der ikke 

var værd at 

leve 

2. Et liv, der er 

værd at leve 

3. Dannelse af en 

ny identi- 

tet 

4. At møde et 

menneske og 

blive mødt som 

et menneske 

                                                                 Underkategorier 

1. Jeg var møg-

ustabil, og det 

hele var 

håbløst 

 

2. Diagnosen 

ødelagde min 

selvforståelse 

 

 

3. Det er mig, der 

har kontrollen 

 

4. Jeg passer på 

mig selv 

 

5. Diagnosen 

ligger i dvale 

6. Hvem er jeg nu 

 

7. At stå ved mig 

selv 

8. Linedanser 

      >< 

Bulldozer 

 

9. Hun viste, hun 

var et 

menneske 

Figur 3 
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I figur 4 nedenfor, gives et eksempel på, hvordan fund er fremkommet på baggrund af 

analyseprocessen. Figuren skal illustrere, hvordan en åben kodning af datamaterialet har resulteret i 

dannelse af underkategorier, som samles i en hovedkategori. En sådan demonstration er nødvendig 

ift. at sikre transparens i analyseprocessen samt at bedømme reliabiliteten af de fund, der er gjort. 

Illustrationen synliggør desuden en detaljeret rapportering, hvilket gør det muligt for andre at følge 

og efterforske analyseprocessen. I eksemplet tages der udgangspunkt i dannelse af kategori 4. 

       

   

       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

10.1 Fund 

I dette afsnit præsenteres de fund, der er fremkommet på baggrund af analyseprocessen. Dette gøres 

ved en sammenskrivning og udlægning af koderne. For at sikre en systematisk og detaljeret 
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særligt betydningsfulde i 

terapien? 

Hun pressede mig ikke 

Jeg fik tid til at finde ud af, 

hun ikke stak af, selv om jeg 

opførte mig dumt 

Hvis hun kunne mærke, det 

blev svært for mig, snakkede 

vi lidt om musik 

Jeg blev ”tæsket” igennem 

Hun kunne vende tingene 

på en anderledes måde 

Du kan godt det, du har lært 

Hun læste mig ”big time” 

Hun kunne skille mig ad og 

samle mig igen 

Jeg fik et kram 

Jeg kunne se, hun blev rørt 

Hun var ikke kun 

interesseret i mig, fordi det 

var hendes arbejde 
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informanterne som særlig 

betydningsfuldt i DAT? 
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>< 
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præsentation af disse fund, tages der udgangspunkt i underkategorierne. Med henblik på at øge 

validiteten af fundene, inddrages citater fra informanterne. 

10.1.0 Jeg var møg ustabil, og det hele var håbløst 

Når informanterne skal beskrive deres liv før DAT, er det kaos og håbløshed, der præger billedet. 

Alle beskriver de, hvordan de først og fremmest er ”kommet dårligt fra start” i og med, de har haft 

en barndom, der har været præget af ustabilitet, grænseoverskridende adfærd i familien og misbrug 

af forskellig art. Selvmordstanker, forskellige former for selvskade og selvmordsforsøg har været en 

fast del af hverdagen siden teen-age årene og mange år frem. I voksenlivet har informanterne har 

haft vanskeligt ved at tage vare på sig selv og har aldrig gjort noget godt for sig selv. Hverdagen 

beskrives som hård og uoverskuelig. En informant siger, at når hun tænker på sit liv før DAT så kan 

hun blive helt chokeret over sig selv. Alle tre beskriver de livet før DAT på den ene side som et liv i 

overhalingsbanen - fester, druk og stoffer og vold, og på den anden side som et liv præget af 

uendelig fortvivlelse og apati:  

 ”Jeg må indrømme, at jeg mange gange har mistet modet til livet”.  

     (Informant 3) 

 

”…altså tidligere har jeg jo levet rigtig meget i fortiden og jeg har været ked af det, og 

det har været hårdt, og jeg gad ingenting, og det hele gjorde ondt og jeg ville bare 

gerne dø altså.. eller sådan næsten..” (informant 2) 

 

”Da jeg var helt ung, da drønede jeg derud af med 380 km/t. konstant og hele tiden, 

for så kunne jeg ikke mærke mig selv. Jeg udsatte mig selv for voldsmænd og 

narkomaner og alkoholikere..” (Informant 1) 

 

Udover at have vanskeligt ved at tage vare på sig selv, fortæller de to kvindelige informanter også 

om, hvordan de ikke formåede at være mor for deres børn. Den ene fik sit barn fjernet, da det var 2 

mdr. gammelt. Det skete i forbindelse med, at de boede på krisecenter. Barnet kom i plejefamilie 

men er efter 6 år hjemgivet. Informanten beskriver, hvordan optakten til fjernelsen var, og at hun i 

dag godt kan se, det skulle til, for når hun ikke kunne tage vare på sig selv, hvordan skulle hun så 

kunne tage vare på sit barn. Den anden kvindelige informant boede i de fleste perioder alene med 

sine to børn. De var derfor på alle måder involveret i hendes hektiske liv og måtte bl.a også lægge 

øre til hendes selvmordstanker, hvilket hun i dag kan se, de slet ikke havde forudsætningerne til at 

rumme. 
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De beskriver alle tre, hvordan småproblemer kunne ødelægge flere dage, hvilket betød, at man 

enten isolerede sig eller gik på druk. Den mandlige informant beskriver, hvordan han i perioder 

meldte sig ud af samfundet, fordi han ikke kunne rumme andre mennesker. Om sit liv før DAT 

siger han:  

..altså, mit liv før DAT det var ikke engang værd at leve, det var det ikke, det synes jeg 

ikke… (Informant 3) 

10.1.1 Diagnosen ødelagde min selvforståelse 

Særligt de to kvindelige informanter kommer i forbindelse med at beskrive deres liv før DAT ind på 

det at få diagnosen. De beskriver, hvordan det både var positivt og negativt. Det positive ved at få 

diagnosen var, at det medførte en form for lettelse, idet diagnosen på en måde verificerede, at der 

var noget galt, og den gav en forklaring på, hvorfor der var noget galt: 

”Altså det er da meget rart at få en diagnose og få en forklaring på, hvorfor man ikke 

kan finde ud af tingene, også fordi mange af kriterierne giver egentlig en forklaring, 

men det bliver også en undskyldning, det bliver lidt en undskyldning for ikke at tage 

ansvar, og ikke at gøre noget…” (Informant 2) 

 

Det kommer endvidere til udtryk, hvordan det var meget negativt at få diagnosen, og ikke mindst 

oplevedes måden det blev formuleret på meget negativ. Det kom i høj grad til at påvirke 

informanternes tænkning om sig selv og de forhåbninger, de måtte have til fremtiden. Den ene 

kvindelige informant fortæller, hvordan hun kom til at opfatte sig selv som et menneske, der ikke 

kunne have ambitioner eller forventninger til sig selv; at der ikke var nogen grund til at påbegynde 

uddannelse eller lign., for det ville hun jo nok alligevel ikke have nogen chance for at klare. Hun 

oplevede det selvforstærkende at få diagnosen på den måde, at når hun nu var fortabt for altid, så 

det hele kunne være lige meget, og så kunne hun jo lige så godt skære i sig selv eller gå på druk.  

”En borderlinediagnose er så ødelæggende..og de ting, der bliver skrevet om både 

borderline og borderlinere..For mit vedkommende ødelagde den rigtig meget af min 

selvforståelse, og det syn jeg havde på mig selv og de forventninger, jeg havde til mig 

selv…. også fordi da jeg fik diagnosen, da jeg var 19, da fik jeg at vide, at den har du 

bare for altid, og der er ikke noget at gøre. Og det er slemt i 20’erne, det bliver bedre 

i 30’erne. Så står man der, og der er bare 11 år til, man er 30…øhm..deet….øvha..nej 

jeg synes, nej det var sgu ikke smart sagt”. (Informant 2). 
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10.1.2 Det er mig, der har kontrollen 

Informanterne blev bedt om at beskrive situationer fra hverdagen, hvor de bruger det, de har lært i 

DAT, og hvordan deres handlinger er anderledes ift. tidligere.  Fælles for de tre informanter er, at 

de umiddelbart har svært ved at beskrive en konkret situation, idet brugen af DAT-færdigheder sker 

overvejende ubevidst. Færdighederne er så indlejrede, at informanterne ikke længere tænker over, i 

hvilke situationer, de bruger en given færdighed. Alle udtrykker de det metaforisk på den måde, at 

færdighederne ligger på rygraden. 

Efter at have tænkt nærmere over det, beskriver de dog alle tre, hvordan det at tælle til 10, tage en 

dyb vejrtrækning, opsøge hjælp, aflede sig selv med en aktivitet og/eller overveje fordele og 

ulemper har indflydelse på, hvordan de kan håndtere forskellige hverdagssituationer samt 

forebygge, at en situation eskalerer. 

De fortæller, hvordan de, særligt gennem refleksion i gruppeterapien og via hjemmeopgaver, har 

fået konkrete værktøjer/mestringsstrategier, der kan hjælpe dem til at regulere følelser, hvilket 

betyder, de kan bevare eller få kontrol over en given situation: 

 

”Fx øh jeg har opdaget en knude i min hals, og har jo været pisse bange for, at det 

har været cancer og sådan noget, og da er der det der med at håndtere frygten og 

sådan noget der. Så hvad gør jeg, for det er min hjerne, der spiller et puds med mig 

mange gange… jamen altså vejrtrækningsøvelser, distrahere, tænke: ”Nu begynder 

jeg bare at tænke, tænke, tænke”, gå en tur, få noget luft, tag guitaren, spil noget 

guitar, sæt dig foran computeren, lav et eller andet et eller andet, som afleder mig. Og 

det gør jo bare, at jeg holder ud simpelthen og kommer igennem, så der kommer 

”closure” på det, eller hvad det hedder – en afslutning ja..” (informant 3) 

”…der er den her med ikke at springe i luften, når jeg har lyst til at springe i luften, 

fordi der er nogen, der gør noget, som jeg ikke synes, de skal, hvor jeg jo nok ligesom 

er blevet bedre til at vente et par dage med at sige noget (griner) til jeg ligesom er 

kølet ned igen og kan få mig formuleret på en måde, som er mere hensigtsmæssig – 

end at stå og råbe og skrige” (informant 2) 

 

Det at informanterne ved, de har redskaber til at regulere følelser, og de har fået erfaring med at 

anvende dem, giver dem en tryghed. Det betyder bl.a., at de efter DAT har mere overskud og tør 

udfordre sig selv fx ved at have et mere aktivt socialt liv og påbegynde uddannelse.  

Konfliktsituationer er en del af hverdagen. Informanterne beskriver, hvordan de i konflikter 

tidligere typisk endte med både at skade sig selv og den anden. Men efter DAT er det ikke længere 

følelserne, der har kontrollen, og det gør det muligt at håndtere konflikter på en ordentlig måde, 

hvilket er en stor tilfredsstillelse.  Informanterne kan stadig få det dårligt og føle de vælter psykisk i 
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forbindelse med en konflikt eller andre problemer, men det kommer ikke til at fylde urimelig meget 

og/eller ødelægge relationer, og de ved, hvordan de ”rejser” sig: 

”Jamen da var jeg da ligeglad med, om de blev kede af det, jeg var sur. Det betød jo 

ikke noget…i det øjeblik jeg leverede beskeden, så var jeg ligeglad med, om det ramte 

eller ej. Det var først bagefter, når jeg så hvor stor smerte, det så ramte med, at jeg så 

kunne sidde og have dårlig samvittighed over det… men i det øjeblik, jeg leverede 

budskabet, så tror jeg ikke, man tænker sådan. Hvor jeg i dag tænker: ”Hov, prøv nu 

lige, rolig nu”. Træk lige vejret helt ned i maven og mærk efter, om det lige er det, du 

skal sige nu. Træk vejret – det er det der med at trække vejret, prøv nu lige..at få ro 

på, inden du begynder at..og lige nu har jeg også en mand som eksploderer i vildskab, 

når han skal levere nogle beskeder, som ikke er..og jeg plejer at sige til ham: ”Hov 

stop, lige et øjeblik, prøv lige at stop op og træk vejret og mærk efter om det du står 

og siger lige nu er ok, for det du siger, skader faktisk den du står overfor”…  

                          (informant 1) 

 

Fælles for informanterne er det, at de i langt højere grad er herre over, hvordan deres hverdag/liv 

former sig, hvilket betyder, at de har mere mod på tilværelsen og tænker positivt om fremtiden, 

hvilket de oplever som en forbedret livskvalitet.  

For det meste lykkes det at tage det rigtige valg, dog ikke altid. Fx fortæller den ene kvindelige 

informant, at hun har brugt for mange penge, så hendes økonomi er meget presset i øjeblikket. Men 

hun har opsøgt hjælp til at få lavet et budget, hvilket gør, at hun kunne overskue situationen, og hun 

ved, det ordner sig.  

10.1.3 Jeg passer på mig selv 

Såvel direkte som indirekte kommer det til udtryk, hvordan informanterne har fået en forståelse for, 

at det har en afgørende betydning at passe på sin krop og få de mest basale behov opfyldt for at 

opleve fysisk og psykisk velvære. De fortæller om, hvordan de efter DAT prioriterer søvn, mad, 

motion og personlig hygiejne; elementer som tidligere ikke havde nogen særlig betydning i 

hverdagen. De har lært og erfaret, hvordan de kan forebygge, at ”batterierne ikke kører flade”, som 

en informant udtrykker det, ved at opfylde disse helt elementære behov: 

”Jamen især den her med de 5 ting, med at huske og spise, og få motion og medicin 

og..ja den her med at man skal huske at passe på sig selv Jeg har jo den der i hovedet, 

at for at bevare mit overskud, da skal jeg spise. Øh og jeg skal sove, og jeg skal have 

rørt min krop….men fordi jeg tror også at bare tanken om, at man skal huske hvad vi 

har lært: fordi det er godt for mig..Og også at min krop har brug for noget for ligesom 

at kunne fungere..øhm.. den har brug for andet en chips (griner)..” (Informant 2) 
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Det kommer i den forbindelse til udtryk, at det at opfylde såvel fysiske som psykiske behov er 

forbundet med at mærke sig selv og acceptere, de har behov, der skal imødekommes for at fungere 

godt. Hvor de før DAT skadede sig selv, når de kom til at mærke, så gør de nu noget godt for sig 

selv eller får sat grænser. Således kommer de ikke helt derud, hvor de skader sig selv eller andre, 

fordi de ikke har overskud til at håndtere en situation hensigtsmæssigt: 

 

”Jeg er stadig ikke god til at mærke andre, men jeg er god til at mærke, hvordan jeg 

selv har det og lige tænke: ”Er jeg nødt til at stoppe op et øjeblik?”             (Informant 

1) 

”Før i tiden lod jeg folk komme for tæt på mig, faktisk helt ind .. og gjorde mig ondt 

ehmm.. hvor jeg nu godt kan sige: ”Nu skal du ikke komme længere ind, for nu gør det 

ondt, du skal blive derude”. (Informant 1) 

”Jamen jeg prøver jo stadig hver dag at gøre noget godt for mig selv. At mærke hvad 

er det der er godt for mig, for at jeg har det godt.” (Informant 1) 

 

For informant 1 har det været særlig svært at acceptere, hun har behov for at gøre noget godt for sig 

selv, og at hun kan gøre det med god samvittighed. Hun er vokset op i en familie, hvor hun 

udelukkende havde øje for at opfylde andres behov og gøre andre glade. Hun fortæller, at hun fra 

barns ben har haft/påtaget sig offerrollen, og at hun stadig ser det som hendes fornemste opgave at 

please andre. Særlig dybt i hende sidder det, at hun ikke kan tillade sig at tænke på sig selv/opfylde 

sine egne behov, før hun har opfyldt andres. Hun blev som barn misbrugt seksuelt af sin far og 

fortæller, at hvis far var glad, så fik søsteren de nye bukser, hun gerne ville have. Hvis hun gjorde 

som mor, far og søskende gerne ville have, så var der ro i familien. Og når alle omkring hende var 

tilfredse, så havde hun det selv godt.  

10.1.4 Diagnosen ligger i dvale 

Denne underkategori er nært forbundet med underkategorien ”Jeg passer på mig selv”, idet 

informanterne beskriver, hvordan det at negligere de basale behov – særligt søvn – har betydning 

ift. såvel fysisk som psykisk overskud, og dermed indflydelse på, om symptomer på EUP kan 

holdes nede: 

”At den ikke er behandlingskrævende er vigtigt for mig, men også hele tiden at jeg har 

i mit baghoved, at jeg skal passe på, fordi jeg kan dykke. Så jeg skal hele tiden passe 

på ikke at ryge derned, fordi så er den behandlingskrævende igen.” (Informant 1) 
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Selv om ingen af informanterne opfylder de diagnostiske kriterier for emotionel ustabil 

personlighedsforstyrrelse efter at have afsluttet DAT, er det ikke ensbetydende med, at de har en 

ukompliceret hverdag eller betegner sig som værende raske. Alle beskriver de en sårbarhed, som de 

skal tage hensyn til, herom siger informant 1 fx: 

 

”Jeg mener stadig, jeg har borderline, det er bare ikke behandlingskrævende..og på 

den måde kan jeg sige, ok, jeg er ikke syg, jeg er heller ikke rask. Jeg har nogle 

udfordringer, og det vil jeg have resten af livet og skal arbejde på det hver dag, så 

derfor vil jeg altid have borderline, tænker jeg. Fordi der er jo nogle ting, jeg har 

svært ved…” (Informant 1) 

 

Informanterne er spurgt om, hvad det betyder for dem ikke længere at have diagnosen, og hvad det 

betyder ift. at have et godt liv. De nævner alle tre, det helt overordnet har en positiv betydning, at 

diagnosen er fjernet. Den mandlige informant siger herom, at nu har han ”bare” en depression 

ligesom så mange andre danskere. Det er på én eller anden måde ikke så alvorligt som at være 

personlighedsforstyrret – og mere almindeligt.  

Informanterne giver udtryk for, det er rart at kunne overkomme mere uden at blive overbelastet og 

reagere uhensigtsmæssigt. Der er kommet mere ro, stabilitet og regelmæssighed i hverdagen, 

hvilket betyder, de fx kan lave aftaler, være i fast parforhold længere, bo samme sted fast, passe 

uddannelse og have et bedre samarbejde med andre – ting som de forbinder med det at have et godt 

liv. 

10.1.5 Hvem er jeg nu? 

Som det kommer til udtryk i underkategorien ”Diagnosen ødelagde min selvforståelse”, så har 

diagnosen haft overvejende negativ indflydelse på informanterne, idet de har identificeret sig med 

diagnosen og ikke mindst det, der lå i mellem linjerne, da den blev ”afsagt”: ”Du kan ikke noget, og 

din fremtid ser dyster ud”. Den ene kvindelige informant fortæller, hvordan det derfor slog benene 

væk under hende, at få diagnosen fjernet. Selv om hun havde hørt fra andre, der havde været i DAT, 

at det kunne ske, så havde hun en forestilling om, at hun var i DAT mhp at lære at leve med 

diagnosen: 

”Og så kom jeg så herud lige inden min sidste samtale, og så spurgte jeg: ”Hvad sker 

der med min diagnose”, og så fik jeg at vide, at den ville blive fjernet. Så..så eh..så 



 

25 

vidste jeg jo ikke helt, hvad jeg skulle gøre af mig selv, og det var…altså det tog mig et 

par måneder at sluge den faktisk, ehm..jamen fordi det hele blev vendt på hovedet..” 

(Informant 2)     

Som informant 2 siger, så blev det hele vendt på hovedet. Diagnosticeret med emotionel ustabil 

personlighedsforstyrrelse var hun et menneske, der ikke havde en fremtid. Uden diagnosens 

snerrende bånd om sig, blev der pludselig åbnet op for drømme og ambitioner. Fra at have en 

identitet som personlighedsforstyrret og dermed fortabt skulle hun til at omdefinere sin identitet, 

tænke anderledes (positivt) om sig selv og fremtiden. Informant 2 beskriver, hvordan det betød, 

både hun selv og omgivelserne begyndte at stille krav og have forventninger, hvilket affødte en vis 

præstationsangst, fordi hun ikke var sikker på, hun kunne leve op til det:  

”Jeg synes, når man er syg og har en diagnose…så har man en helt vild god 

undskyldning…når tingene ikke går rigtigt, og den undskyldning var jo ligesom 

væk..ehm så i stedet for at det var min borderline, der skulle stilles til regnskab, så var 

det mig, der skulle stilles til regnskab..og det.., det…var godt nok noget af et pres, jeg 

fik lagt på mine skuldre, men altså det gik jo godt, og jeg er jo vokset med opgaven, 

jeg har fået langt mere ansvarsfølelse”. (Informant 2) 

 

Fælles for informanterne er det, at de ser DAT som en form for vendepunkt, som har givet dem 

troen på, at det skal nok gå alt sammen: 

”Så jeg har været..lykkelig for at jeg fik tilbudt DAT – ellers så ved jeg sgu ikke, hvor 

jeg var endt henne”. (Informant 2) 

”Det har givet mig lysten og modet til at fortsætte livet, fortsætte, få en eller anden ny 

start, tænke anderledes, og det..at tænke hvidt i stedet for sort, det er jo kæmpe 

livskvalitet for mig, for så ser jeg meget lysere på hele tilværelsen, så pludselig ikke 

såh – det er en lettelse”. (Informant 3) 

10.1.6 At stå ved mig selv 

I tæt relation til et at skabe et nyt selvbillede er at lære at stå ved sig selv. At gøre og sige det, man 

mener, er rigtigt. Særligt informant 1 fortæller om, hvordan det har været svært for hende at 

acceptere, at hun har ret til at mene noget. Man skal så også finde ud af, hvad man mener, og 

hvordan man får det formidlet, så man både kan overbevise sig selv og den anden om, at man har en 

mening, og at man har lov til at have den.  

”Jamen jeg bruger meget med ”et hak i pladen” hvis der er noget, jeg virkelig mener, 

og jeg ved, jeg har ret…men jeg skal sige det på en måde så..så jeg ikke skader den 

anden part….jeg skal ikke skade mig selv, jeg skal heller ikke skade den anden, det 
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skal ikke være noget vredesudbrud, der kommer. Jeg skal sige: ”Jeg mener”, holde 

den hos mig selv og sige. ”Jeg mener, og jeg synes – det er min opfattelse.” 

(Informant 1) 

 

Informant 2 er påbegyndt en gymnasial uddannelse, som hun klarer godt. Det har givet hende lyst til 

mere uddannelse. Hun har derfor været til åbent hus på et universitet for at høre mere om 

religionsvidenskab. Som hun siger, så var det for få år siden fuldstændig utænkeligt, at hun havde 

tanker om at uddanne sig, og da hun befandt sig på universitetet, havde hun da også tænkt: ”Hvad 

laver jeg her, kan jeg overhovedet det”. Hun føler dog, at hun nu har så meget overskud, at hun kan 

tillade sig at stå ved de drømme og ambitioner, hun har i uddannelsesmæssig sammenhæng. 

10.1.7 Linedanser><bulldozer 

Den langvarige relation har betydet, at informant og terapeut er kommet til at lære hinanden så godt 

at kende, at informanterne oplever, terapeuten kan ”læse” dem, hvilket iflg. den mandlige informant 

har udgjort en tryghed ift. at terapeuten ikke ville overskride hans grænser eller sende ham fra en 

samtale, hvor hun havde ”pillet ham fra hinanden” uden at få ham samlet igen.  

De tre informanter har haft hver deres terapeut i den individuelle del af DAT. Når vi taler om 

relationen mellem dem, kommer de alle tre ind på, hvilken betydning kemien mellem dem og deres 

terapeut har haft: 

 

Vi snakkede rigtig meget om det under behandlingen, at der var nogen, der havde fået 

en terapeut, som de ikke kunne med, og vi måtte ikke engang skifte..fordi det var også 

et led i at lære.. (Informant 1) 

 

Udover betydningen af kemi mellem patient og terapeut, betones også terapeutens evne til at 

forholde sig dialektisk, der i denne sammenhæng handler om evnen til både at udfordre men også at 

udvise nænsomhed i et passende omfang og på det rigtige tidspunkt. Informanterne beskriver 

terapeuterne med følgende ord: konfronterende og skeptisk, varm, forstående og lyttende. At blive 

udfordret og få et skub men også at blive skånet i perioder har medvirket til, at informanterne 

oplevede, at der blev taget hensyn til deres individuelle behov, og at de ikke havde lige meget 

overskud hele tiden. De kvindelige informanter nævner, hvordan det har haft betydning, ift. at blive 

tryg ved terapeuten og ved terapien i det hele taget.  
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”Jamen hun havde ikke travlt med at komme ind og finde ud af, hvad der var galt med 

mig, hun gav mig den tid, det tog, indtil jeg havde lyst til at fortælle, hvad der var...” 

(Informant 1) 

 

Det at informanterne ikke oplevede at blive presset tidsmæssigt eller psykisk bidrog til, at der var et 

bedre grundlag for relationen og havde betydning for hele deres indstilling til det at indgå i et 

samarbejde. Informanterne har hele deres liv været vant til, at folk har vendt dem ryggen, når de har 

opført sig dårligt. Men det er ikke tilfældet med terapeuterne i DAT: 

”Jeg ikke blev presset til at skulle afslutte samtaler, men at jeg bare fik en ny tid, og så 

kunne jeg komme tilbage igen, og så kunne det godt være, jeg var sur igen gangen 

efter, men så lavede vi bare en ny tid igen(griner), så jeg fik ligesom lov til at finde 

mig selv igen. Hun tog det ikke så nært, når det var (griner) når det var, jeg blev sur 

over noget som hun jo i virkeligheden ikke kunne gøre så meget for, ehm..så da, altså 

jeg fik tid til at blive tryg ved hende, Jeg fik tid til lige at finde ud af, at hun ikke stak 

af. Jeg fik tid til lige at finde ud af, hvad det egentlig var for noget.” (Informant 2) 

Gennem hele forløbet har terapeuten sammen med telefonordningen udgjort en form for sikker base 

eller et sikkerhedsnet. Terapeutens forsikring om, at ”du kan godt” i kombination med hendes vilje 

og evne til at støtte/”samle op” har medvirket til, at informanterne har turdet tage udfordringer op. 

Hvis der har været problemer med mestring undervejs, har de altid haft terapeuten at vende tilbage 

til, hvilket har givet mod på og vilje til at prøve færdighederne af og på den måde få erfaring med at 

bruge dem – for det meste med succes. 

10.1.8 Hun viste, hun var et menneske 

Informanterne blev bedt om at beskrive, hvilken betydning DAT-terapeutens rolle og holdning 

havde. To ud af tre svarede: ”Alt”. Den mandlige informant sagde ligefrem, det er terapeutens 

skyld, at han er i live i dag. Alle tre betonede de væsentligheden af, at terapeuten viste, hvem hun 

var som menneske. I den sammenhæng blev det fremhævet, hvor betydningsfuldt det var for dem, at 

der var en følelsesmæssig kontakt: 

”Hun er ikke bare psykolog, hun er også et menneske, det er det. Og et kram har jeg 

fået af hende, det er jo vanvittigt af hende – wow, shit, hun var næsten ved at tude en 

enkelt gang, nå pu-ha ikke. Det at hun viser sin person frem for at være en eller 

anden, der bare får løn, det gør meget.” 

                (Informant 3) 
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Fælles for informanterne er det også, at når de skal beskrive det betydningsfulde i  relationen, 

inkluderer det en beskrivelse af, hvordan de har haft det med tidligere behandlere. Informanterne 

beskriver, hvordan de ofte ikke har følt sig taget alvorlig eller har følt sig behandlet som et 

”tilfælde”, eller et ”cpr-nr.”. Alle tre beretter de i den sammenhæng om, hvordan mangel på tid 

generelt har været en faktor, som har haft negativ indflydelse på deres tidligere behandlingsforløb. 

Det handler både om, at tiden fra visitation til indkaldelse til første samtale var (alt for) lang, det 

handler om, at der ikke var tid nok til hver enkelt samtale og om at blive afsluttet, inden der var 

etableret en relation/behandlingen var begyndt. Den mandlige informant fortæller om, hvordan han 

ofte er mødt op til samtaler, hvor han direkte fik at vide, at der ikke var ret meget tid, men at han 

kunne få en ny tid. I den sammenhæng fortæller han om, hvordan telefonstøtteordningen i DAT har 

haft stor betydning, idet han har kunnet få fat i én, præcis når han havde brug for det, og at den, der 

var i den anden ende af telefonen, var en terapeut, som kendte ham og havde tid til ham.  Èn 

informant fortæller, at hun har mødt gode behandlere tidligere, men enten fratrådte de deres stilling 

midt i et forløb, eller også var der kun bevilget 5-10 samtaler, hvorfor informanten ikke ville 

udlevere sig selv af frygt for at få det dårligere psykisk. 

Den mandlige informant fortæller om, at hans søn på to år døde under DAT-forløbet. To af DAT-

terapeuterne var kommet hjem til ham; ikke for at afvikle en samtale, der var en del af DAT, men 

for at vise ham, at de tænkte på ham. Den uventede omsorg og opmærksomhed var ved at slå 

benene væk under ham, fordi det var én af de første gange han som patient i et behandlingsforløb 

følte, der blev vist interesse for ham som menneske. 

11.0 Diskussion 

Dette afsnit opdeles i to. Første del indeholder en kritisk emnediskurs, hvor problemformuleringen 

belyses gennem en diskussion af analysens fremtrædende fænomener sammenholdt med 

litteraturfremstillingens teoretiske perspektiv. Anden del indeholder en metadiskurs med kritisk 

diskussion af metoden og resultaternes holdbarhed (Bjerrum 2005) 

11.1 Diskussion af fund 

Analysen har vist, at særligt kategorierne 2 og 4 kan bidrage til at belyse undersøgelsens 

problemformulering, eftersom det er i de tilhørende underkategorier, det tydeligst kommer til udtryk, 

hvad informanterne forstår ved et godt liv, hvordan DAT har bidraget hertil, og hvad de ser som særlig 

betydningsfuldt ved terapien. Disse kategorier danner derfor strukturen for nedenstående emnediskurs. 
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11.1.1 Et liv, der er værd at leve 

Når informanterne skal beskrive, hvad de forstår ved et godt liv, nævner de det at have mere 

overskud, bedre humør og frem for alt selv at have kontrollen over sit liv. Mere konkret forbinder 

informanterne det at kunne lave aftaler, have et socialt liv, have styr på sin økonomi, have et godt 

forhold til familien, være i fast parforhold, bo samme sted fast og passe uddannelse med et liv, der 

er værd at leve. I de udenlandske studier, der undersøger patienters oplevelser med 

DAT(Cunningham et al. 2003, Perseius et al. 2003, Hodgetts et al. 2007), ses det ligeledes som 

værdifuldt at få kontrollen over eget liv, og det at være/føle sig uafhængig og handlekompetent er 

en stor tilfredsstillelse. Disse undersøgelser siger dog ikke noget konkret om, hvad patienterne 

forstår ved et liv, der er værd at leve. Det er således i forhold hertil, at denne undersøgelse bidrager 

med ny viden og derved supplerer eksisterende forskningsbaseret viden om patienters oplevelser 

med DAT.  

Idet der i denne undersøgelse kun er interviewet tre informanter, kan man stille spørgsmålstegn ved, 

hvor repræsentative deres udsagn er, og om deres opfattelse af, hvad der er et godt liv, kan 

overføres til andre mennesker med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen. 

Der er ikke identificeret andre studier, der konkret undersøger, hvad mennesker med EUP forstår 

ved et liv, der er værd at leve, men Borg et al. (2008) beskriver i deres undersøgelse, hvordan 

hverdagsaktiviteter som fx uddannelse, arbejde og det at betale regninger er meget betydningsfulde 

for mennesker med en psykisk lidelse. Disse trivialiteter, som Borg et al. (2008) kalder det, må ikke 

underkendes, idet de giver mennesker med en psykisk lidelse mulighed for at indgå i andre 

sammenhænge end de, der er forbundet med det at være patient. Det ses således som meget positivt 

for patienters recoveryproces at indgå i /udføre hverdagsaktiviteter, fordi de i udøvelse af 

hverdagsaktiviteter har mulighed for at tage styringen, udvikle (nye) kompetencer og skabe en 

anden identitet. Borg et al (2008) taler om, at når patienter indgår i aktiviteter, der er naturligt 

forekommende i hverdagen, så betyder det, at der er andre forventninger til ham/hende end de 

forventninger, der ville være til ham/hende i rollen som patient.  Man kan med baggrund heri 

antage, at informanterne, der har gennemgået DAT, forbinder disse helt almindeligt forekommende 

hverdagsaktiviteter med et liv, der er værd at leve, fordi det flytter dem fra en position som 

afmægtig patient til en position som menneske med kontrol. Dette underbygges i et andet 

udenlandsk studie (Wisdom et al. 2008), der beskriver, hvordan patienter gennem 

hverdagsaktiviteter styrker recoveryprocessen, idet de kommer væk fra ”sygdomskonteksten” og 
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tættere på det normale. Spørgsmålet kan dog være, om det normale liv, er det samme som det gode 

liv og omvendt. 

Informant 3 siger, det betyder meget for ham, at han ikke længere er diagnosticeret som 

personlighedsforstyrret; nu har han ”bare” en depressionsdiagnose, ligesom så mange andre 

danskere har det. Dette kan ses som et udtryk for, at informanten tillægger det betydning, at han er 

tættere på at være ligesom mange andre; tættere på at være normal. 

I udenlandske undersøgelser peges der på, at en stræben efter det normale er en del af 

recoveryprocessen (Borg et al.2008, Topor 2002, Wisdom et el. 2008). Det er forskelligt for 

patienter, hvad de opfatter som normalt/et normalt liv, men fx nævnes det at komme af med sin 

diagnose, ikke længere tage medicin (for sin psykiske lidelse), at have et arbejde, at kunne opdrage 

sine børn og i det hele taget at være sammen med normale mennesker i normale omgivelser (Borg 

et al.2008, Wisdom et el. 2008). Idet denne forståelse af det normale er i overensstemmelse med 

informanternes opfattelse af et godt liv, kan det antages, at et godt liv for mennesker med en 

psykisk lidelse er et normalt hverdagsliv, hvilket taler for, at fundene i denne undersøgelse er 

repræsentative og overførbare til andre mennesker, der skal komme sig efter en psykisk lidelse. Iflg. 

Topor (2002) er der dog mennesker, der har et langt liv som patient bag sig, der oplever en skuffelse 

over, hvad det normale liv egentlig er, idet de har forbundet et almindeligt hverdagsliv med en 

problemfri tilværelse. Det er altså ikke alle, der umiddelbart opfatter hverdagslivet som et godt liv. 

Iflg. Topor (2002) handler det om patienter, der har haft meget forenklede forestillinger om det at 

være hhv. psykisk syg og normal. De har udelukkende set deres sygdom som et helvede og 

normalitet som paradis. Disse mennesker skal som en del af deres recoveryproces se i øjnene, at det 

kan være slidsomt at leve et normalt liv (ibid).   

I lighed med udenlandske studier (Cunningham et al. 2003, Perseius et al. 2003, Hodgetts et al. 

2007) kommer det i denne undersøgelse til udtryk, at livet efter DAT/uden EUP diagnose ikke er 

fuldstændig problemfrit. Gamle tanke- og handlemønstre kan vise sig, hvis fx behovet for søvn og 

hvile negligeres, eller hvis informanterne føler sig pressede. Endvidere er almene problemstillinger 

som fx familieuoverensstemmelser og en trængt økonomi et vilkår – dog slet ikke i så udtalt grad 

som tidligere. En afgørende forskel er blot, at de har kapacitet til at håndtere diverse problematikker 

i hverdagen og komme videre efter en konflikt. Med baggrund i ovenstående kan det tyde på, at der 

for mennesker, der er ved at komme sig efter en psykisk lidelse kan ligge en udfordring i at erkende, 

at tilværelsen som ”normal” ikke er ensbetydende med at have et liv, hvor der udelukkende er 
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medgang. Iflg. Topor (2002) har disse mennesker også en sårbarhed, som der skal tages hensyn til i 

det daglige, hvilket er indlejret i beskrivelsen af recovery:  

“Recovery was described as an integrated part of life in which a central issue was 

discovering ways to be in charge and in which finding a sense of balance between rest 

and activity was essential. Accepting that they had mental health problems means 

accepting limitations in their lives” (Borg et al. 2008) 

 

At det er relevant at forholde sig til sin sårbarhed og begrænsninger på trods af, at man ikke længere 

er i nogen behandling for sin psykiske lidelse eller har en psykiatrisk diagnose kan underbygges 

med denne empiriske undersøgelse, hvor ingen af informanterne opfylder de diagnostiske kriterier 

for emotionel ustabil personlighedsstruktur efter at have afsluttet DAT. Én af de kvindelige 

informanter giver dog udtryk for, at det ikke er ensbetydende med, at hun betragter sig selv som 

rask. Hun betragter sig heller ikke som syg. Hun skelner mellem behandlingskrævende og ikke-

behandlingskrævende og forstår sin situation på den måde, at hun, så længe hun lever, vil hun have 

en udfordring i at håndtere sin sårbarhed, og hun må derfor tage nogle forholdsregler i hverdagen.  

På baggrund af ovenstående ses, at centralt i opfattelsen af et liv, der er værd at leve er oplevelsen 

af at have kontrol.  Et godt liv er et liv, der giver mulighed for at deltage i/udføre 

hverdagsaktiviteter; at indgå i normale sammenhænge sammen med normale mennesker. For at 

kunne leve et godt liv og holde symptomer på afstand, kræves at der tages hensyn til den sårbarhed 

det indebærer at have en diagnose, der ligger i dvale. 

11.1.2 At møde et menneske og blive mødt som et menneske 

Informanterne ser relationen til deres terapeut i den individuelle del af DAT som et afgørende 

element i behandlingen. Terapeutens holdning og adfærd har været afgørende ift., at informanterne 

overhovedet er i live men også ift. at kunne arbejde, samarbejde og lære. Dette er samstemmende 

med fund fra de udenlandske studier, der undersøger patienters oplevelse med DAT (Cunningham 

et al. 2003, Perseius 2003, Hodgetts et al. 2007). I disse studier kommer det til udtryk, at terapeuten 

udover at være en solid faglig kapacitet også er en form for allieret, idet informanterne oplever, hun, 

i modsætning til tidligere behandlere, arbejder mod samme mål som dem, og de føler sig forstået af 

hende. Informanterne i denne undersøgelse uddyber og nuancerer denne opfattelse ved at fremhæve 

betydningen af kemi og følelsesmæssig kontakt.  At få et kram af terapeuten, og at se hun bliver 

berørt, er eksempler på, at informanterne har følt, de har mærket mennesket i terapeuten. De har 

mærket en oprigtig interesse fra terapeutens side, og at hun ikke kun ville hjælpe, fordi hun fik løn 
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for det, hvilket har betydet, at de har følt sig set og mødt som menneske.  Travelbee (2002) opererer 

i sin teori om menneske-til-menneske-forholdet med begrebet ”sympati”; et begreb, der udgår fra 

empatiprocessen, og som er kendetegnet ved en dyb personlig deltagelse, interesse og oprigtigt 

ønske om at lindre distress. Når jeg i denne sammenhæng sidestiller ”sympati” med ”kemi” og 

”følelsesmæssig kontakt”, er det fordi, Travelbee beskriver sympati som det at blive grebet og 

bevæget; at blive involveret men ikke hæmmet af involveringen og således ikke handlingslammet 

pga medfølelse. I flere udenlandske artikler berøres betydningen af følelsesmæssig kontakt mellem 

terapeut og patient perifert (Shattell et al. 2006, Peplau 1997, Topor 2002, Borg et al. 2004), men 

hvor afgørende en betydning det har i relationen fastslås ikke konkret; Thorgaard et. al (2006) ser 

ligefrem sympati som uvæsentlig i relationen og slørende for fagligheden. Når kemi og 

følelsesmæssig kontakt alligevel kan tillægges afgørende betydning, er det fordi, informanterne i 

denne undersøgelse fortæller, at såfremt en medpatient i gruppen havde en terapeut, som hun ikke 

havde kemi med, så var det noget, der blev talt meget om patienterne imellem. Ligeledes har jeg 

overværet, hvordan DAT-terapeuterne af og til drøftede, at manglende kemi mellem terapeut og 

patient var terapiforstyrrende. I enkelte tilfælde blev det så besluttet at fravige princippet om en fast 

terapeut med det argument, at samarbejdet og behandling ville have bedre vilkår, hvis relationen var 

bedre.  

Pionéren indenfor psykiatrisk sygepleje, Hildegard Peplau, betegner relationen som fundamentet for 

at udøve sygepleje, og som et mellemmenneskeligt felt, der faciliterer selvforståelse og læring for 

såvel patient som sygeplejerske. I relationen indhentes og udveksles værdifulde informationer, der 

har afgørende betydning ift. at kunne iværksætte sygeplejefaglige tiltag, der kan gavne patienten og 

bidrage til forandring i hans tilstand (Peplau 1997).  

Informanterne fortæller, hvordan de har værdsat, at deres terapeut har kendt dem så godt, at hun 

kunne ”læse” dem. Det har betydet, de ikke har følt deres grænser blev overskredet, og at den 

individuelle del af behandlingen er blevet tilpasset deres ressourcer. Betydningen heraf underbygges 

i de udenlandske undersøgelser (Cunningham et al. 2003, Perseius 2003, Hodgetts et al. 2007), hvor 

det tætte kendskab, som terapeut og klient får til hinanden, fremhæves, og hvor det betegnes som 

afgørende ift. at terapeuten formår at udfordre klienten lige præcis så meget, som han/hun kan klare.  

Føler klienterne sig udfordret for lidt eller for meget, er dette årsag til følelse af frustration, hvilket 

gør, at behandling opleves mindre virkningsfuld. Dette synes at tale for væsentligheden af, at 

terapeuten udfordrer, men også forstår at være nænsom og i perioder skåner patienten for at han/hun 

får det optimale udbytte af terapien (Cunningham et al. 2003, Perseius 2003, Hodgetts et al. 2007).  
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Ligesom i udenlandske studier (ibid), fortæller informanterne i denne undersøgelse om adskillige 

oplevelser fra samtaleforløb og indlæggelser, hvor de er mødt af personale, der behandlet dem 

uværdigt. 

Informant 1 fortæller dog, hun tidligere også har mødt behandlere, der har været venlige og 

forstående, men hun oplevede alt for ofte, at relationen blev afbrudt efter få samtaler – såvel tilsigtet 

som utilsigtet. Dette var uhensigtsmæssigt for hende på den måde, at hun fik det dårligere psykisk, 

fordi hun havde vist terapeuten tillid og åbnet op for vanskelige problematikker, som hun ikke fik 

afsluttet. DAT-terapeuterne har gennemgået uddannelse, der giver dem et særligt indblik i 

patienternes vanskeligheder og situation, hvilket giver dem et andet og antageligvis bedre grundlag 

at møde patienter med EUP ift. terapeuter, der ikke har DAT-uddannelse. Men ud fra den erfaring, 

informant 1 har, så kan noget kan tyde på, at det ikke nødvendigvis kun er DAT-uddannelse, der 

giver terapeuterne særligt gode forudsætninger for at varetage behandling af mennesker med EUP. 

Nok synes det at handle om, at man som terapeut har en forforståelse og et menneskesyn, der 

betyder, man har vilje og evne til at forstå disse mennesker, at se bag diagnosen og den til tider 

usympatiske adfærd. Men noget af det, det i særdeleshed også synes at handle om, og som adskiller 

DAT fra andre behandlinger/relationer, er tidsperspektivet. Det, at der ikke er fastsat nogen 

slutdato, giver særlig fordelagtige vilkår for såvel patienter som for terapeuter ift. at opbygge en 

bæredygtig relation. Informanterne udtrykker fx: ” Hun havde ikke travlt med at finde ud af, hvad 

der var galt med mig”, ”Jeg fik tid til at blive tryg ved hende og lige finde ud af, hvad det hele gik 

ud på”. 

At tiden er en betydningsfuld faktor i behandling af mennesker med psykiske lidelser understreges i 

artiklen ”She took the time to make sure, she understood” (Shatell et al. 2006). Tid betegnes som 

afgørende for, at der kan skabes en terapeutisk relation mellem patient og sygeplejerske, og tid ses 

som en faktor, der muliggør den tidskrævende proces det er at få identificeret problematikker, 

hvilket synes væsentlig ift., at der kan arbejdes mod samme mål (Shatell et al. 2006). 

Det handler altså ikke kun om vilje og evne til at se patienten som menneske og tage udgangspunkt 

heri, men også om at have vilkårene til det.  

11.2 Metodekritik  

I dette afsnit foretages en vurdering af undersøgelsens styrker og begrænsninger. 

Den interne validitet vurderes høj, idet undersøgelsen giver gyldige svar på, hvad informanterne 

forstår ved et liv, der er værd at leve, og hvordan de oplever, at DAT bidrager hertil. Validiteten 
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begrundes med, at resultaterne er fremkommet på baggrund af et materiale, der grundet 

kriteriebestemt inklusion har gjort det muligt at indhente righoldige beskrivelser (Kvale et al. 2009). 

Ift. valg af informanter er begge køn er repræsenteret, og der er en aldersmæssig spredning. Dette 

medvirker til nuancerede beskrivelser, idet oplevelser kan tillægges forskellig betydning alt 

afhængig af, om man er mand eller kvinde og hvor man er i livet – konteksten. Selv om der i 

kvalitative undersøgelser ikke er noget facit for, hvad der er det rigtige antal informanter at 

inkludere, kan man hævde, at tre er få. Når tre informanter vurderes tilstrækkeligt til at give et solidt 

og troværdigt datamateriale i denne undersøgelse, er det fordi, der synes at komme et 

mætningspunkt i interviewene.  Flere informanter havde derfor ikke nødvendigvis tilføjet nyt. Idet 

jeg kun har skullet bearbejde materiale fra tre interviews, har der været tid til at komme i dybden 

med disse, hvilket er en styrke for undersøgelsen (ibid). 

Det viste sig, at være en fordel, at jeg havde lært interviewguiden udenad. Der var god kontakt med 

informanterne, som i øvrigt var meget fortællelystne og velformulerede (Fog 2004).  

De tre udenlandske undersøgelser, som litteraturgennemgangen bygger på, viser sammenlignelige 

fund, hvilket styrker overførbarheden af fundene samt den eksterne validitet (Malterud 2011). 

De empiriske data er indsamlet vha en semistruktureret interviewguide. 

Interviewguiden er ikke afprøvet gennem et pilotinterview, hvilket kan ses som en svaghed for 

undersøgelsen (Kvale et al. 2009).  Den er dog gennemgået med én af DAT-terapeuterne og 

vejleder, som har vurderet spørgsmålene forståelige og dækkende ift. at indhente data, der kan 

besvare/belyse hhv. forskningsspørgsmål og problemformulering. Det viste sig, at ingen af 

informanterne havde svært ved at forstå spørgsmålene, og ingen bad om at få dem uddybet under 

interviewene  

Validiteten af analysens meningsindhold vurderes meget høj, idet jeg selv har forestået 

transskription af alle interviews umiddelbart efter, interviewet var afsluttet (Kvale et al. 2009). 

Hverken kolleger/andre forskere eller informanter har været involveret i analyseprocessen, og 

resultaterne er således formet på baggrund af min forforståelse, mine analytiske evner og 

handlinger, hvilket kan have haft indflydelse på indholdsanalysens reliabilitet. For at modvirke 

skævvridning af meningsindholdet og dermed reliabiliteten har jeg gentagne gange  sammenholdt 

analysen med den oprindelige sammenhæng (Bjerrum 2005, Burnard 1991). Med afsæt i denne 

analysestrategi vurderes undersøgelsen tro mod informanternes udsagn. 



 

35 

Gennem hele undersøgelsen har jeg forsøgt at skabe transparens ved bl.a. at tydeliggøre 

litteratursøgningen, eksemplificere kodningsprocessen samt underbygge udledte tematikker i 

analysen med patientcitater, hvilket må vurderes som en styrke for undersøgelsen (Bjerrum 2005). 

Undersøgelsens teoretiske fundament synes at være troværdigt, idet der er søgt ud fra en 

formålsbestemt strategi (ibid). 

12.0 Konklusion 

Ift. at kaste lys over problemformuleringen kan det sammenfattende konkluderes, at et godt liv for 

informanterne er, at være i/bevare (familie)relationer, tage en uddannelse, have et aktivt socialt liv, 

være mor for sine børn, have en fast kæreste og fast bopæl. Et bedre fysisk helbred, en mere 

overskuelig hverdag, mere energi, bedre humør og det at de ikke længere er så optaget af at ville sig 

selv til livs men der imod tænker på fremtiden som positiv forbindes ligeledes med at have et liv, 

der er værd at leve.  

Informanterne oplever, at DAT bidrager til et liv, der efter deres opfattelse er værd at leve, idet de 

færdigheder, de har tilegnet sig og bruger betyder, at de har fået kontrollen over deres liv. Mere 

konkret betyder det, at en bedre evne til at regulere følelser har gjort dem bedre i stand til at fungere 

i hverdagen og mestre de udfordringer, den byder på.  

DAT kan beskrives som et vendepunkt i form af en langvarig læringsproces, hvori udførelse af 

hverdagsaktiviteter spiller en væsentlig rolle. I denne proces sker en om-programmering af 

patienternes tænkning og dermed i deres adfærd, hvilket betyder de ikke længere kan opfylde de 

diagnostiske kriterier for EUP. Dermed kommer fravær af diagnosen indirekte til at betyde, at den 

overordnede målsætning er nået.  

Kemi og følelsesmæssig relation mellem patient og terapeut har en afgørende betydning ift. et 

vellykket samarbejde og ift., at patienten føler sig mødt og behandlet som et menneske fremfor en 

diagnose. Tid er dog en afgørende faktor ift. at have vilkår til opbygning af en relation, der 

muliggør den langvarige proces det er at lære nye mestringsstrategier. Relationen er en 

forudsætning for tillid i samarbejdet. Tillid i samarbejdet giver selvtillid, mod og vilje til at prøve 

de tillærte færdigheder af. Støttet af sin terapeut, kan patienten således arbejde sig fra et liv i kaos til 

et liv, hvor han/hun har kontrollen, hvilket først og fremmest kan ses som en menneskelig gevinst 

men også en samfundsøkonomisk gevinst.   

På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at formålet med undersøgelsen er nået, idet der er 

fundet svar på, hvad mennesker, der har gennemgået DAT forstår ved et liv, der er værd at leve.  
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Undersøgelsen har gjort mig klogere på, hvad patienterne ser som særlig betydningsfuldt i DAT, og 

derigennem er det tydeliggjort, hvad der er kernen i DAT og som har effekt – altså hvad der skal til 

for at den overordnede målsætning kan nås. Med baggrund heri synes undersøgelsen at bidrage med 

viden, som psykiatriske sygeplejersker inddrage i deres virke som DAT-terapeuter og derigennem 

styrke og udvikle den fremtidige sygeplejefaglige indsats i DAT.    

Hvad undersøgelsens fund kan bruges til i et fremadrettet perspektiv og hvilke nye spørgsmål, 

undersøgelsen rejser, redegøres der for i nedenstående afsnit. 

13.0 Perspektivering 

Vores organisation er midt i en større omstrukturering, hvor to mindre psykiatriske sygehuse skal 

fusionere og samles i et nybygget psykiatrisk sygehus. Som en del af denne omstrukturering er man 

bl.a. ved at implementere pakkeforløb til mennesker, der behandles i ambulant regi. Det betyder, at 

der ikke længere skal tilbydes DAT. Der er i stedet lagt op til, at DAT-elementer integreres i et 

andet evidensbaseret psykoterapeutisk program af op til 20 ugers varighed, der skal tilbydes alle 

patienter med diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen. Heri synes at 

ligge udfordringer og problematikker, der berører såvel patienter som personale/terapeuter, og man 

kan identificere et fagetisk dilemma, der består i at få muligheden for at kunne behandle flere kontra 

risikoen for at tabe de, der er hårdest ramt af EUP, som DAT var rettet mod. 

Når vi har fået en viden om, hvilken betydning den langvarige relation mellem patient og behandler 

har, og som DAT kan byde på, er det så etisk forsvarligt at tilsidesætte den viden?  Denne 

undersøgelse lægger ikke op til ændringer i DAT som intervention, men den underbygger den måde 

behandlingen udføres på, og som et supplement til den allerede eksisterende viden, bekræfter den 

interventionens berettigelse. For at der i fusionsprocessen ikke overses noget virknings- og 

betydningsfuldt, skønnes det relevant at inddrage undersøgelsens fund i argumentationen og en 

kritisk refleksion med organisationens beslutningstagere over, hvori den sygeplejefaglige strategi 

ift. behandling af mennesker med EUP skal bestå, hvilken plads DAT-elementerne har i det 

fremtidige behandlingstilbud, og hvilke DAT-elementer der skal prioriteres.   

Når patienter har krav på at få optimal evidensbaseret udredning og behandling (Region 

Syddanmark 2010), så bør man i øvrigt forholde sig kritisk til at integrere elementer fra én 

evidensbaseret behandlingsmetode i en anden evidensbaseret behandlingsmetode. Dette må 

undersøges nærmere, således at patienterne også fremadrettet er sikret evidensbaseret behandling. 
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15.0 Bilagsfortegnelse 

Bilag 1: Søgeprotokol 

Bilag 2: Skriftlig information til informanter 

Bilag 3: Samtykkeerklæring 
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41 

Bilag 1 - bloksøgning 

Den 1. marts 2013 

 

PubMed 

 

Blok 1 

Population: 

Voksne med 

emotionel ustabil 

personlighedsforstyr

-relse af 

borderlinetypen 

 

Blok 2 

Metode: 

Det kvalitative forsknings-

interview 

Blok 3 

Fænomen: 

Dialektisk 

adfærdsterapi 

Blok 4 

Kontekst: 

Ambulant regi 

"Borderline 

Personality 

Disorder"[Mesh] 

"Qualitative 

Research"[Mesh] 

 

OR 

 

"Interview, 

Psychological"[Mesh] 

 

OR 

 

”Interview* (FT) 

 

OR 

 

"Perception"[Mesh:NoExp] 

 

OR 

 

experienc* (FT) 

"Behavior 

Therapy"[Mesh:NoE

xp] 

 

OR 

 

"Dialectical behavior 

therapy" (FT) 

 

OR 

 

“Dialectical 

behaviour therapy” 

(FT) 

 

OR 

 

”Dialectical 

behavioral therapy” 

(FT) 

 

OR 

 

”Dialectical 

behavioural therapy” 

(FT) 

 

 

"Outpatients"[Mesh

] 

 

 

 

 

Kombineres de 4 blokke giver det 3 resultater – artikler som ikke er relevante 

Fjernes blokken med outpatient, så giver 51 resultater heraf 1 relevant artikel (2003) 
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Søgehistorie fra PubMed 
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PsycInfo 

 

Blok 1 

Population: 

Voksne med 

emotionel ustabil 

personlighedsforstyr

-relse af 

borderlinetypen 

 

Blok 2 

Metode: 

Det kvalitative forsknings-

interview 

Blok 3 

Fænomen: 

Dialektisk 

adfærdsterapi 

Blok 4 

Kontekst: 

Ambulant regi 

"Borderline 

Personality 

Disorder"[TH] 

"Qualitative Research"[TH] 

 

OR 

 

”Interviews” (TH) 

 

OR 

 

"Perception"[TH] 

 

OR 

 

experienc* (FT) 

"Behavior 

Therapy"[TH] 

 

OR 

 

"Dialectical behavior 

therapy" (FT) 

 

OR 

 

”Dialectical 

behavioral therapy” 

(FT) 

 

 

 

 

"Outpatients"[Mesh

] 

 

 

 

Kombineres de 4 blokke giver det 4 resultater – artikler som ikke er relevante 

 

Fjernes blokken med outpatient, så giver 118 resultater heraf 2 relevante artikler (2003 og 2007) 
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Søgehistorie fra PsycInfo 
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CINAHL 

 

Blok 1 

Population: 

Voksne med 

emotionel ustabil 

personlighedsforstyr

-relse af 

borderlinetypen 

 

Blok 2 

Metode: 

Det kvalitative forsknings-

interview 

Blok 3 

Fænomen: 

Dialektisk 

adfærdsterapi 

Blok 4 

Kontekst: 

Ambulant regi 

(MH "Borderline 

Personality 

Disorder")  

 

(MH "Qualitative Studies")  

 

OR 

 

(MH "Interviews+") 

 

OR 

 

”Interview* (FT) 

 

OR 

 

(MH "Perception")  

 

OR 

 

experienc* (FT) 

"Behavior 

Therapy"[Mesh:NoE

xp] 

 

OR 

 

"Dialectical behavior 

therapy" (FT) 

 

OR 

 

“Dialectical 

behaviour therapy” 

(FT) 

 

OR 

 

”Dialectical 

behavioral therapy” 

(FT) 

 

OR 

 

”Dialectical 

behavioural therapy” 

(FT 

 

 

"Outpatients"[Mesh

] 

 

 

 

 

 

Kombineres de 4 blokke giver det 5 resultater – artikler som ikke er relevante 

 

Fjernes blokken med outpatient, så giver 27 resultater heraf 2 relevante artikler (2003 og 2007) 

 



 

46 

Søgehistorie fra CINAHL 
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Bilag 2 – brev til informanter 

 

Interviewundersøgelse: Oplevelser og erfaringer med dialektisk adfærdsterapi  

Kære X 

Jeg skriver til dig for at spørge, om du vil være med i en undersøgelse, jeg skal lave om DAT som 

afsluttende projekt på min masteruddannelse.  

Mit navn er Vivian Limbrecht Rasmussen. Jeg er uddannet psykiatrisk sygeplejerske men har de 

sidste 6 år arbejdet som klinisk sygeplejelærer ved Psykiatrisk Afdeling i Haderslev. 

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, vil jeg interviewe dig én gang. Interviewet vil forme sig 

som en samtale, der vil vare 40-60 min. 

 

De emner, vi vil komme ind på i samtalen, er: 

  Hvordan dit liv er i dag, har du et liv, der efter din mening er værd at leve 

 Hvad kan du nu, som du ikke kunne før DAT-behandling 

 Hvordan var dit liv, før du påbegyndte DAT-behandling 

 Er der dele af behandlingen, der har været særligt betydningsfulde ift. hvordan du har det i 

dag? 

Der er lavet en del forskning, som viser, at DAT er effektiv, hvad reduktion af symptomer angår. 

Nogle patienter har efter DAT endda ikke diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur 

længere. Der er dog ikke mange forskere, der har interesseret sig for, om det at patienterne fx ikke 

længere skader sig selv eller har diagnosen er ensbetydende med, at de har fået et bedre liv. Eller 

om der er noget, der er mere betydningsfuldt i DAT end andet ift. at få et bedre liv. Grunden til jeg 

gerne vil tale med dig er, at jeg gerne vil have viden om, hvad patienter, der har gennemgået DAT 

forstår ved et liv, der er værd at leve, og hvordan de oplever, at DAT har kunnet bidrage hertil. Det 

er mit ærinde at prøve at blive klogere på netop det, så vi på sigt kan forbedre behandlingen. 

Hvis du vil deltage i Interviewet, vil jeg gerne have besked senest den 1.3.13. Du kan ringe eller 

maile, og vi finder et tidspunkt, der passer dig.  

Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen. Du kan når som helst – og uden begrundelse, 

trække dig ud af undersøgelsen. Det får ingen konsekvenser for dig og en eventuel senere kontakt 

med Psykiatrisk Afdeling. 

Jeg forventer ikke, det er forbundet med nogen ulempe for dig at deltage i undersøgelsen, men hvis 

du under vores samtale får en fornemmelse af, at du får det dårligt (psykisk), afbrydes den. Og hvis 

du har brug for det, vil der være mulighed for at komme i kontakt med én af de terapeuter, du 

kender fra DAT-teamet. 

Når jeg skal præsentere mit projekt, vil noget af det, du har sagt i interviewet indgå, men det du har 

sagt, vil ikke kunne henføres til dig, fordi jeg anonymiserer dine data og udsagn. 
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Hvis du ønsker at deltage i undersøgelsen, skal du afgive informeret samtykke. Det gør du ved at 

underskrive en samtykkeerklæring, inden interviewet påbegyndes. Jeg har tavshedspligt. Det 

betyder, at den viden jeg får om dig, ikke deles med andre. 

Interviewundersøgelsen er en del af mit masterprojekt, som er den sidste opgave på min 

masteruddannelse, der betales af Psykiatrien i Region Syddanmark. Masterprojektet skal forsvares 

mundtligt på Aarhus Universitet til sommer. Alle må overvære forsvaret. Projektet og de resultater 

jeg kommer frem til, vil blive præsenteret for ansatte ved Psykiatrisk Afdeling Haderslev og evt. 

andre psykiatrisk afdelinger, der har DAT-behandling. 

Hvis du vil deltage i undersøgelsen eller har spørgsmål angående undersøgelsen, er du meget 

velkommen til at ringe eller maile til mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Vivian Limbrecht Rasmussen 

Klinisk sygeplejelærer, MKS stud. 

Skallebækvej 5-7 

6100 Haderslev 

Mobil: 2335 7173 

Mail: Vivian.L.Rasmussen@psyk.regionsyddanmark.dk 
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Bilag 3  - samtykkeerklæring          

 

Samtykkeerklæring 

 

Masterprojektets titel: ”Patienters oplevelser af hvordan dialektisk adfærdsterapi bidrager til 

et liv, der er værd at leve” 

 

Erklæring fra projektdeltageren: 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information, og jeg mener at vide tilstrækkeligt om formål, 

metode, fordele og ulemper ved at deltage i projektet. Deltagelse omfatter, at jeg bliver interviewet 

én gang om mine oplevelser med dialektisk adfærdsterapi. 

Jeg ved, det er frivilligt, om jeg vil deltage, og jeg kan altid trække mit samtykke tilbage, uden at 

miste mine nuværende og fremtidige rettigheder til behandling ved Psykiatrisk Afdeling. 

Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i masterprojektet. Jeg har fået udleveret en kopi af 

denne samtykkeerklæring. 

Projektdeltagers navn: 

Dato:______________     Underskrift:_____________________________________________ 

 

Erklæring fra den projektansvarlige: 

Jeg erklærer hermed at have givet projektdeltageren såvel mundtlig som skriftlig information om 

projektet, og at der foreligger samtykke fra projektdeltageren om at deltage frivilligt. 

 

Den projektansvarliges navn: Vivian Limbrecht Rasmussen 

Dato:______________     Underskrift:_____________________________________________ 
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Bilag 4 – interviewguide 

 

Forskningsspørgsmål/tema Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

 

Indledning: 

 

 

 

 

Briefing: 

 Formål, forløb 

 Hvad skal jeg bruge 

data til. 

 Interviewet vil forme 

sig som en samtale 

 Jeg optager samtalen 

mhp renskrivning 

 Hvordan opretholdes 

fortrolighed 

 Jeg skal bede dig 

udfylde denne 

samtykkeerklæring 

inden vi går igang 

 

 

Livet før og efter DAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi du vil deltage i dette 

interview. Er der noget, du er i 

tvivl om, inden vi starter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne høre lidt om, 

hvordan dit liv i dag, hvor du 

har afsluttet DAT 

 

Hvordan er hverdagen 

anderledes for dig? 

 

Hvad kan du nu, som du ikke 

kunne, inden du påbegyndte 

DAT-behandling? 

 

Hvad forstår du ved et godt 

liv? 

 

 

Er der noget ved DAT, som har 

gjort det svært for dig at blive i 

behandlingsforløbet? 

 

Hvordan var dit liv, inden du 

begyndte i DAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du uddybe/sige lidt mere 

om…? 

 

 

 

 

Er det rigtigt forstået at…? 

 

 

 

Kan du give nogle eksempler 
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Erfaringer med DAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt betydningsfulde ele- 

menter i DAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrunding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debriefing: 

 

 

 

 

Kan du beskrive situationer fra 

din dagligdag, hvor du brugte 

noget af det, du har lært 

gennem DAT?  

 

Hvordan er det anderledes ift 

det du ville have gjort 

tidligere? 

 

 

 

Er der dele af terapien, der har 

været særligt betydningsfulde 

og afgørende for at du i dag har 

en bedre hverdag/et bedre liv? 

 

 

Hvilken rolle har terapeutens 

holdning overfor dig betydet? 

 

Kan du beskrive hvad/hvordan 

DAT er anderledes 

sammenlignet med behandling, 

du tidligere har fået? 

 

Nu hvor du er færdig med 

DAT, er der så noget du har 

manglet i behandlingen? 

 

Jeg har ikke flere spørgsmål. 

Har du noget at tilføje til noget 

af det, du har sagt tidligere, 

eller er der noget, du vil 

uddybe?  

Har du spørgsmål? 

 

 

 

 

Hvordan har du det efter at vi 

har talt om det her; har det 

været ok eller? 

 

Mange tak for din tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke? 

 

   

 


