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Personlighetsforstyrrelser representerer en stor gruppe 
alvorlige psykiske lidelser hvor de senere års forskning har 
dokumentert oppsiktsvekkende forringet livskvalitet, lav 
sosial fungering, samt betydelig psykisk og somatisk 
helserisiko.  



Hva er stigma? 

• Stereotypier: Overgeneraliseringer om personer basert på 
gruppetilhørigheten («personer med personlighetsforstyrrelser er 
behandlingsresistente»)  

• Fordommer: Negativt ladete oppfatninger om personene basert på 
gruppetilhørigheten («personer med PF splitter personale») 

• Diskriminering, som er urettferdig eller urimelig behandling av 
personene («personer med PF skal ha minst mulig oppmerksomhet 
når de er innlagt på psykiatriske avdelinger»)  

Corrigan, P. W. (2014). The stigma of disease and disability:  
Understanding causes and overcoming injustices:  
American Psychological Association. 
 



Stigmatisering av personer med 
personlighetsforstyrrelser, PF* 

• Kunnskap om PF er generelt lav i befolkningen 

• Personer med PF sannsynligvis den mest stigmatiserte gruppen av 
personer med psykiske lidelser 

• Oppfatningen om at personer med PF har kontroll over sin atferd, kan 
resultere i at de blir oppfattet  
• som manipulerende og avvisende til å motta behandling 

• Vanskelige og umulige, og ikke syke 

*Sheehan, L., Nieweglowski, K., & Corrigan, P. (2016). The Stigma of Personality Disorders.  
Current psychiatry reports, 18(1), 1-7.  
 



Stigmatisering av personer med 
personlighetsforstyrrelser, PF 
• Blir avvist og utstøtt, og ikke henvist til behandling fordi de ikke er 

syke, men vanskelige å ha med å gjøre og at de kan kontrollere seg 
hvis de vil 

• Personer med emosjonelt ustabil PF som er følelsesmessig ustabile, 
mellommenneskelige hypersensitive, impulsive, selvskadende og 
aggressive eller rasende er mest utsatt 

• Men personer med dyssosial PF blir oppfattet som bare kriminelle, 
atferdsvanskelige eller psykopatiske og ikke bærere av en psykisk 
lidelse 

 

 



Stigma i behandlingskontekst 

• Pasienter med emosjonelt ustabil PF blir møtt med 

• Negative holdninger, både blant miljøpersonale, psykiatere, 
psykologer og sosialarbeidere 

• Lite empati: Bør ikke få oppmerksomhet, bli sydd uten bedøvelse, 
selvmordsforsøk som oppmerksomhetssøken 

• Avvisning på akuttinstitusjoner i krisesituasjoner, kortere opphold enn 
andre pasientgrupper 



Hva fører stigma til? 

• Personene som blir stigmatiserte kan selv adoptere stigma, og føle 
seg skamfulle over å ha PF og med lav selvtillit: «Jeg har PF og er 
derfor uansvarlig», «jeg fortjener ikke god behandling, fordi jeg har PF 
og er vanskelig».  

• Strukturelle stigma vedrørende PF kan vise seg som manglende 
behandlingstilbud, feildiagnostisering som bipolar lidelse eller PTSD,  
dårlig informasjon om lidelsen og vansker med å få ytelser fra NAV?, 
til tross for at PF medfører stor lidelse og store funksjonsproblemer. 

 



Hva sier brukere om å få diagnosen 
personlighetsforstyrrelse og erfaringer med 
behandlingstilbud ved personlighetsforstyrrelse? 

• Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) tok 
initiativ i 2015 til å etablere et nasjonalt «ekspertråd» bestående av 
14 personer med erfaringer om hvordan det er å ha diagnosen PF.  

• De formidler sterke personlige vitnesbyrd og har deltatt i NAPP’s 
arrangementer og Personlighetskonferansen med egne innlegg og 
diskusjoner med fagpersoner 

 



Hva var medlemmene i Ekspertrådet sine 
erfaringer? 
• Negativt stigma ved diagnose 

• diagnosen kunne bli mer et hinder enn en hjelp i behandlingsapparatet 

• avvisende holdning i behandlingsapparatet generelt og spesielt ved 
krisehenvendelser og ved innleggelser. 

• følelse av ikke å bli tatt alvorlig, ikke bli trodd på 

•  Det ble også beskrevet forskjeller i møte med helsevesenets holdning når 
man presenterte en annen diagnose enn personlighetsforstyrrelse (for 
eksempel bipolar lidelse eller PTSD). 

• Varierende praksis ved formidling av diagnose 

•  Varierende behandlingstilbud 

 



Hva kan motvirke stigmatisering av personer 
med diagnosen personlighetsforstyrrelse? 



Se på hjemmesiden til «friskeline» 
https://friskeline.no/i-media/  

https://friskeline.no/i-media/
https://friskeline.no/i-media/
https://friskeline.no/i-media/


Kampanje for å hjelpe unge mellom 15-25 år 
å få tidlig hjelp for emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse 



Ungdommer med personlighetsforstyrrelser blir mer stigmatisert  
enn ungdommer med andre psykiatriske diagnoser. 
Mer stigmatisert enn voksne pasienter! 



Personlighetsforstyrrelse må forstås som en 
biopsykososial forstyrrelse 

1.Arvelig sårbarhet 

2.Sårbart temperament  

3.Selvreguleringsproblemer 

4.Tilknytningsutrygghet 

5.Problemer med å mentalisere (å forestille seg tanker og følelser hos 
en selv og andre som gir mening i sosiale situasjoner) 

 

Som resulterer i skjør og sårbar identitet og følelse av selv 

 



Mindre motoverføringsproblemer 

Vi som behandlere bør innta en kunnskapsorientert og 
forståelsesfull  holdning til personlighetsproblemer hos våre 
pasienter 

Det vil føre til positive resultater for mange og mindre 
skadelige intervensjoner basert på egne emosjonelle 
reaksjoner (hjelpeløshet, frykt og frustrasjon) 



Nå vil vi få høre pasienters erfaringer med å bli 
stigmatisert og hvordan denne har ført til dårligere 
behandling 


