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Sammanfattning  

Runt 5% av världens befolkning drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen innebär att 

patientens stämningsläge pendlar mellan hypomani eller mani och depression med alla 

därtill hörande symptom och hinder samt en livslång läkemedelsbehandling. Bipolär 

sjukdom innebär att i perioder befinna sig i depressionens djupaste mörker för att i 

andra perioder befinna sig i manins gränslöshet men också den osäkerhet och 

oförutsägbarhet som pendlingarna mellan de två tillstånden innebär. Bipolär sjukdom 

medför ett stort lidande och många hinder i vardagen för patienten. Med denna 

litteraturstudie belyses hur patienten upplever livet med bipolär sjukdom. Studiens 

resultat baseras på åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ. Sjukdomen medför för 

patienten ofta en svårighet att acceptera sin diagnos men också en vändpunkt i livet då 

diagnosen fastställs. Patienten tycks uppleva sina känslor på ett annat vis än den som 

inte lider av bipolär sjukdom. Kunskapen om sjukdomen i samhället är liten och 

fördomarna är många vilket leder till en stigmatisering. Patienten har ofta en strävan 

efter att lära sig mer om sin sjukdom och att lära sig hantera sin tillvaro med sin 

sjukdom. Något som är av stor vikt för patienten är relationer, såväl till anhöriga som 

till sjukvården. Sjuksköterskan har en stor betydelse för patienten med bipolär sjukdom 

och ett av de viktigaste redskap hen har i mötet med patienten är det vårdande samtalet.  
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INLEDNING 

Massmedia bevakar och belyser kontinuerligt problematik i anslutning till patienter med 

psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. Sällan är det de positiva delarna av psykiatrisk vård 

som lyfts fram, att den är betydelsefull och gör en faktiskt skillnad för patienternas liv. 

Istället är det vanligen de negativa aspekterna, att pengarna inte räcker till och att 

psykiatrisk vård misslyckas i olika situationer. I denna bevakning glöms ofta ett viktigt 

perspektiv bort, patientens upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Bakom 

rubrikerna och diagnoserna döljer sig en patient, en unik människa. Hur präglas 

patientens liv av att leva med psykiska ohälsa. En av de vanligare psykiatriska 

diagnoserna är bipolär sjukdom, tidigare benämnt manodepressiv sjukdom. Studier visar 

på att 5% av världens befolkning lever med bipolär sjukdom, detta till trots är 

forskningen kring patientens upplevelser begränsad. Hur präglas patientens liv av att 

ständigt kastas mellan depressionens hopplöshet och maniernas gränslöshet?  

 

BAKGRUND 

Vad är bipolär sjukdom? 

Det finns två primära klassificeringssystem när det kommer till psykiatriska sjukdomar. 

Den första är International Classification of Diseases and Related Health Problems 

(ICD), utarbetat av World Health Organization (WHO) och omfattar alla sjukdomar, 

såväl psykiatriska som somatiska. (WHO 1993, ss. 1-2). Det andra är Diagnostic and 

statistical Manual of Mental Disorders (DSM), utarbetat av American Psychiatric 

Association (APA) och omfattar enbart psykiatriska diagnoser. Bipolär sjukdom delas, 

enligt DSM, primärt in i grupperna bipolär I, bipolär II, cyklotymi och bipolärt syndrom 

UNS. För att ställa diagnosen Bipolär I räcker det att patienten har genomgått en manisk 

episod medan Bipolär II kräver minst en hypoman episod samt minst en episod av 

egentlig depression. Cyklotymi förutsätter att patienten upplevt ett flertal episoder med 

såväl hypomana som depressiva symptom samt att depressionssymptomen inte 

uppfyller kraven för egentlig depression. Bipolärt syndrom UNS används då patienten 

uppvisar symptom på bipolär sjukdom som inte faller in under tidigare nämnda 

diagnoser (American Psychiatric Association 1994, ss. 132-139). Det förekommer en 

hel del kritik mot att denna indelning är begränsad. Detta har lett till att man på vissa 

håll börjat använda sig av inofficiella grupper, exempelvis bipolär III som är bipolär 

sjukdom där hypomana episoder orsakas av behandling av annan sjukdom. Även 

bipolär II½ och IV är grupper som ibland används (Akiskal, Akiskal, Lancrenon, 

Hantouche, Fraud, Gury & Allilaire 2006, s. 198).  

 

Symptomen vid depressiva episoder kretsar till stor del kring nedstämdhet, 

oföretagsamhet, minskat intresse för saker som normalt är av intresse, skuldkänslor, 

sömnstörningar, ångest och suicidtankar (American Psychiatric Assosiation 1994, ss. 

123-125). Vid hypomana och maniska episoder kretsar symptomen kring förhöjd 

aktivitetsnivå, upprymdhet, förhöjd självkänsla, ökad talförhet, kraftigt minskat 

sömnbehov, gränslöshet, förhöjd sexualdrift och avsaknad av konsekvenstänk 

(American Psychiatric Association, 1994 ss. 125-126). Det tillstånd patienten befinner 
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sig i mellan hypomana/maniska- och depressiva episoder betecknas som eutymi, 

tillstånd med normal sinnesstämning (Skärsäter 2010, s. 74). 

 

De fysiska orsakerna till bipolär sjukdom är inte helt fastställda. Enligt Backlund (2013) 

har såväl arv som miljö betydelse för utvecklandet av bipolär sjukdom. Arvet anses ha 

något större betydelse vid bipolär sjukdom än vid annan psykisk ohälsa. Troligen beror 

insjuknandet på ett samspel mellan flera olika gener men en gemensam nämnare är att 

de alla är inblandade i hjärnans produktion av signalsubstanser eller ökar känsligheten 

för de samma. Könsfördelningen mellan män och kvinnor är i det närmaste liksidig, 

med en överrepresentation män som lider av mani och kvinnor av depression. Risken 

för att drabbas av bipolär sjukdom ligger mellan en och två procent. Spridningen är 

jämn ur ett globalt, geografiskt perspektiv och drabbar alla grupper av människor i 

samma utsträckning (Backlund 2013).  

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen vid bipolär sjukdom kan indelas i tre grupper, 

behandling vid manisk episod, behandling vid depressiv episod och 

underhållsbehandling då patienten är symptomfri i syfte att förebygga återinsjuknande. 

Vid maniska episoder finns två rekommenderade läkemedelsgrupper, Litium och 

antipsykotiska läkemedel. Båda dessa grupper bedöms ha god eller mycket god effekt. 

Även antiepileptikum och elektrokonvulsiv terapi (ECT) är alternativa behandlingar 

som bedöms ha god effekt (Socialstyrelsen 2010, ss. 195-205). Vid depressiva episoder 

är de högst prioriterade behandlingarna antingen antiepileptikum eller antipsykosmedel 

i kombination med antidepressiva preparat, eller monoterapi med antipsykosmedel. 

Syftet med en sådan kombination är, utöver stabilisera den bipolära sjukdomen och 

förebygga maniska episoder, även att häva den depressiva episoden. Båda dessa 

behandlingar bedöms ha god effekt. Även monoterapi med antiepileptikum eller litium 

kan användas och bedöms ha god effekt (Socialstyrelsen 2010, ss. 205-212). När 

patientens bipolära sjukdom stabiliserats och inte längre ger symptom är den högst 

prioriterade behandlingen för att förebygga återfall behandling med endast ett 

läkemedel, litium, men även behandling med enbart antiepileptikum eller antipsykotiska 

läkemedel kan användas. Samtliga dessa behandlingar bedöms ha god effekt 

(Socialstyrelsen 2010, ss. 212-218). 

 

Psykofarmaka är en läkemedelsgrupp som över lag innebär en hög risk för biverkningar 

så som muntorrhet, viktuppgång och hormonella rubbningar. Farmakologisk behandling 

av bipolär sjukdom utgör dessvärre inget undantag från detta, varför behandlingen 

medför en hög risk att patienten upplever biverkningar. Mot bakgrund av detta är det 

viktigt att föra en dialog med patienten gällande dennes medicinering och väga de 

biverkningar patienten upplever eller riskerar uppleva mot den förväntade nyttan av 

läkemedlet i fråga. Det är även viktigt att informera och undervisa patienten om risken 

för biverkningar generellt såväl som specifikt för det läkemedel som används. Vissa av 

preparaten har risk för allvarliga biverkningar för vissa grupper av människor, varför 

alla behandlingar inte är lämpliga till alla individer. Exempel på sådana biverkningar är 

hormonella rubbningar hos kvinnor i fertil ålder som behandlas med valproat 

(Socialstyrelsen 2010, ss. 195-218). Lewis (2005, s. 33) konstaterar att vårdpersonal 

måste bli bättre på att lyssna på patientens berättelse om dennes unika upplevelser och 
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uppmuntra patienten till att tala om de samma. Lewis benämner det nödvändiga 

samspelet mellan vårdpersonal och patient som en terapeutisk allians och menar att en 

sådan allians måste finnas för att uppnå en följsamhet för de läkemedel som ordineras.  

 

Ickefarmakologisk behandling 

Socialstyrelsen (2010, ss. 218-224) rekommenderar tre tillägg till den farmakologiska 

behandlingen då sjukdomen har stabiliserats och inte längre ger några symptom. Det 

primära tillägget är kognitiv beteendeterapi (KBT), men även patient- och 

närståendeundervisning. Samtliga bedöms ha god effekt. KBT som komplement till den 

farmakologiska behandlingen bör bestå av korta interventioner som följer en förbestämd 

struktur. Även patientundervisningen bör följa en fast struktur och kretsa kring att ge 

patienten kunskap om sin sjukdom, stresshantering, vikten av att följa 

läkemedelsordination och att lära patienten att känna igen tidiga varningssignaler på 

förändring för att på så vis förebygga återinsjuknande. Undervisning av de närstående 

kan ske antingen tillsammans med patienten eller enskilt. Denna undervisning kretsar 

kring att förbättra kommunikationen mellan patient och anhörig samt att kartlägga och 

minimera de stressorer som finns i familjen, men även att ge anhöriga en förståelse för 

sjukdomen och behandlingen av den samma. Nämnda tillägg har inte någon direkt 

effekt på sjukdomen, samtliga fokuserar på att förebygga risken för återinsjuknande. 

Målet med tilläggen är att ge patienten verktyg för att kunna hantera sin vardag med sin 

sjukdom. Att lära patienten och anhöriga observera tidiga tecken på förändring i 

stämningsläget samt att främja patientens följsamhet till den farmakologiska 

behandlingen mot återinsjuknande (Socialstyrelsen 2010, ss. 218-224).  

 

Omvårdnad 

All omvårdnad måste ha sin utgångspunkt i ett patientperspektiv, ett perspektiv där 

patientens situation och behov sätts i första rummet och patienten ses som den med 

högst kompetens om just patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104). För att 

kunna tillämpa ett patientperspektiv är det av absolut nödvändighet att se till patientens 

livsvärld, världen och omgivningen, så som patienten subjektivt uppfattar den 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-134; Wiklund 2003, s. 48). Begreppet livsvärld  

innebär att patientens uppfattning av sin omvärld har sitt ursprung i den egna kroppen. 

Hur patienten upplever sin kropp kommer således påverka hur hen uppfattar sin 

omvärld (Wiklund 2003, s.48).  

 

För att på bästa sätt kunna stödja patienten i sin sjukdom, är det av stor vikt att 

sjuksköterskan lyckas bygga upp en god relation till patienten (Rusner, Carlsson, Brunt 

& Nyström, 2010, s. 6). I denna relation måste patienten känna sig sedd och bekräftad 

som individ. I relationen måste vårdaren våga vara öppen och tydlig mot patienten för 

att denne ska uppfatta relationen som betydelsefull och våga öppna upp och utlämna sig 

själv. Det är viktigt att överbrygga det maktförhållande som finns mellan vårdare och 

patient (Wiklund 2003, ss. 171-172). Hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige ska ta 

patientens självbestämmande i beaktande och patienten ska ges utrymme att själv kunna 

påverka sin vård. Även detta förutsätter att det finns en vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska. Detta till trots upplever många patienter en avsaknad av delaktighet i sin 
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egen vård, en tidsbrist från personalen och en brist i kontinuiteten i mötet med 

sjuksköterskan (Kiessling & Kjellgren, 2004, ss. 32-34). Sjuksköterskan har ett etiskt 

ansvar att bevaka patientens rätt till delaktighet och självbestämmande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, s. 4). Vidare menar Kiessling och Kjellgren (2004, ss. 32-

33) att en fortlöpande dialog mellan sjuksköterska och patient är av avgörande vikt, inte 

bara för att tillgodose patientens lagliga rätt till delaktighet, utan likväl för att patientens 

delaktighet har positiva effekter på patientens hälsa. Sjuksköterskans etiska kod säger 

även att sjuksköterskan har som ansvar att patienter får korrekt och individanpassad 

information som grund för ställningstaganden om sin egen vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, s. 4). 

 

Huvudmålet vid omvårdnad av patienter med bipolär sjukdom är att stötta och vägleda 

patienten till att själv kunna hantera sin vardag och sina symptom, samt att motivera till 

att följa den läkemedelsbehandling som satts in. Vid maniska episoder är det av stor vikt 

att begränsa den mängd stimuli patienten utsätts för samt att främja en normal 

dygnsrytm, med regelbundna tider för aktivitet, måltider och sömn. (Skärsäter 2010, s. 

76). Även vid depressiva episoder är en strukturerad vardag betydelsefull. 

Omvårdnaden vid depressiva episoder innehåller inslag av avslappningsövningar och 

fysisk aktivitet och kretsar till stor del kring individstödjande åtgärder, exempelvis 

genom stödjande samtal (Skärsäter 2010, s. 72). Grunden för det vårdande samtalet är 

den relation som finns mellan sjuksköterska och patient och samtalet måste ha sin 

utgångspunkt i patientens livsvärld och behov (Fredriksson 1999, ss. 1171-1174). 

 

Patienter med bipolär sjukdom upplever lidande på alla olika nivåer, såväl livs-, 

sjukdoms, och vårdlidande. Sjukdomslidande kan sammanfattas som det, av sjukdomen, 

lidande som utgör begränsningar i människans liv, vårdlidande som en följd av 

behandling mot sjukdom, eller avsaknad av behandling mot den samma och slutligen 

livslidande som ett lidande som påverkar hela vår existens och har sitt ursprung i vår 

syn på oss själva och vår omgivning, i vår livsvärld (Wiklund, 2003, ss. 102-110). 

Patientens lidande visar sig tydligt i det faktum att upp 40% av patienterna med bipolär 

sjukdom någon gång försöker ta sitt liv (Pawlak, Dmitrzak-Węglarz, Skibińska, 

Szczepankiewicz, Leszczyńska-Rodziewicz, Rajewska-Rager, Zaremba, Czerski & 

Hauser 2013, s. 429). En av de största riskfaktorerna för självmord hos patienter med 

bipolär sjukdom är upplevelse av hopplöshet (Acosta, Vega, Torralba, Navarro, 

Ramallo-Fariña, Fiuza, Hernández & Siris 2012, s. 1107).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att leva med bipolär sjukdom innebär ofta pendlingar i olika intervall mellan hypomani 

eller mani och depression. Hela patientens livsvärld påverkas av pendlingarna och livet 

kan bli oberäkneligt. Dessa pendlingar innebär dessutom en stor påfrestning på det 

dagliga livet och på alla former av relationer. De maniska episoderna upplevs inte alltid 

som sjukliga av patienten utan kan tvärt om upplevas som tillstånd av välmående då 

depressionen kan ha varit av svår art och pågått under lång tid. Detta kan leda till att 

patienten upplever det som en stor kränkning att vården vill sätta in behandlingar, och 

ibland tvångsvård, vid maniska episoder. För att kunna möta och vårda dessa patienter 
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krävs att sjuksköterskan har en förståelse för bipolär sjukdom och en inblick i den 

komplexa påverkan sjukdomen har på patienten.  

 

SYFTE 

Att belysa patientens upplevelse av att leva med bipolär sjukdom.  

 

METOD 

Data  

Studien har genomförts inom ramen för en litteraturstudie enligt den modell som 

presenteras av Axelsson (2008, ss. 173-188) med analys av kvalitativa artiklar med 

undantag för en kvantitativ. Då syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva 

med bipolär sjukdom, föll det sig naturligt att primärt granska kvalitativa artiklar. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 160) är syftet med kvalitativ forskning att 

belysa den subjektiva sanningen. Kvantitativ forskning, å sin sida, enligt Segesten 

(2006, s. 97) syftar till att fastställa ett resultat genom mätningar. 

 

Datainsamling  

Data har uteslutande sökts i databasen Cinahl. Använda sökord, genererade träffar och 

utvalda artiklar presenteras i (bilaga 1). Inklusionskriterier var att artiklarna ska vara 

originalartiklar, peer-review granskade, skrivna på engelska eller svenska samt 

publicerade de senaste tio åren. Inklusionskriteriernas uppgift var att tillgodose att de 

data som används håller en fullgod vetenskaplig nivå samt att den forskning de bygger 

på är aktuell och tillämpningsbar. Exklusionskriterier var alla andra typer av 

psykiatriska diagnoser samt artiklar som fokuserar primärt på barn, ungdomar och äldre. 

Anledningen till att barn, ungdomar och äldre exkluderats är att barn och unga sällan 

diagnostiseras med bipolär sjukdom i Sverige och att äldre ofta är beforskade just ur 

perspektivet att vara äldre med bipolär sjukdom. Valet att exkludera dessa gjordes 

således för att nå ett så allmängiltigt resultat som möjligt. I de sökningar som gjordes 

valdes totalt sex artiklar ut. Utöver detta tillkommer tre artiklar författade av, 

huvudsakligen, Marie Rusner. Dessa artiklar söktes fram manuellt mot bakgrund av att 

Rusner är en forskare vars namn dykt upp i andra sammanhang.  

 

Dataanalys  

Till grund för granskningen av artiklarna låg den modell som Axelsson (2008, ss. 173-

188) presenterar. Modellen bygger på att artiklarna noggrant genomläses upprepade 

gånger för att bilda sig en helhetsuppfattning, Efter detta sammanställs syfte, metod och 

urval. Syftet med ett sådant tillvägagångssätt är att bryta ner den helhet, som varje 

enskild artikel består av, till delar som sedan kan sammansättas till den nya helhet som 

utgör litteraturstudiens resultat. Undantaget från nämnda modell är att den tabell som 

använts för att sammanställa artikelgranskningen är den som angivits av Institutionen 
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för vårdvetenskap (2013, s. 14) (Bilaga 2). Artiklarna lästes igenom upprepade gånger. 

Färgpenna användes för att markera det som sågs som relevant och anteckningar skrevs 

i marginalen kring vad markerat textstycke handlade om. Tre huvudteman samt sju 

underteman identifierades i utvalda artiklar (Tabell 1). Data sammanfattades under 

respektive huvud- och undertema. På detta vis böts helheten i respektive artikel ner till 

mindre delar som sedan sammanfogades till den nya helhet som utgör studiens resultat. 

 

RESULTAT 

I tabellen nedan presenteras resultatets huvud- och underteman. 

 

Tabell1 

Huvudtema Undertema 

Livsvärld Livets vändpunkt 

Känslor 

Stigma 

Lidande Pendlande stämningsläge 

Strävan mot det normala 

Relationer Omgivningens betydelse 

Vårdande 

 

Livsvärld 

Livets vändpunkt 

Patienter som lever med bipolär sjukdom har ofta haft känslan av att inte vara som alla 

andra långt innan de fått sin diagnos (Crowe, Inder, Carlyle, Wilson, Whitehead, 

Panckhurst, O'Brien & Joyce 2012, s. 299; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström 2009, s. 

162). Känslan tar ofta sin yttring i en upplevelse av att någonting är fel och en känsla av 

att uppleva fler dimensioner än vad andra gör, känslor som ofta har sin debut i barndom 

eller ungdomsåren (Rusner et al. 2009, s. 162). Patienter med bipolär sjukdom upplever 

därför ofta en lättnad i att få en diagnos och genom diagnosen en fysisk förklaring till 

sina känslor och upplevelser (Rusner et al. 2009, s. 162; Rusner, Carlsson, Brunt & 

Nyström 2010, s. 4; Russell & Browne 2005, s. 190).  

 

Även om diagnosen kan vara ett första steg mot att acceptera sin sjukdom är diagnosen 

på intet vis något som leder till acceptans per automatik. Anledningen till detta är, enligt 

Jönsson, Wijk, Skärsäter och Danielsson (2008, s. 1225), att patienterna har svårt att se 

sig själva som en person med en psykiatrisk sjukdom. Även en förutfattad mening om 

hur omgivningen ser på personer med psykisk ohälsa är en försvårande omständighet. 

Dessa komplikationer i kombination med en vilja att vara frisk och välmående kan leda 

till att personer med bipolär sjukdom istället förnekar sin sjukdom. Att acceptera 

sjukdomen kan därmed bli en lång och utdragen process där symptom och känslor står i 

konflikt med varandra, en konflikt som olyckligtvis kan resultera i en resignering inför 

sjukdomen istället för en acceptans av den samma. Att resignera inför sjukdomen kan 

vara ett förödande steg om det innebär att acceptera rollen som psykiskt sjuk, istället för 

att acceptera att man lider av en psykisk sjukdom och finner ett sätt att leva med den 
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samma (Jönsson et al. 2008, ss. 1230-1231). Patienter med bipolär sjukdom upplever 

ofta att diagnosen inte bara blir en diagnos på själva sjukdomen, utan att det blir en 

stämpel på individen (Russell & Brown 2005, s. 190). Russell och Brown (2005, s. 190) 

menar dessutom att många patienter initialt får en felaktig diagnos, något som kan vara 

direkt skadligt för patienten. En del patienter diagnostiseras med primär depression, 

schizofreni, emotionell instabil personlighetsstörning eller generellt ångestsyndrom och 

behandlas således för detta. Denna felaktiga diagnossättning och behandling är något 

som påverkar patientens livskvalitet negativt. När patienten sedan får en korrekt diagnos 

upplevs detta ofta som en lättnad (Russell & Brown 2005, s. 190). 

 

Känslor  

Rusner et al. (2009, ss. 162-163) menar att personer med bipolär sjukdom genomgår 

samma typer av händelser i sina liv som människor utan bipolär sjukdom. Skillnaden 

tycks vara att personer med bipolär sjukdom upplever sin omvärld med starkare känslor 

och kan känna fler dimensioner i omgivningen än de utan bipolär sjukdom. I maniska 

episoder uppstår en känsla av gränslöshet, att kunna utföra mängder med uppgifter 

simultant samt en utökad mental kapacitet. I depressiva episoder råder i det närmaste det 

motsatta, en oföretagsamhet. I dessa episoder kan den ökade känsligheten istället yttra 

sig genom att tiden tappar betydelse och verklighetsförankring. Det som i själva verket 

tar en timme upplevs ta en evighet. Denna utökade känslighet påverkar i högsta grad 

patientens livsvärld genom en inverkan på individens uppfattning av såväl jaget, som 

andra människor och omgivningen (Rusner et al. 2009, s. 163). Patienter med bipolär 

sjukdom upplever ofta sina symptom som överväldigande, något som kan yttra sig 

genom en känsla av att inte ha kontroll över sin tillvaro och inte veta när symptomen 

kommer förändras nästa gång (Crowe et al. 2012, ss. 298-299). Att lära sig hantera sin 

sjukdom i avseendet att lära känna tidiga tecken på försämring och strategier för att 

bryta tendenser till försämring tycks gynna patienten. Såväl dessa tecken som strategier 

är högst personliga och måste ha sin utgångspunkt i patientens livsvärld (Tjoflåt & 

Ramvi 2012, s. 87; Jönsson et al. 2008, s. 1228; Russell & Browne 2005, ss. 190-191; 

Rusner et al. 2010, s. 7). 

 

Stigma 

Kunskapen om bipolär sjukdom och dess symptom är i samhället förhållandevis liten 

och de förutfattade meningarna är många. Därför avstår många patienter med bipolär 

sjukdom från att berätta för sin omgivning om sin sjukdom. Omgivningen kan därmed 

inte förstå patientens utsatta situation. Att inte bli förstådd av sin omgivning och inte 

kunna tala öppet om sin sjukdom leder till att patienterna blir stigmatiserade. Att 

omgivningen bär på förutfattade meningar kan även leda till en självstigmatisering då 

patienten kan ha en felaktig upplevelse av att bli bemött utifrån förutfattade meningar 

även då inga sådana indikationer finns (Crowe et al. 2012, ss. 297-299). Tjoflåt och 

Ramvi (2018, ss. 84-85) menar att stigmatisering kan leda till en orealistisk och negativ 

självbild som i sin tur utgör ett hinder i kontakt med sjukvården. Det förekommer att 

patienterna upplever sig bevakade av sjukvården och att allt de säger och gör direkt 

tolkas som ett uttryck för sjukdomen, inte för patienten bakom diagnosen. Denna 

stigmatisering kan leda till att även patienter som har goda erfarenheter av tidigare vård 
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undviker att söka vård även när de vet att de är i behov av den (Tjoflåt & Ramvi 2012, 

ss. 84-85).  

 

Lidande 

Pendlande stämningsläge 

Övergången från mani, då möjligheterna tycks oändliga, till depressionen där inga 

möjligheter tycks finnas är något patienter med bipolär sjukdom ständigt tampas med. 

Det enorma självförtroendet som följer av manin övergår ofta till total avsaknad av 

självförtroende och en känsla av värdelöshet i depressionen. Bipolaritetens 

stämningslägen har ett samband, där mani och depression påverkar varandra och bör ses 

som en helhet, inte två delar. Patienten tampas ständigt med känslor i en högre intensitet 

än vad andra människor gör. Denna kamp kan utgöra stora begränsningar i patientens 

livsvärld (Rusner et al. 2009, ss. 162-166). De maniska episodernas utsvävningar kan 

resultera i ett minskat självförtroende och en rädsla för att falla in i nya 

sjukdomsepisoder (Jönsson et al. 2008, ss. 1228-1229). Övergången åt andra hållet, från 

depression till mani, kan däremot upplevas som att gå från oföretagsamhet och totalt 

mörker, till en ljus syn på tillvaron där inga hinder tycks finnas. Detta gör att en del 

patienter kan uppleva denna övergång, och manin i sig, som positiv och rent av 

befriande (Jönsson et al. 2008, s. 1226; Tjoflåt & Ramvi 2012, ss. 82-83). 

 

Strävan mot det normala 

Sjukdomen präglas ofta av en oförståelse, okunskap och längtan efter en ökad 

förståelse. Det kan vara svårt att skilja mellan känslor relaterade till sjukdomen och 

normala känslor. Oförståelsen visar sig ofta genom att ifrågasätta varför just jag 

drabbats av sjukdomen, sedermera kan en utökad förståelse om sjukdomen ge en ökad 

förståelse om humörsvängningarna och det individuella mönster som följer med de 

samma. Detta kan i sin tur bidra till att lindra det lidande som oförståelsen orsakar. En 

ökad förståelse föder dessutom ett intresse för att lära sig än mer (Jönsson et al. 2008, 

ss. 1226-1227).  

 

Ofta råds patienter med bipolär sjukdom att följa sin medicinering och försöka glömma 

bort sjukdomen. Detta råd upplevs ofta som negativa då patienterna istället vill öka sin 

medvetenhet och kunskap om sjukdomen. Rådet är ofta även att vara uppmärksamma på 

tecken till förändring såsom expansivitet, gränslöshet, avvikande ekonomiskt- eller 

sexuellt beteende. Även detta upplevs som ett dåligt råd, då patienterna inte alls 

upplever detta som tidiga varningssignaler utan istället känslor och beteenden som 

uppstår sent. Istället tycks patienterna må väl av att ständigt ha en medvetenhet om 

närvaron av sin sjukdom (Russell & Brown 2005, ss. 190-191). 

 

Livet för den bipolärt sjuke innehåller en stor del rädsla för olika saker. Rädsla för att 

återinsjukna, rädsla för att inte kunna hantera sin vardag, rädsla för att inte räcka till, 

rädsla för att bli lämnad ensam och rädsla för att inte kunna uppfylla sina livsmål. För 

att hantera sin rädsla är det vanligt, främst bland yngre patienter, att undvika de 

situationer man associerar med respektive rädsla. Att undvika att planera för framtiden 
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och istället ta dagen som den kommer och bara planera kortsiktigt (Jönsson et al. 2008, 

ss, 1228-1229; Rusner et al. 2009, ss. 164).  

 

Relationer 

Omgivningens betydelse 

Relationen till anhöriga är av mycket stor vikt för patienter med bipolär sjukdom då 

dessa kan utgöra ett stöd i vardagen. Nära anhöriga kan gå in och ta över delar av livet 

för den sjuke, patienten kan fokusera på det som är viktigast just då så att stressen kan 

minimeras (Rusner et al. 2010, ss. 6-7). Ett stort problem kan därför vara den rädsla som 

många patienter upplever kring att planera för framtiden. Rädslan kan även omfatta just 

att inleda en relation med någon (Jönsson et al. 2008, s. 1228). Upplevelsen av att vara 

behövd är en viktig aspekt för patientens välbefinnande. Upplevelsen av att vara behövd 

ger individen kraft att orka med den dagliga kamp som sjukdomen innebär. Detta 

innebär att barn kan vara en stor hälsoresurs för dessa patienter då barnen kan vara 

grunden för just en sådan känsla och ge livet en innebörd trots det lidande som 

förekommer i patientens liv. Samtidigt är det av yttersta vikt, för såväl patienten som för 

barnen, att det finns en avlastning att tillgå när situationen blir alltför svår (Rusner et al. 

2010, ss. 5-6; Tjoflåt & Ramvi 2012, ss. 84-85). Föräldrar med bipolär sjukdom 

upplever det som en stor utmaning att finna en balans mellan sin sjukdom och det 

ansvar som ett föräldraskap utgör den vilja de har att göra sitt bästa i rollen som 

förälder. Många föräldrar vill ha en öppen dialog med sina barn om sjukdomen, något 

som kan vara svårt dels av sjukdomen i sig, dels av en rädsla för att barnen ska behöva 

bära en börda för förälderns sjukdom. Även en omsorg för barnen i form av att de ska 

stigmatiseras till följd av förälderns sjukdom kan förekomma (Tjoflåt & Ramvi 2012, 

ss. 82-85). Kärleken till, och ansvarskänslan för, barn kan vara en så stark hälsoresurs 

att den förhindrar patienten från att begå självmord. Det finns en baksida i denna starka 

kärlek till barnen i form av att barnen kan bli till ett beroende för patientens hälsa. Vissa 

patienter uttrycker en oro över att ha ett för starkt beroende till sina barn och en rädsla 

för att detta beroende ska vara skadligt för barnet (Tjoglåt & Ramvi 2012, ss. 85-86). 

 

En annan relation som kan utgöra en hälsoresurs är att ha en meningsfull sysselsättning 

på ett professionellt plan, att ha ett arbete som förmedlar en känsla av att vara en 

uppskattad och behövd del i gruppen. Arbetsrelationen riskerar däremot att utgöra en 

hälsorisk om kraven blir för stora och stressen för hög. Att ha stöttande och förstående 

chefer, ledare och kollegor på arbetet som är villiga att ge utrymme för 

individanpassning av arbetsuppgifterna är en nödvändighet (Rusner et al. 2010, ss. 5-6). 

Vikten av att reducera stressen i det dagliga livet för patienter med bipolär sjukdom är 

något som även stöds av såväl Jönsson et al. (2008, s. 1228) som Russell och Brown 

(2005, s. 191).  

 

Vårdande 

Många patienter ger uttryck för en önskan och vilja att lära sig mer om sin sjukdom för 

att bättre kunna hantera, och leva med den samma (Jönsson et al. 2008, ss. 1227-1228; 

Russell & Browne 2005, s. 190). Rusner et al. (2010, s. 6) belyser vårdrelationen som 

något som kanske har en än större betydelse än relationen till familj och vänner. Detta 
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på grund av att patienten, i en vårdrelation, kan ge uttryck för och diskutera känslor, 

upplevelser och tankar som kan vara otroligt smärtsamma. Känslor som kanske inte är 

lämpliga att diskutera med de som återfinns i en privat relation. En vårdrelation kan ge 

möjlighet till att minska det egna lidandet. Vårdrelationen måste bygga på ett genuint 

intresse och engagemang från vårdaren samt att vårdaren ställer öppna frågor. Om en 

vårdrelation byggs upp ger den utrymme för patienten att nå nya insikter och ny 

kunskap. Genom ny kunskap kan förändring nås. Vårdrelationen måste bygga på ett 

förtroende mellan patient och vårdare. Patienten måste lita på att vårdaren håller sin 

tystnadsplikt såväl som att hen säger och gör det som är bäst för patienten, även om det 

kan vara ord som för tillfället är ovälkomna. Lyckas vårdaren bygga upp en tillitsfull 

vårdrelation till patienten, så kan hen också få utrymme att kliva in och ta över då 

patienten blir alltför dålig i sin sjukdom, för att exempelvis ta kontakt med läkare eller 

anhöriga (Rusner et al. 2010, s. 6). Crowe, Inder, Carlyle, Wilson, Whitehead, 

Panckhurst, O'Brien, Frampton och Joyce (2012, ss. 451-452) menar att terapi bör 

integreras i den konventionella behandlingen av bipolär sjukdom. Om terapin bedrivs 

parallellt med den konventionella behandlingen tycks bara en mindre del av patienterna 

vara villiga att delta. Vidare har troligtvis terapin bättre effekt om den inleds vid eutymi 

istället för vid mani eller depression som i studiens fall (Crowe et al. 2012, s. 452). 

 

I USA har genomförts en massiv studie kopplad till ett behandlingsprogram som heter 

Systematic Treatment Enhancement Program (STEP-BD). Två av delarna i STEP-BD är 

just terapi och vårdrelation. Redan vid analys av de första 1000 deltagarna kunde 

konstateras att deltagande i STEP-BD var förenat med att patienterna upplevde en bättre 

vård och minskad känsla av hopplöshet. Detta i sin tur leder till att patienterna upplever 

sig mer välfungerande såväl som i det privata som det professionella livet (Morris, 

Miklowitz, Wisniewski, Giese, Thomas & Allen 2005, s. 102). Morris et al. konstaterar 

även att inte bara symptomlindring och återfallsprevention har betydelse för patienten, 

även en ökad upplevelse av hopp har en avvägande betydelse för patientens 

välbefinnande.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa patientens upplevelse av att leva med bipolär sjukdom, ett 

syfte som genom granskning av, huvudsakligen kvalitativa, artiklar har besvarats till 

viss del. Den stora fördelen med kvalitativ forskning är i sammanhanget att den kan 

belysa just subjektiva upplevelser där den kvantitativa forskningen strävar efter att 

bevisa absoluta, objektiva sanningar. En nackdel kan i sammanhanget vara att resultaten 

från den kvalitativa forskningen endast kan ses som sanningar för den enskilda individ 

som upplevelserna kommer från, de är inte nödvändigtvis tillämpningsbara för övriga 

patienter. Möjligen hade studiens resultat varit betjänt av att mer kvantitativ forskning 

hade vävts in för att belysa frågeställningen ur fler perspektiv, något som Axelsson 

(2008, ss. 174) menar att är positivt vid litteraturstudier inom vårdvetenskap. De 

inklusions- och exklusionskriterier som sattes upp för studien har tjänat sitt syfte i att 

precisera och begränsa resultatet så att det endast omfattar upplevelsen hos patienter 

med bipolär sjukdom utan tillägg av andra psykiatriska diagnoser. Resultatets 

demografiska spridning omfattar Sverige, Norge, USA och Nya Zeeland. Forskning från 
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andra delar av världen, primärt Spanien och Kina har påträffats, denna har exkluderats 

med anledning av att översättning till engelska eller svenska ej fanns att tillgå.  

 

Sökningarna har gjorts i databasen Cinahl då denna efter en initial sökning upplevdes 

som mer lättanvänd och innehållsrik än PubMed. Huvudsaklig sökterm har varit bipolar 

disorder, denna har använts i kombination med en mängd tillägg, varav fyra har varit 

relevanta. Som synes i bilaga 1 har sökningarna resulterat i förhållandevis många 

sökträffar, valet gjordes trots detta att inte begränsa sökningen med hjälp av ytterligare 

sökord. Träffarna har istället granskats manuellt, primärt på titel och sekundärt på 

abstrakt. En tidskrävande process, dock en process som har passat författaren väl då 

detta i slutändan har genererat artiklar som berör exakt det som efterfrågats. Artiklar har 

inte inkluderats eller exkluderats utifrån överensstämmande eller motsägande resultat, 

något som enligt Axelsson (2008, s. 184) är en förutsättning för att få ett rättvisande 

resultat. Artiklarna påvisar dock ofta liknande resultat, patienterna som intervjuats i de 

olika studierna ger liknande beskrivningar av sina upplevelser i många fall, men en del 

skillnader finns. Detta skulle kunna tolkas som att upplevelserna är liknande för en stor 

del av patienterna med bipolär sjukdom och har sitt ursprung i sjukdomen och inte i 

omgivnings- eller miljöfaktorer och skulle därmed kunna vara relativt allmängiltiga 

fynd för patienter med bipolär sjukdom, detta kan dock inte sägas med säkerhet. Valet 

av de huvud- och underteman som använts föll sig relativt naturligt efter att ha granskat 

artiklarna. 

 

En begränsning i denna studie är att den endast har skrapat på ytan av patientens 

upplevelse av bipolär sjukdom, upplevelserna är många fler än vad som här har 

presenterats. Ytterligare en tänkbar begränsning kan ligga i att författaren till denna 

studie har arbetat ensam, det kan tänkas att det hade varit en tillgång och fördel att 

ytterligare en person granskat, analyserat och tolkat innehållet i valda artiklar.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet sammanfattas i de tre huvudtemana livsvärld, lidande och relationer. 

Patienternas livsvärld påverkas i stor utsträckning av sjukdomen i sig och att ständigt 

pendla mellan två poler, samt de depressioner och manier som utgör polerna. 

Livsvärlden påverkas dessutom av diagnossättningen samt av felaktig diagnossättning. 

Patienterna upplever ett stort lidande, dels av manier och depressioner samt 

pendlingarna där emellan och den ovisshet pendlingarna utgör, men även av 

stigmatisering och självstigmatisering. Många patienter upplever en oförståelse för, och 

en bristande kunskap om, sin sjukdom vilket ger ytterligare en grund för lidande. Utöver 

detta upplever många patienter en rädsla för att planera saker framåt i livet då de 

upplever att de inte kan hålla en planering, något som påverkar såväl deras arbete och 

utbildning som deras relationer. Relationer är av stor vikt för denna grupp patienter då 

de är av behov av stöd för att klara sin vardag. Relationerna kan delas in i tre grupper, 

privata, professionella och vårdande. Med professionella relationer avses de relationer 

som hör arbetslivet till, med vårdande avses relationen mellan patient och vårdare och 

med privata avses relationen till familj och vänner. Den sistnämnda är extra 

betydelsefull då det är den grupp som står patienten närmast i vardagen. 
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Anhörigas betydelse och utsatthet 

En stor del av de artiklar som granskats belyser vikten av relationer och anhöriga för 

patienter med bipolär sjukdom. Alla människor är beroende av relationer på olika vis, 

något som blir extra påtagligt då den psykiska hälsan sviktar. De anhöriga är de som 

finns närmast patienten i vardagen och därmed utgör det största stödet i det dagliga 

livet. När depressionerna kommer och livet ser som mörkast ut, kan anhöriga utgöra ett 

oumbärligt stöd för att klara av vardagen och ge ork till att ta sig igenom det stora 

lidande som följer med depressionen. Patienten kan vara i behov av ett fysiskt stöd i att 

utföra dagliga uppgifter som att sköta om hemmet, matlagning och inköp såväl som ett 

psykologiskt stöd som motivering till att kliva upp ur sängen, ringa och sjukskriva sig 

eller kontakta sjukvården. I de maniska episoderna kan stödet istället behöva bestå i 

försök att begränsa patientens impulsivitet, inte uppmuntra till aktiviteter och inte 

uppmuntra till sexuella utsvävningar. Även här kan det även handla om basala behov 

som att äta mat och sköta sin personliga hygien. En grupp av anhöriga som tycks ha 

extra stor betydelse för patienter med bipolär sjukdom är barn. Kärleken till sina barn 

och det ansvar det innebär att vara förälder kan ge patienten styrkan att klara av sin 

vardag för barnens skull. Något som kan visa sig exempelvis genom att ta sig ur sängen 

på morgonen för att se till att barnen får frukost och kommer iväg till skolan. Att barn 

kan vara en stor hälsoresurs för en förälder med bipolär sjukdom ska dock inte på något 

vis tolkas som att det är enkelt att vara förälder och samtidigt lida av bipolär sjukdom. 

Patienter uttrycker det snarare som en ständig kamp och balansgång mellan sin egen 

hälsa och ansvaret för barnen samt en stor rädsla för att barnen ska fara illa av den egna 

sjukdomen (Tjoflåt & Ramvi 2012, s. 85). Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 

extra uppmärksam mot barn som nära anhöriga till patienter med bipolär sjukdom. 

Rädslan för att inte kunna leva upp till sin roll som förälder gör att föräldrarna upplever 

skuldkänslor mot barnen vilket leder till ett livslidande (Wiklund 2003, ss. 108-110). 

 

Under arbetet med granskning av artiklarna gjordes ett intressant och relevant bifynd 

som rör anhörigas upplevelse. Anledningen till att detta ses som relevant är den 

inverkan patient och anhörig har på varandra, för att förstå den anhöriges inverkan på 

patienten måste man också förstå effekten åt det andra hållet, hur den anhörige påverkas 

av patienten. Den anhörige befinner sig i en utsatt roll då dennes liv ovillkorligen 

kommer påverkas av att vara just anhörig till en person med bipolär sjukdom. De 

anhöriga upplever ofta en maktlöshet inför patientens oförutsägbarhet och, ibland, 

hastiga vändningar. Anhöriga lägger mycket energi på att försöka påverka det 

oförutsägbara. De anhöriga behöver få möjlighet att ibland skapa sig lite distans, 

utrymme för självreflektion och möjlighet att fokusera på sig själv istället för den andres 

sjukdom. Finns inte möjligheten att få denna distans så riskerar hela relationen att 

haverera. En förutsättning för att kunna få distans är att det finns stöd att tillgå från den 

professionella sidan av vården (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström 2013, ss. 165-166). 

Jönsson, Wijk, Danielsson & Skärsäter (2011, ss. 338-340) konstaterar att anhöriga blir 

lidande av den bipolära sjukdomen även om de får stöd samt att den bipolära sjukdomen 

har en kraftigt negativ effekt på familjemedlemmar som vårdar en patient med bipolär 

sjukdom. Vad som kan hjälpa dessa familjer är att de får stöd, som en familj, i form av 

utbildning från en sjuksköterska. Denna utbildning kan öka familjens förståelse och 

sociala funktion så väl som minska familjens stress (Jönsson et al. 2011, ss. 338-340). 
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Ett sätt att stärka relationen mellan patient och anhörig kan vara deltagande i 

gemensamma fysiska aktiviteter. Genom att utöva fysiska aktiviteter tillsammans kan de 

anhöriga få en insikt i patientens livsvärld och den ständiga kamp som psykisk ohälsa 

utgör (Aschbrenner, Bartels, Mueser, Carpenter-Song & Kinney 2012, s. 211). Fysisk 

aktivitet har positiva effekter på patienter med psykisk ohälsa i allmänhet, och det finns 

ingen anledning att anta annorlunda för patienter med bipolär sjukdom. Gemensamma 

fysiska aktiviteter skulle kunna stimulera patienten att aktivera sig mer fysisk. 

 

Vårdande samtal 

Då patienter med bipolär sjukdom upplever en hel rad olika individuella symptom och 

hinder är det viktigt att vården kan möta upp dennes individuella behov av vård. Vården 

kan inte standardiseras utan måste, även om den följer samma struktur, ha utrymme för 

individanpassning. För att kunna genomföra den nödvändiga individanpassningen måste 

sjuksköterskan börja med att ta reda på patientens individuella behov genom att försöka 

förstå patientens livsvärld. Det lämpligaste sättet att göra detta är genom vårdande 

samtal. För att kunna inleda ett vårdande samtal krävs först och främst att en 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska etableras. Vårdrelationen måste bygga på 

patientens förtroende för sjuksköterskan. Det vårdande samtalet kräver tre huvudsakliga 

insatser från sjuksköterskan. För det första att vara närvarande, inte bara i fysisk mening 

utan även genom att visa sin uppmärksamhet och ge patienten bekräftelse. För det andra 

att beröra, inte på ett fysiskt plan utan i avseendet att beröra patientens inre, att använda 

beröringen för att bygga och upprätthålla relationen till patienten. För det tredje att 

lyssna, inte bara att höra vad patienten säger, utan att ta in, tolka och förstå vad 

patienten säger. Först när nämnda tre punkter är uppfyllda kan samtalet ses som 

vårdande (Fredriksson 1999, ss. 1170-1174). Genom det vårdande samtalet kan man 

inte bara utreda patientens problem och behov, som namnet antyder är det en 

vårdhandling i sig. I det vårdande samtalet finns en grund för att lindra patientens 

lidande och återställa dennes hälsa, vilket är två av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. 

Det vårdande samtalet ger dessutom möjlighet till patientundervisning, vilket är något 

som en stor andel av patienterna efterfrågar och har behov av. Trots att sjuksköterskan 

har som ansvar att lindra lidande, och dessutom att bevaka patientens autonomi, så 

vittnar många patienter i den forskning som granskats om en känsla av att inte vara 

delaktig i sin vård. Detta kan bara tolkas som att sjuksköterskor, allt för ofta, misslyckas 

med ett av sina huvuduppdrag. Vårdande samtal måste inte nödvändigtvis involvera en 

sjuksköterska. Även läkare kan, och bör, bedriva vårdande samtal som en integrerad del 

i patientens behandling. Vårdande samtal har ansett vara en form av medicinsk terapi 

ända sedan Hippokrates tid, detta till trots tycks läkarkårens medvetenhet kring vikten 

av det vårdande samtalet ha bleknat på senare tid (Mikesell 2013, s. 445). Vidare menar 

Mikesell att kunskapen om det vårdande samtalet är stor inom psykoterapin samt att det 

skulle komma patienterna till gagn om även läkarkåren började bedriva mer vårdande 

samtal.  

 

Bemötande 

Patienter med bipolär sjukdom vårdas och möts av sjuksköterskor i olika vårdande 

sammanhang, inte enbart inom den psykiatriska specialistvården. Detta ställer krav på 

att allmänsjuksköterskan har en grundläggande kunskap och förståelse för hur livet 
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präglas av den bipolära sjukdomen. Inverkan på livet av att ständigt pendla mellan 

hypomani eller mani och depression är stor, liksom inverkan av att aldrig veta när nästa 

pendling kommer och att stå under en livslång läkemedelsbehandling. Sjuksköterskan 

måste i mötet med patienter med bipolär sjukdom vara öppen och lyhörd för patientens 

subjektiva upplevelser och känslor. Patienten väljer inte sitt stämningsläge, sina 

symptom och sina känslor, dessa är produkter av den bipolära sjukdomen. Med denna 

vetskap är det av absolut yttersta vikt att sjuksköterskan ser patienten bakom diagnosen 

som den lidande individ hen är och använder sin fingertoppskänsla och sin 

professionella kunskap i vårdandet för att stötta patienten att hantera det lidande som 

stämningsläget, symptomen och känslorna utgör för patienten. 

 

SLUTSATSER 

Att leva med bipolär sjukdom leder till en stor påverkan på patientens livsvärld och 

orsakar ett mycket stort lidande. För att hantera detta lidande är relationer av yttersta 

vikt för patienten såväl på ett personligt plan som i arbetslivet och i vården. Sjukdomen 

kommer alltid finnas kvar, därför måste patienten hitta sitt egna sätt att hantera och leva 

med sin sjukdom. Sjukdomen påverkar dessutom patientens omgivning, därför är det 

viktigt att även dessa ses och tas omhand av vården. Den forskning som idag finns 

skrapar bara på ytan av alla de upplevelser som finns hos patienter med bipolär 

sjukdom. Då sjukdomen drabbar en stor del av världens befolkning anser jag att mer 

forskning måste bedrivas på just hur patienten upplever sitt liv med bipolär sjukdom för 

att kunna ge en bättre omvårdnad till dessa. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

För att lindra lidandet för patienter med bipolär sjukdom har sjuksköterskan två 

huvudsakliga mål. För det första att anlägga en vårdande relation och därmed bedriva 

vårdande samtal. Vårdande samtal lindrar lidande, återställer hälsa, ger verktyg för att 

klara vardagen och ger möjlighet till information om sjukdom och behandling. För det 

andra att stötta patienten och anhöriga i deras relation. Detta leder till att patienten får 

det stöd hen behöver för att klara sin vardag även då den professionella vården inte är 

närvarande. I detta ingår att se till anhörigas situation och ge dem stöttning och 

vägledning för att klara av sin situation som anhörig. Dessa två delar tycks hänga 

samman då även anhöriga mår väl av en vårdrelation och vårdande samtal. 
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Fenomenologiskt 

livsvärldsperspektiv. 

Kvalitativ. 

Att undersöka 

vad som gör livet 

mer uthärdligt för 

närstående till 

personer med 

bipolär sjukdom. 

12 deltagare. 

Aktivt urval för att 

täcka in en så 

representativ grupp 

som möjligt. 

Inledande fråga där 

personen ombads 

beskriva vad som 

underlättade deras liv 

och gjorde det mer 

uthärdligt som 

närstående. Därefter 

öppna frågor. 

Ljudupptagning och 

transkribering. 

Inklusion: 

Vuxna. 

Nära anhöriga till 

vuxen person med 

bipolär sjukdom. 

Upplevelse av att den 

sjuke vårdats i 

psykiatrisk slutenvård. 

Exklusion: 

Minderåriga barn till 

personer med bipolär 

sjukdom. 

Föräldrar till 

minderåriga barn med 

bipolär sjukdom. 

Meningsfulla enheter 

identifierades i 

intervjuerna. 

Hålla distans. 

Uppleva stabilitet. 

Stärka jämnlikhet 

genom transparent 

kommunikation. 

Författare: 
Russell, S J. & 

Brown, J L. 

Årtal: 2005. 

Titel: Staying 

well with 

Kvalitativ. Att undersöka 

hur personer med 

diagnostiserad 

bipolär sjukdom 

undviker 

sjukdomsepisode

Rekrytering genom 

annonsering. 100 

deltagare valdes ut att 

delta av 163 sökande.  

Inklusion:  

Bipolär sjukdom. 

Må väl. 

 

Strategier för att må 

väl. 

- Acceptans av 

diagnosen. 



 

bipolar 

disorder. 

Tidskrift: 

Australian and 

New Zealand 

Journal of 

Psychiatry. 

 

r och hur de gör 

för att vara 

välmående. Även 

att undersöka 

vikten av 

personliga, 

sociala och 

miljömässiga 

faktorer för att 

hjälpa personer 

med bipolär 

sjukdom att må 

väl. 

Välmående. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

Inspelning och 

transkribering.  

Två huvudteman och 

10 underteman 

identifierades i 

intervjuerna. 

- Medveten närvaro. 

- Utbildning. 

- Identifiera 

utlösande faktorer. 

 - Känna igen tidiga 

varningssignaler. 

- Hantera sömn och 

stress. 

- Förändra livsstil. 

- Behandling. 

- Söka stöd. 

- Planer för att må 

väl. 

Författare: 

Tjoflåt, M. & 

Ramvi, E. 

Årtal: 2012. 

Titel: I am 

Me! 

Experiencing 

Parenting 

While Dealing 

With Ones 

Own Bipolar 

Disorder. 

Tidskrift: 

Social Work in 

Mental Health. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Att nå insikt och 

förståelse för 

föräldrar som 

samtidigt lider av 

bipolär sjukdom. 

Medvetet homogen 

grupp. Sex deltagare. 

Inklusion:  

Hel- eller deltids 

vårdnad av barn. 

Diagnostiserad bipolär 

sjukdom. 

Ingen aktiv, allvarlig, 

sjukdomsfas. 

Inga tecken på primärt 

missbruk eller annan 

psykisk ohälsa. 

Ej varit sjukhusvårdad 

eller mottagare av 

ECT de senaste sex 

månaderna. 

Förmåga att förstå 

studien. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Öppna frågor. 

Ljudupptagning och 

transkribering. 

Fyra huvudteman 

identifierades i 

intervjuerna. 

 

Balansering mellan 

bipolär sjukdom och 

föräldraskap. 

Behovet av stöd 

kontra upplevd 

stigmatisering. 

Beroende av deras 

barn. 

Förändring och växt. 

 

 


