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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk, komplex psykisk sjukdom som kännetecknas 

av perioder med mani och depression. Sjukdomen påverkar hela den drabbades liv och 

även dess familj och närstående. Som sjuksköterska kan man möta dessa patienter på 

alla olika vårdinrättningar och det är betydelsefullt att ha kunskap om sjukdomen för att 

kunna ge god och personcentrerad vård. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva 

med bipolär sjukdom samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design. Två databaser användes vid 

sökningen av artiklar och tolv artiklar inkluderades. Artiklarna granskades och 

sammanställdes av båda författarna. 

Huvudresultat: Erfarenheterna av att leva med bipolär sjukdom beskrevs av många som 

en lång väg till diagnos, att acceptera sjukdomen, svårigheter i att bilda en uppfattning 

av den egna självbilden, sjukdomens påverkan på relationer till andra, känsla av 

stigmatisering från både den drabbade själv och omgivningen, hantering av det dagliga 

livet samt sjuksköterskans betydelse för välmående och hantering av sjukdomen. 

Artiklarna som resultatet grundar sig på hade intervjuer, terapisessioner och enkät som 

datainsamlingsmetod. 

Slutsats: Att få diagnosen bipolär sjukdom erfors av patienter som en stor och bestående 

livsförändring både för den drabbade och dess närstående. Sjukdomen gav svårigheter i 

det dagliga livet, till exempel att behålla relationer till andra, bibehålla ett jobb och de 

erfor stigmatisering utav omgivningen. Som sjuksköterska kan kunskap och förståelse 

för sjukdomen leda till bättre omvårdnad. 

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, erfarenheter och leva med.



 

 

Abstract 

Background: Bipolar disorder is a chronic, complex mental illness characterized by 

periods of mania and depression. The symptoms have an impact on the entire lives of 

the affected, and even to their families and relatives.  

As a nurse, you might meet these patients at all the different health facilities, and it is 

very important to have knowledge about the disorder to provide good care. 

Purpose: The purpose of this study was to describe patients' experiences of living with 

bipolar disorder and to describe the included articles´ data collection methods. 

Method: This literature study has a descriptive design. Two databases were used during 

the search of articles and twelve articles were selected. The articles were reviewed and 

compiled by both authors. 

Main results: The experiences of living with bipolar disorder were many; such as a long 

way to getting the diagnosis and to accept the disorder, difficulties in forming an idea of 

one´s own self-image, the effect the disorder has on the relationship with others, the 

sense of stigma from both the person with the disorder and from the environment, 

dealing with daily life, as well as the nurse´s importance to the patients well-being and 

management of the disorder. 

Conclusion: To be diagnosed with bipolar disorder experienced by patients as a great 

and permanent change of life for both the patients and their relatives. The disorder 

resulted in difficulties in daily life, such as maintaining relationships with others, 

maintain a job and they experienced stigma out of the surroundings. As a nurse, 

knowledge and understanding of the disorder can lead to a better care. 

 

Keywords: Bipolar disorder, experiences, and living with. 
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1. Introduktion 

1:1 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är en kronisk och komplex psykisk sjukdom som innefattar perioder av 

mani och depression där sinnesstämningen pendlar mellan dessa poler. Mani innebär en 

period med ett upprymt sinnesläge som kan uttrycka sig i förhöjd självkänsla, ökad 

spontanitet, ökat sexuellt intresse och uteblivet konsekvenstänkande. Under de 

depressiva perioderna upplevs brist på energi, sömnlöshet, koncentrationsbesvär och det 

finns suicidalrisk. Sjukdomen delas in i två olika typer, bipolär I och bipolär II. Bipolär 

I innebär omväxlande kraftiga manier och svåra depressioner, medan bipolär II innebär 

återkommande depressioner och hypomani. Hypomani är en lindrigare form av mani 

och sinnesstämningen är minde påtaglig (Skärsäter 2014). Bipolär I är lika vanligt hos 

män som kvinnor medan bipolär II är vanligare hos kvinnor. Förekomsten av bipolär I 

med depression och mani drabbar cirka 1 procent av befolkningen någon gång i livet. 

De övriga bipolära diagnoserna är vanligare och olika undersökningar tyder på att det är 

2-4 procent av befolkningen som drabbas utav dessa (Region Uppsala 2014). 

Behandlingen för bipolär sjukdom bör ske av specialiserad psykiatrisk sjukvård. 

Grundbehandlingen för bipolär sjukdom är stämningsstabiliserande läkemedel som 

används långsiktigt och profylaktiskt. Vid akuta episoder krävs särskild behandling 

(Skärsäter 2014). Medicineringen kan dock bidra med kraftiga biverkningar (Vargas-

Huicochea, Huicochea, Berlanga & Fresán 2014). Sjukdomen beskrivs av Goossens, 

Beentjes, de Leeuw van der Klein och van Achterberg (2008) som en komplex och 

kronisk psykisk sjukdom som är förknippad med en hög grad av sjuklighet och utgör 

även en stor social och yrkesmässig börda för både patienter och deras familjer.  

 

Det uppskattas att mellan 25-60 procent av patienter med bipolär sjukdom kommer att 

åtminstone en gång under sitt liv att försöka utföra ett självmordsförsök och mellan 4-19 

procent kommer att begå självmord. Förekomsten av detta beror oftast på att patienterna 

förnekar sin sjukdom och av den rådande stigmatiseringen från allmänheten kring 

sjukdomen, så som okunskap om sjukdomen, förutfattade meningar och utanförskap 

(Thomé et al. 2012). 
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1:2 Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskans grundläggande ansvar att 

hjälpa människor i behov av vård och att göra detta på ett professionellt förhållningssätt 

med respekt och trovärdighet gentemot patienten. Det innebär även att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening 

2007). Personcentrerad vård innebär att alla patienter har rättigheter till information och 

kunskap om sitt sjukdomstillstånd. Patienter har rätt till stöd och utbildning till den grad 

som behövs för att själva kunna ha ett inflytande på sin behandling och hälsa. Därmed 

innebär detta att sjuksköterskan bör ha en förmåga att individanpassa information och 

utbildning utefter varje enskild patient (Tingström 2014).  Stöd och vägledning är 

viktigt för patienter med bipolär sjukdom och det är till stor del sjuksköterskans ansvar 

att hjälpa patienten att kunna hantera sina symtom och bli motiverad till behandling. 

Här är det även viktigt att involvera familjen då sjukdomen kan orsaka sociala 

konsekvenser och det är viktigt att klara av att hantera de livsstilsförändringar som 

sjukdomen medför (Skärsäter 2014). Den personcentrerade vården innebär att se 

personen bakom beteende, symtom, sjukdom och åldrande. Det är viktigt att se och 

möta patienten i dennes situation oavsett sjukdomstillstånd och att denne känner sig 

involverad i sin omvårdnad. För att ge personcentrerad vård krävs det att 

vårdpersonalen har god kännedom om patienten, samt ha förmåga att göra det lilla extra 

som kan förgylla tillvaron för denne (Edvardsson 2010).  I en studie av Jormfeldt, Rask, 

Brunt, Bengtsson och Svedberg (2012) framkommer det att personcentrerad vård är av 

stor betydelse för tillfrisknande inom psykiska sjukdomar. För att nå detta krävs 

utbildning inom området för sjukvårdspersonalen. Det krävs ett aktivt deltagande i 

behandlingen hos patienten för att denne ska få förståelse och verktyg för att kunna 

hantera sin sjukdom och nå personlig utveckling.  

 

1:3 Familjen 

Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk och Danielsson (2011) beskriver det som en 

utmaning för hela familjen när en familjemedlem är drabbad av bipolär sjukdom. Det 

kan upplevas som en börda av ansvar och kontroll för de anhöriga vilket ger svårigheter 

att fokusera på sitt eget liv och sin egen framtid. För att främja familjens hälsa krävs 

god hälso- och sjukvård med fokus på personen med psykisk sjukdom och att detta även 

inkluderar dennes familj. Det är av betydelse att familjen har en förståelse för tillståndet 

hos den drabbade familjemedlemmen och dennes behov för att upprätta normalitet. För 
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detta krävs att vårdpersonal har utbildning och kunskap i hur patienten erfar att leva 

med bipolär sjukdom. 

 

1:4 Egenvård 

Det är betydelsefullt att patienter med bipolär sjukdom själva engagerar sig i sin 

sjukdom och terapi. Dessa patienter fångas lättast upp när de inte befinner sig i sina 

maniska episoder, alltså måste hjälpen infinnas under de mer stillsamma perioderna i 

sjukdomsförloppet. Farmakologisk och psykosocial behandling bör inte ske enskilt från 

varandra utan ska sättas ihop i ett samspel för bästa vård (Crowe et al. 2012). Det är av 

stor vikt att patienterna förstår betydelsen av att ha dagliga rutiner så som kost, motion 

och regelbunden sömn för att skapa stabilitet i vardagen (Skärsäter 2014).  

 

1:5 Teoretisk referensram 

Betty Neumans omvårdnadsteori består av en modell kallad ”The Neuman Systems 

Model” (NSM) där hon till stor del från psykiatrin samlat sina filosofiska tankar och 

kliniska erfarenheter. Utifrån denna modell kan omvårdnadsproblem omvandlas och 

identifieras. Enligt NSM definieras begreppet människa som en systematisk helhet 

bestående av en kärna skyddad av fem cirkelformade linjer. Dessa integrerar med 

varandra och skapar en helhet. Linjerna symboliserar psykologiska, fysiologiska, 

sociokulturella, utvecklingsmässiga och andliga faktorer. Den psykologiska faktorn 

består av mentala processer, den fysiologiska består av kroppens funktion och 

uppbyggnad, den sociokulturella består av intryck från omvärlden, den 

utvecklingsmässiga består av den personliga utvecklingen och den andliga består av 

trosuppfattningar. Linjerna kan rubbas om människan utsätts för olika former av stress, 

som kan ske i både inre och yttre faktorer. När någon av dessa linjer rubbas skapas en 

obalans som skadar hela helheten. (Neuman & Fawcett 2011). 

 

1:6 Begreppsdefinition 

Erfarenhet definieras som ett filosofiskt begrepp med skiftande innehåll. Det kan ses 

som en process där kunskap och sinnesiakttagelse skapar ett resultat som speglar 

erfarenheten. Begreppet innefattar kunskap, färdighet eller observation av en händelse 

som individen upplevt (Haglund u. å.).  
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1:7 Problemformulering 

Överallt i sjukvården kan sjuksköterskan möta patienter med bipolär sjukdom det är 

därför av stor vikt att ha kunskap om sjukdomen. Sjuksköterska ska ha förmågan att 

hjälpa och vägleda den sjuke att få vård och stöd för sina besvär. Det är därför viktigt att 

ha ett respektfullt, öppet och kunskapsmässigt bemötande för att skapa en förtroendefull 

relation mellan vårdpersonal och patient. Denna relation är betydelsefull för den 

personcentrerade vården. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskan har en stor roll 

i att hjälpa patienter med bipolär sjukdom till att vilja och vara delaktiga i sin vård. Det 

är även viktigt att familjen får stöd och information från sjukvården om hur de ska 

hantera sjukdomen. Med ökad kunskap och förståelse till patienters erfarenheter med 

bipolär sjukdom kan en god omvårdnad och säker personcentrerad vård ges. Då bipolär 

sjukdom är en komplex sjukdom är det av stor vikt att den personcentrerade vården är i 

fokus.  

 

1:8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 

bipolär sjukdom samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder de inkluderade 

artiklarna använt sig av. 

 

 

1:9 Frågeställningar  

1. Hur beskriver patienter sina erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom?  

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2:1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2:2 Sökstrategi 

Artiklarna har sökts via databaserna Cinahl och PsycINFO som har stor omfattning 

gällande vetenskapliga publikationer inom ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). 

Sökorden har valts utefter studiens syfte och sökorden som har använts är ”bipolar 

disorder”, ”experience”, ”patient experience”, ”living with”, ”perception”, ”depressive” 
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och ”children” För att begränsa antalet träffar har det booleanska sökoperatörerna AND 

och NOT kombinerats. Sökningarna har gjorts med hjälp av Cinahl Headings, 

Thesaurus och fritext. Artikelsökningen presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Utfall av sökning. 

Databas Begränsningar 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Tänkbara 

källor 

Cinahl Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar disorder 

(SH) 

2184  

Cinahl Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar disorder 

(SH) AND 

Patient 

experience 

(fritext) 

47 7  

Cinahl Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar disorder 

(SH) AND 

Living with 

(fritext) 

27 4 (3 

dubbletter) 

Cinahl Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar disorder 

(SH) AND 

Perception (SH) 

7 1 

PsycINFO Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar disorder 

(MJ) AND 

Patient 

experience 

(fritext) NOT 

Depression 

(fritext) NOT 

Children (fritext) 

128 7 (3 

dubbletter) 

PsycINFO Peer Reviewed, 

10 år, engelska, 

2017-01-30 

Bipolar Disorder 

(MJ) AND 

Patient 

experience 

(fritext) AND 

Living with 

(fritext) 

22 4 (1 

dubblett) 

PsycINFO Manuell sökning Relevans för 

inklusionkriterier 

och 

frågeställning 

 1 

   224 16 
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2:3 Urvalskriterier 

Begränsningar för urvalet har varit databaser tillgängliga för Högskolan i Gävle, samt 

Peer Rewieved och publicering mellan år 2008-2017 i båda databaserna. 

Inklusionskriterier: patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom och att 

artiklarna ska vara empiriska. 

Exklusionskriterier: studier som enbart inriktar sig på ett kön, sjukvårdsperspektiv, 

familjeperspektiv, äldre, barn, missbruk och samsjukdomar som exempelvis schizofreni 

och ADHD, detta för att minska risken för bias och svårigheter i att urskilja 

erfarenheten av att leva med bipolär sjukdom (Polit & Beck 2012). 

 

2:4 Urvalsprocess 

Till föreliggande litteraturstudie har 224 artiklars titlar och abstract lästs, de artiklar som 

valdes bort svarade inte på studiens syfte, riktades till studiens exklusionskriterier eller 

fanns ej fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle. 49 artiklars resultat lästes varav 25 

stycken valdes bort då de inte svarade på studiens syfte. Av de 24 återstående artiklarna 

var åtta stycken dubbletter och det totala antalet artiklar var därmed 16. Dessa 16 

artiklar lästes i fulltext av författarna och fyra artiklar valdes bort då de ej svarade på 

studiens syfte eller riktades till studiens exklusionskriterier, som schizofreni och andra 

psykiska sjukdomar, barn, missbruk och andra erfarenheter av sjukdomen. De 

återstående tolv artiklarna svarade på studiens syfte och frågeställning. Urvalsprocessen 

redovisas i figuren nedan. 
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Figur 1: Flödesschema. 

  

2:5 Dataanalys 

De tolv inkluderade artiklarna till litteraturstudien har lästs individuellt av författarna 

och objektivt granskats. Artiklarna i litteraturstudien presenteras i två tabeller (se 

bilagor). Första tabellen redogör för författare, publikationsår, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och analysmetod. Den andra tabellen 

176 artiklar svarade inte 

på studiens syfte eller 

riktade sig till studiens 

exklusionskriterer och 

valdes bort. 

224 titlar och abstract lästes 

 

49 artiklar återstod och 

abstract lästes 
25 abstract svarade inte på 

studiens syfte eller riktade 

sig till studiens 

exklusionskriterier och 

valdes bort. 

24 artiklar återstod Åtta av dessa artiklar var 

dubbletter. 

Totalt 12 artiklar 

återstod. 

16 artiklar återstod lästes i 

fulltext 

Fyra av dessa artiklar 

svarade inte på studiens 

syfte och valdes bort. 
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redogör för syfte och resultat. Fakta som svarar mot syftet och frågeställningarna har 

samlats ut ur artiklarnas resultat och sammanställts. Detta har sedan bearbetas 

tillsammans författarna emellan för att få en gemensam och rättvis förståelse för 

innebörden av artiklarna. Därefter identifierades återkommande information som 

färgkodades och kategoriserades och därav skapades totalt sex stycken rubriker (Polit & 

Beck 2012). 

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

De utvalda artiklarna har lästs av båda författarna både enskilt och tillsammans, har 

objektivt granskats och sedan presenterats, utan plagiat eller förfalskning. Detta har 

skett genom att forskningen har granskats utan att egna värderingar har fått påverka 

presentationen av studierna.  Forskningen ska ha trovärdighet och god evidens för att 

resultatet ska kunna användas inom vården (Polit & Beck 2012). Eftersom resultatet av 

forskningen till stor del utgörs av egna reflektioner är forskarens egna etiska ansvar av 

största vikt (Olsson & Sörensen 2011). 

 

3. Resultat 

Resultatet för föreliggande litteraturstudie är baserat på tolv vetenskapliga artiklar. Den 

första frågeställning var hur patienter beskriver sina erfarenheter av att leva med bipolär 

sjukdom och presenteras i löpande text som består av sex stycken teman som arbetats 

fram. Dessa är erfarenheter av att få en diagnos, sjukdomens inverkan på självkänslan, 

relationer till andra, känslan av stigmatisering, att hantera det dagliga livet samt 

sjuksköterskans betydelse. Den andra frågeställning var vilka datainsamlingsmetoder 

som har använts i de utvalda artiklarna och presenteras i löpande text under temat 

metodologisk aspekt. 

 

3:1 Erfarenheter av att få en diagnos  

Vägen till diagnos beskrevs av patienter med bipolär sjukdom som en lång process med 

feldiagnoser och felbehandlingar. Tiden innan diagnosen erfor patienterna sina symtom 

som att det var något fysisk fel med dem, och de försökte förklara detta som att de var 

sjuka. Detta var det som oftast fått dem att tillslut söka professionell hjälp (Inder et al. 

2010). Det är en stor komplexitet i att acceptera och erkänna sin bipolära sjukdom, men 

det är även en förutsättning för att kunna få ett hanterbart dagligt liv. Att acceptera 
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sjukdomen är en växlande process mellan acceptans och icke acceptans av sjukdomen 

(Dahlqvist Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielson 2009).  En viktig faktor efter att de 

fått sin diagnos var att få hjälp för att förstå sin sjukdom och att bekräfta för sig själva 

att de var sjuka. Det kunde vara hjälpsamt att träffa andra inom vården i liknande 

situation och det fick dem att se positivare på sin sjukdom och livsbild, vilket ingav dem 

hopp om framtiden (Inder et al. 2010). Att få diagnosen skapade känslor av oro och 

misstro bland patienterna. När de väl fått sin diagnos kände de dock en lättnad över att 

äntligen få förståelse för sina symtom, men de hade även en överhängande känsla av 

ilska, frustration, misstro och chock över diagnosen, som grundats i den långa processen 

dit (Inder et al. 2010 & Proudfoot et. al. 2009).  Efter att ha fått diagnosen kände sig 

patienterna överväldigade och hade en känsla av rädsla och hopplöshet. De erfor att de 

fått information om sjukdomen för tidigt och för mycket på en gång, eftersom det 

centrala för dem just nu var att kämpa med den känslomässiga effekten av att ha fått en 

allvarlig psykisk sjukdom. Att istället få små och upprepande portioner av information 

åt gången gjorde det lättare att förstå och acceptera sjukdomen (Van Den Heuvel, 

Goossens, Terlouw, Van Achterberg & Schoonhoven 2015).  

 

3:2 Sjukdomens inverkan på självkänslan 

Vissa av patienterna såg inte sina maniska perioder som en del av sjukdomen, då de 

under dessa perioder upplevde att de kände sig mäktiga och betydelsefulla. Trots detta 

erkände de även att de maniska perioderna gav negativa konsekvenser på grund av deras 

handlingar under dessa perioder. Patienterna uppgav att de depressiva perioderna var 

mycket tärande på deras psykiska mående och dessa perioder ville de undvika till varje 

pris (Van Den Heuvel et al. 2015). Patienterna kände att deras självkänsla och identitet 

påverkades negativt av deras bipolära sjukdom (Michalak et al. 2001; Cappleman, 

Smith & Lobban 2015; Crowe et al. 2012;, Inder et al. 2008; Tjoflåt, Ramvi 2012 & 

Dahlqvist Jönsson et al. 2009).  De kunde inte fortsätta sitt liv som de hade gjort 

tidigare, då de helt enkelt var för deprimerade. Vissa självmedicinerade med alkohol för 

att klara av det dagliga livet (Cappleman, Smith & Lobban 2015). Överlag skapade 

symtomen av bipolär sjukdom en instabil och skiftande uppfattning om dem själva. De 

såg diagnosen som ett personligt nederlag för deras självkänsla då de inte klarade av att 

leva upp till de sociala förväntningarna som de kände att andra hade på dem. En känsla 

av misslyckande och otillräcklighet var återkommande hos alla patienterna, en patient 

beskrev att hon bara kunde acceptera sig själv i maniska tillstånd (Crowe et al. 2012). 
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Patienterna såg sig själva som en reflektion av sin sjukdom som hade formats efter 

deras humör och andra symtom av sjukdomen, vilket gjorde dem förvirrade över vem 

de egentligen var, och att deras humör kontrollerade deras liv. Förvirringen blev större 

när de försökte urskilja jaget från sjukdomen, då de inte visste vilka personlighetsdrag 

som faktiskt var dem själva och vilka som var symtomen från sjukdomen. Saknaden av 

att ha en stabil självkänsla ledde till att de började tvivla på sig själva, med svårigheter 

att identifiera sig med andra och att veta vad de ville göra samt ha negativa tankar om 

sig själva (Inder et al. 2008).  

 

Patienterna kände en frustration i att inte få rätt medicinering och att behöva prova flera 

olika läkemedel för att hitta den rätta kombinationen för dem (Proudfoot et al. 2009 & 

Cappleman, Smith & Lobban 2015). Ett stort problem för dem var att medicineringen 

mot sjukdomen gjorde dem känslomässigt avtrubbade och gav dem mindre energi och 

ork och detta gjorde att de ofta avslutade sin medicinering. (Proudfoot et al. 2009; 

Cappleman, Smith & Lobban 2015; Crowe et al. 2011 & Inder et al. 2008). Många 

kände en saknad av autonomi på grund av biverkningarna av medicineringen och 

behovet av sjukvården. Detta var frustrerande och något de försökte motsätta sig. Vissa 

av patienterna såg medicineringen som ett tecken på att de inte var normala och de 

kände att medicineringen förhindrade dem från att vara den de är (Crowe et al. 2011). 

Efter långa perioder av normal sinnesstämning kände många patienter att deras symtom 

var borta och valde då att avsluta sin medicinering (Inder et al. 2010). Detta fenomen 

framkommer även i en studie av Wharne (2016) där patienter med bipolär sjukdom 

berättar om hur deras identitet kändes splittrad i och med medicineringen för 

sjukdomen. De erfor en brist av autonomi genom att de kände sig påtvingade att 

medicinera för sina symtom och att de hade en önskan om att få göra självständiga val i 

sin behandling. De kände att de hellre använde sig av terapi för att få kontroll över sin 

sjukdom och att få göra detta val medförde en större känsla av egenvård. 

 

3:3 Relationer till andra 

Patienternas erfarenheter var att deras sjukdom påverkade deras relationer till andra då 

episoder med mani och depression påverkade deras sätt att vara. Till exempel kunde 

episoder av mani få dem att göra saker utan konsekvenstänkande som senare kunde få 

dem känna skam över sitt beteende och sina handlingar (Crowe et al. 2011). De 

skiftande humörsvängningarna kunde ha både positiva och negativa konsekvenser för 
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patienternas relationer. I vissa fall kunde en ökad närhet i familjen skapas under 

processen att hantera sjukdomen, i andra fall kände patienterna att de kunde skrämma 

sina vänner genom att vara för intensiva och känsliga. De beskriver även problem i nära 

relationer som påverkades negativt av humörsvängningarna och i slutändan kunde få 

relationen att avslutas. Detta ledde till att patienterna inte vågade inleda nära relationer 

(Inder et al. 2008). I en studie framkommer det att patienter med bipolär sjukdom som 

har dålig socialt stöd och svårigheter i att hantera sina symtom, samt lever i utanförskap 

löper en större risk att begå självmord än de som har ett bra socialt stöd och nätverk och 

har en bra förmåga att hantera sina symtom (de Abreu et al. 2012). 

 

Föräldrar vilka var drabbade av bipolär sjukdom beskrev en oro för hur sjukdomen 

kunde påverka deras barn och resten av familjen. Oron grundades i att de var rädda för 

att deras barn skulle ärva deras sjukdom. Samtidigt kände de en rädsla av att vara 

beroende av sina barn och hur detta kunde påverka barnen. De kände sig även hämmade 

i att våga prata öppet om sin situation om sjukdomen med sina barn då de var rädda för 

att lägga ytterligare börda på barnen. Trots detta uppgav föräldrarna att de hade långa 

stabila perioder utan särskilda svårigheter och att de själva såg sig som lika kompetenta 

som andra föräldrar. Ansvaret som förälder var en motivation för att kämpa för deras 

hälsa, att leva regelbundet och att vara en förebild för sina barn. Att vara förälder hjälpte 

dem även att se att de hade en annan identitet än bara sin sjukdom. Föräldraskapet 

hjälpte dem att finna en struktur i sitt dagliga liv och gav dem motivation till att våga 

delta i sociala sammanhang (Tjoflåt & Ramvi 2012).  

 

3:4 Känslan av stigmatisering 

Patienternas erfarenheter var att det inte bara var symtomen som påverkade deras liv 

utan även hur andra såg på deras symtom. Andras syn på symtomen verkade sakna 

kunskap och förståelse för sjukdomen, detta inkluderade även familjemedlemmar 

(Crowe et al. 2011). De kände att de ofta sågs som sin sjukdom istället för den individ 

de egentligen var, vilket ledde till en känsla av att bedömas av andra som besvärliga och 

skamfyllda. Denna känsla fanns även inom familjen då de tyckte att de sågs som 

familjens svarta får (Inder et al. 2008). Erfarenheter av stigma fanns även hos dem som 

var föräldrar med bipolär sjukdom. De erfor stigmatiserande attityder inom sjukvården 

då de tyckte att de felaktigt nedvärderades som föräldrar och hölls under observation. 

De erfor även att den de var och vad de gjorde enbart associerades till deras sjukdom. 
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De var även oroliga för att deras barn skulle påverkas utav stigmatiseringen (Tjoflåt & 

Ramvi 2012). Patienter med bipolär sjukdom skattar själva en hög grad av stigma och 

därmed sämre fungerande dagligt liv. Det finns ett signifikant samband mellan stigma 

och funktionshinder, depressiva och maniska symtom, känslomässiga episoder och 

självmordsförsök (Vazques et al. 2010).  

 

3:5 Att hantera det dagliga livet 

För att kunna hantera sin sjukdom och det dagliga livet uppgav patienterna att de var i 

stort behov av att få information om sjukdomen och att få en personlig förståelse och 

erkännande av sitt tillstånd. Det är viktigt för dem att komma till insikt med att de kan 

leva ett normalt liv om de kan hantera sin sjukdom (Dahlqvist Jönsson et al. 2009). 

Patienterna ansåg att om de inte hade kontroll över sin sjukdom hade de heller inte 

kontroll över sitt liv. De uppgav att sjukdomens symtom tidigare förstört deras försök 

till detta. Vissa hade blivit införstådda med att deras sjukdom var något genetiskt och att 

det inte fanns något de kunde göra åt sitt tillstånd och känslan av att vara utom kontroll 

(Crowe et al. 2011). Svårigheterna i att kontrollera sjukdomen kunde för vissa leda till 

förödande konsekvenser för dem själva och sina nära. Några av dessa konsekvenser var 

arbetslöshet och förtidspension, vilket ledde till känslor av meningslöshet som i sin tur 

kunde vara avstampen till depressiva perioder. För att kunna upprätthålla en stabil 

sinnesstämning och ett dagligt liv var vissa i behov av att kunna strukturera sin vardag 

(Van Den Heuvel et al. 2015). Symtomen påverkade patienternas förmåga till ett stabilt 

liv vilket ledde till störningar och avbrott i studier, sysselsättningar och 

karriärsutveckling. Deras erfarenheter var att de inte kände att de hade kontroll över 

vilken riktning deras liv tog och att det var svårt att skapa en stabil utveckling. Det var 

svårt att upprätthålla ett jobb då symtomen skapade problem för dem att utföra sina 

arbetsuppgifter (Inder et al. 2008). Depressiva perioder upplevdes med brist på energi, 

uppmärksamhet och känslomässig närvaro, känslighet för yttre press, sömnstörningar 

och minskad livslust. De maniska perioderna upplevdes som spännande och positiva 

med mer energi, kreativitet och förmåga att skapa spännande situationer både för sig 

själva och sina närstående (Tjoflåt & Ramvi 2012).  

 

3:6 Sjuksköterskans betydelse 

Sjuksköterskorna hade en betydande roll för att hjälpa patienterna att skapa struktur i 

livet. De kunde hjälpa dem att känna hopp inför framtiden och ge dem möjlighet att 
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planera sitt liv på lång sikt (Dahlqvist Jönsson et al. 2009). Det var viktigt att 

sjuksköterskan tog hänsyn till deras personliga problem och svårigheter som kunde 

underminera en effektiv behandling. De uppgav att sjuksköterskan bör samarbeta med 

sina patienter och hjälpa dem att finjustera sin behandling och egenvård (Proudfoot et 

al. 2009). Patienterna hade erfarenheter av att de började kunna hantera sin sjukdom när 

de lärt sig att identifiera och se tidiga varningstecken och triggers i vardagliga 

situationer. För att lära sig detta hade de ett stort stöd och hjälp av sjuksköterskan. De 

kunde även använda sig av sjuksköterskan som en spegel och övervakare av deras 

humör för att identifiera verbala och fysiska tecken på maniska eller depressiva 

perioder. De utvecklade även kodord som sjuksköterskan kunde använda när hon såg 

varningstecken för en manisk period. Detta gjorde att inga diskussioner behövde uppstå, 

och patienten kunde istället själv reflektera över situationen. Detta var användbart då 

diskussionen annars kunde trigga igång den maniska perioden (Van Den Heuvel et al. 

2015)  

 

3:7 Metodologisk aspekt 

Datainsamlingsmetoden för de tolv inkluderade artiklarna var intervjuer, 

terapisessioner, mail och frågeformulär som datainsamlingsmetod. Cappleman, Smith 

och Lobban (2015) hade intervjuer som bestod av åtta frågor och det var författarna 

själva som intervjuade deltagarna. Intervjuerna varade mellan 60-105 minuter. Crowe et 

al. (2011) hade intervjuer som bestod av sex stycken frågor och transkriberades inför 

analysen. Dahlqvist Jönsson et al. (2009) hade intervjuer som bestod av två öppna 

frågor som sedan följdes upp med följdfrågor. Intervjuerna varade i 51-97 minuter och 

transkriberades av en sekreterare och för att undvika missförstånd av texten 

kontrollerades transkriptionen sedan utav en av författarna. Michalak et al. (2011) hade 

intervjuer som bestod av tre stycken frågor som öppnade för deltagarna att berätta om 

sina erfarenheter. Intervjuerna varade i 60-90 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas. Tjoflåt och Ramvi (2012) hade intervjuer som gick till genom att 

deltagarna fick berätta om sina erfarenheter av att vara förälder och ha bipolär sjukdom 

och följdfrågor ställdes under intervjun. Intervjuerna varade under 1,5-2 timmar och 

spelades in för att sedan transkriberas. Van Den Heuvel (2015) hade intervjuer som 

bestod av öppna frågor ansikte mot ansikte. Intervjuerna varade i 45-115 minuter och 

spelades in för att sedan transkriberas. Inder et al. (2008) och Inder et al. (2010) hade 

terapisessioner som datainsamlingsmetod. Terapisessionerna varade mellan terapeut och 
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deltagare, där terapeuten ställde öppna frågor gällande studiens syfte. Sessionerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Wharne (2016) hade interjuver som 

datainsamlingsmetod som spelades in och transkriberades. En artikel samlade in data 

via mailkontakt med patienterna, Proudfoot et al. (2009), där deltagarna beskrev sina 

erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.  Vazques et al. (2010) hade frågeformulär 

som datainsamlingsmetod. De Abreu et al (2012) hade intervjuer samt sex olika test 

som genomfördes för att analysera datan. 

 

 

4. Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Patienter med bipolär sjukdom hade erfarenheter av att vägen till sin diagnos var en lång 

och komplicerad process som skapade oro och misstro. Ändock var det en lättnad att få 

diagnosen och att få svar på vad deras symtom berodde på. Patienterna uppgav att den 

bipolära sjukdomens symtom rubbade deras självbild och de fick svårt att särskilja sig 

själva från sjukdomen. Även medicineringen påverkade deras självbild genom att den 

gjorde dem känslomässigt avtrubbade och gav dem brist på energi och ork. Detta ledde 

till att de ofta valde att avsluta sin medicinering. Även patienternas relationer till andra 

påverkades av sjukdomen. De skiftande humörsvängningarna kunde ha många olika 

konsekvenser för deras relationer och var ofta orsaken till att nära relationer avslutades. 

Dock kunde de turbulenta humörsvängningarna leda till en starkare relation i familjen. 

Patienterna hade erfarenheter av stigmatisering då de tyckte att de ofta blev bedömda 

utifrån deras sjukdom istället för vem de verkligen var. De hade även stigmatiserande 

erfarenheter från sjukvården. Patienterna tyckte ofta att sjukdomen hindrade dem från 

att leva ett normalt liv med jobb, utbildning och att stabil vardag. Patienterna med 

bipolär sjukdom ansåg att sjuksköterskan var ett viktigt verktyg för att få en strukturerad 

vardag med kontroll över sina humörsvängningar. De inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod bestod främst av semistrukturerade intervjuer, en av artiklarna 

hade mailintervjuer och en hade enkäter som insamlingsmetod.  

 

4:2 Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie framkommer det att vägen till att få och att acceptera sin 

diagnos med bipolär sjukdom är en svår process (Inder et al. 2010; Proudfoot et al. 2009 

& Dahlqvist Jönsson 2009). Information om sjukdomen var svår att förstå eftersom de 
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till stor del kämpade med att acceptera att de hade en psykisk sjukdom (Van den Heuvel 

et al. 2015). Detta beskrivs även i en studie av Veseth, Binder, Borg och Davidson 

(2016) där terapeuter berättar att patienter med bipolär sjukdom uppger det som svårt att 

förstå processen av sjukdomen och känslan av att ha en psykisk sjukdom. Detta 

beskrevs som att vara bortom kontroll och utanför deras kunskaper om att hantera 

sjukdomen. Här kan den personcentrerade vården vara utav stor hjälp för sjuksköterskan 

i att vägleda patienten till en förståelse och begriplighet av sjukdomens symtom 

(Edvardsson 2010). Genom att se personen bakom sjukdomens symtom kan 

sjuksköterskan stötta patienten att finna en balans mellan de psykologiska, fysiologiska, 

sociokulturella, utvecklingsmässiga och andliga faktorerna som står för Betty Neumans 

teori, NSM (Neuman & Fawcett 2011).  

 

I resultatet framkom en stor mångfald bland patienterna som erfor att deras identitet och 

självkänsla påverkades negativt utav deras sjukdom (Michalak 2001; Cappleman, Smith 

& Lobban 2015; Crowe et al. 2011; Inder et. al. 2008; Tjoflåt & Ramvi 2012 & 

Dahlqvist Jönsson et al. 2009). Även medicineringen hade en negativ effekt på deras 

identitet (Proudfoot et al 2009; Cappleman et al. 2015; Crowe et al. 2012 & Inder et al. 

2008). Detta framkom även i en studie av Vargas-Huicochea, Huicochea, Berlanga och 

Frésan (2014) där patienter med bipolär sjukdom uppgav att en av de största rädslorna 

med sjukdomen var medicineringen. Detta på grund av oron för att bli beroende och 

detta kunde leda till att de valde att avsluta sin behandling. Trots detta hade de insikt 

med att medicineringen var nödvändig för att kunna hantera sin sjukdom. De ansåg 

dock att medicinering inte var det enda sättet att uppnå stabilitet och det var viktigt att 

de kände att de själva hade kontroll över sin sjukdom. 

Även här syns betydelsen av personcentrerad vård då det är viktigt att patienten känner 

sig involverad och att de själva har kontroll över sin vård (Edvardsson 2010). 

 

Föreliggande litteraturstudie visar på att den bipolära sjukdomen är mycket komplex i 

den drabbades relationer till andra. Sjukdomens episoder av mani och depression 

påverkar inte bara den drabbade utan även hela familjen och de närstående (Crowe et. 

al. 2012 & Inder et al. 2008). En studie belyser hur sammanboende till personer med 

bipolär sjukdom upplever att symtomen påverkar deras relation. De maniska perioderna 

beskrevs som att personligheten hos den drabbade av sjukdomen förändrades, som att 

personen var besatt av någon eller att någon tagit över denne. Det verkade som att den 
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drabbade förlorade hela sin verklighetsuppfattning och den sammanboende upplevde 

detta som mycket skrämmande. De depressiva perioderna innebar att den drabbade i det 

stora hela var sängliggande, förlorade sitt kroppsspråk och rösten beskrevs som helt 

död. Detta upplevdes av den sammanboende som att stå på utsidan av något obehagligt 

och overkligt (Tranvåg & Kristoffersen 2007). Att leva med en person med bipolär 

sjukdom beskrivs av anhöriga som en känsla av maktlöshet och otillräcklighet då det 

ständigt finns fokus på att upptäcka oförutsägbara händelser och konsekvenser hos den 

sjuke. Detta leder till att den anhörige försöker återta kontrollen över strukturerna i det 

vardagliga livet (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström 2013). Att leva med en person 

med bipolär sjukdom var en börda framförallt för ekonomin, vardagliga aktiviteter, 

fritid och familjerelationen (Maji, Sood, Sagar & Khandelwal 2011). Detta belyser även 

hur Betty Neumans teori kan ha påverkan på de närstående och inte bara den drabbade 

av sjukdomen. Den sociokulturella linjen behöver vara i balans och det är viktigt att se 

och involvera familj och närstående i behandlingen för bipolär sjukdom för att skapa en 

stabil helhet för hela familjen (Neuman & Fawcett 2011). 

 

Enligt resultatet fanns en hög känsla av stigmatisering hos patienterna med bipolär 

sjukdom. Stigmatiseringen tycktes uppkomma genom brist på kunskap och förståelse 

om sjukdomen (Crowe et al. 2011). Patienterna erfor att de bedömdes som sin sjukdom 

istället för som den individ de var (Inder et el. 2008). Stigmatiserande attityder är 

vanligt förekommande i dagens samhälle. Många tror att människor med psykisk 

sjukdom är våldsamma, oförutsägbara och att deras sjukdom är ett tecken på svaghet, 

låg intelligens, opålitlighet och inkompetens. Detta finns bland alla kategorier i 

samhället, både hälso- och sjukvård, familjemedlemmar, sociala nätverk samt hos 

patienterna själva (Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz & Rüsch 2012). 

 

I resultatet påvisas det att patienter med bipolär sjukdom har en svårighet i att 

kontrollera och strukturera det dagliga livet. För att klara detta behövs god information 

och förståelse för sjukdomen. De behöver hjälp att planera och känna hopp för sitt liv på 

lång sikt och de kände att de hade ett betydande stöd av sin sjuksköterska för att uppnå 

detta (Dahlqvist Jönsson et al. 2009). Sjuksköterskor beskriver att patienter med bipolär 

sjukdom hade erfarenhet av att en god och fast relation med bra kommunikation mellan 

sjukvårdare och patient var en förutsättning för en bra behandling. Relationen var viktig 

för att kunna skapa en personcentrerad och återfallsförebyggande plan (Beentjes, 
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Goossens & Jongerden 2015). Det är av stor vikt att hjälpa patienter med bipolär 

sjukdom att förändra deras beteende och attityder mot sig själva och sin sjukdom för att 

de ska kunna förbättra sin livskvalitet. De har stor hjälp av att få tala fritt om sitt liv och 

sina svåra livserfarenheter för att få ett ökat välbefinnande (Joyce, Tai, Gebbia & 

Mansell 2016). Sjuksköterskor bör vara medvetna om betydelsen att involvera anhöriga 

i behandlingen till patienter med bipolär sjukdom. Då behandlingen är en lång process 

bör både de anhöriga och patienten få socialt stöd och vägledning för att behandlingen 

ska ge så bra resultat som möjligt. Information och kunskap är av stor vikt för att 

underlätta och göra livet så drägligt som möjligt för de närstående till patienter med 

bipolär sjukdom (Tranvåg & Kristoffersen 2008 & Rusner et al. 2013).  

 

Alla dessa steg i sjukdomens process kan kopplas till Betty Neumans teori NSM. Att få 

diagnosen bipolär sjukdom kan sätta linjerna i rubbning och skapar en obalans i 

systemet. Obalansen som sjukdomen skapar inkluderar alla linjerna som symboliserar 

psykologiska, fysiologiska, sociokulturella, utvecklingsmässiga och andliga faktorer 

(Neuman & Fawcett 2011). 

 

4:3 Metodologisk aspekt 

Nio av artiklarna till föreliggande litteraturstudie hade semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Cappleman, Smith & Lobban, 2015; Crowe et al. 2011; Dahlqvist 

Jönsson et al. 2009; Michalak et al. 2011; Tjoflåt & Ramvi 2012; Van Den Heuvel 

2015, Inder et al. 2008; Inder et al. 2010 & Wharne 2016). Kvalitén för intervjustudier 

grundar sig i intervjuarens färdigheter och att i förväg vara införstådd med frågorna som 

skall ställas för att skapa en naturlig konversation. Semistrukturerade intervjuer används 

till studier som har specifika teman men där det inte går att förutse resultatet. Att 

använda semistrukturerade intervjuer gör att frågorna inte blir för ledande, vilket annars 

kan påverka svaren. Denna typ av metod öppnar även upp för diskussion och ger ett mer 

nyanserat resultat (Polit & Beck 2012). I och med att de nio artiklarna med 

semistrukturerade interjuver till föreliggande litteraturstudie hade utarbetat öppna 

intervjufrågor innan intervjuerna ägde rum anses detta därmed som en styrka för 

studierna. Flera av artiklarna använde sig även av tematisk analys, vilket enligt Polit och 

Beck (2012) anser ge en övergriplig, holistisk kartläggning av det som studeras.  
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En av artiklarna till föreliggande litteraturstudie använde sig utav mail som 

datainsamlingsmetod (Proudfoot et al. 2009). Detta kan användas som metod för att nå 

ut till en bredare population av deltagare. En svaghet är dock att antalet svarande kan 

vara lågt. Med låga antal svar finns en risk för att resultatet inte bli trovärdigt. Svaren 

kan även påverkas av hur frågorna är utformade, så som missförstånd. Vid anonyma 

deltagare uppkommer även en svaghet i och med begränsningen i att ställa följdfrågor 

(Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mailkontakt 

som datainsamlingsmetod har många brister jämfört med interjuver som sker ansikte 

mot ansikte. Detta på grund av att antalet deltagare kan få många att välja att inte svara 

eller ge mindre utförliga svar på grund av läs- och skrivsvårigheter, svårigheter i att 

uttrycka sig i skrift, brist på engagemang eller att det helt enkelt glöms bort. Författarna 

anser dock att en styrka kan vara att deltagarna får tid att fundera och reflektera över 

svaren, studien når ut till fler deltagare och deltagarna behöver inte infinna sig på en 

specifik plats vid en utsatt tid. 

 

I artiklen av Vazques et al. (2010) till föreliggande litteraturstudie har enkäter som 

datainsamlingsmetod. Användningen av enkäter har styrkor som att den når ut till en 

bred population, kan fokusera på många olika teman och datan kan användas till flera 

syften. Svagheter kan vara svaren blir väldigt specificerade och inte alltför djupgående 

(Polit & Beck 2012). 

 

Artikeln av de Abreu et al. (2012) använde sig av mixed datainsamlingsmetod som 

bestod av intervjuer samt olika tester för att analysera datan. 

 

4:4 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design och syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. En deskriptiv litteraturstudie 

används för att ge en beskrivande och sammanfattande presentation av hur forskningen 

inom det valda syftet ser ut. Cinahl och PsycINFO är är två stora och trovärdiga 

databaser inom vårdvetenskap och psykiatri användes dessa för att söka fakta om syftet 

(Polit & Beck 2012). För att begränsa utfallet av sökningarna användes trunkering av de 

booleska sökorden AND och NOT. NOT användes för att sökningen skulle utesluta 

studien exklusionkriterier. En annan begränsning var att artiklarna inte var mer än tio år 

gamla och Peer Perviewed. Detta kan ses som en styrka då endast den nyaste 
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forskningen blev inkluderad, samt att den var vetenskapligt granskad (Polit & Beck 

2012). Ytterligare en begränsning var att författarna endast hade tillgång till artiklar som 

var tillgängliga via Högskolan i Gävle och ett stort antal artiklar blev därmed uteslutna, 

vilka kan ha varit betydande för resultatet. Artiklarna behövdes översättas från engelska 

till svenska vilket kan ha lett till vissa feltolkningar av forskningen.  

 

4:5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudie kan bidra till att sjuksköterskor och annan vårdpersonal får ökad 

förståelse för patienter med bipolär sjukdom. Den kan vara till stöd för att främja den 

personcentrerade vården som är en viktig aspekt bland dessa patienter. 

 

4:6 Förslag till fortsatt forskning 

Det framkommer att patienter med bipolär sjukdom har erfarenheter av att de behöver 

ett stort stöd från sjukvården som även inkluderar de närstående. De uppger att de det 

finns en rådande stigmatisering bland det sociala och även inom sjukvården. Dock 

behövs mer forskning inom området för att främja kunskapen om detta, framförallt för 

vårdpersonal.  

 

4:7 Slutsats 

Patienter med bipolär sjukdom möter många motgångar relaterade till sin sjukdom, både 

sina egna inre psykiska motståndskrafter och yttre motståndskrafter bestående av bland 

annat stigmatisering av sjukdomen. Bipolär sjukdom innebär en stor komplex 

förändring i livet, både för den drabbade och dess närstående. Sjukdomen finns alltid i 

den drabbades värld och påverkar denne genom hela livet. Inom sjukvården finns dessa 

patienter oavsett vårdinrättning. Alla människor har rätt till samma vård och att uppleva 

hälsa, oavsett bakgrund och livssituation. Det är då av stor vikt att vårdpersonalen har 

kunskap, förståelse och empati för dessa patienter för att kunna ge en god och 

personcentrerad vård. 
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6. Bilagor. 
 

6:1 Tabell 2: Redovisningar av de utvalda artiklarnas titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  
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6:2 Tabell 3: Redovisning av de utvalda artiklarnas syfte och resultat. 
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sjukdomen. Den utgör ett hinder 

för att fungera i det normala livet 

där det beskrivs som en daglig 

utmaning med känslor av 

begränsningar och rädsla för 

stigmatisering, vilket leder till en 

oro för framtiden.  

de Abreu L. B., Nery F. G., 

Harkavy-Freidman J. M., 

Att undersöka 

risken för 

I bedömning för risk för 

självmord vid bipolär sjukdom är 
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de Almeida K. M., 

Carramao Gomes B., 

Oquendo M. A., Lafer B. 

2012. 

självmordsförsök 

bland patienter med 

bipolär sjukdom. 

det av stor vikt att ta hänsyn till 

sjukdomstiden. Självmord bland 

patienter med bipolär sjukdom är 

ett stort folkhälsoproblem och 

riskerna är påfallande lika för typ 

1 och typ 2. 

Inder M., L., Crowe M. T., 

Joyce P. R., Moore S., 

Carter J. D., Luty S. E. 

2010. 

Att undersöka hur 

patienter hanterar 

att bli 

diagnostiserad med 

bipolär sjukdom. 

Tre teman arbetades fram: att 

uppleva symtom, känslan av 

symtomen och upplevelse av 

behandling. Deltagarna beskrev 

olika symtom, så som förhöjd 

sinnesstämning, nedstämdhet och 

blandat humör. Symtomen 

upplevdes olika men flera trodde 

från början att var symtomen 

berodde på fysiska problem. 

Behandlingen upplevdes olika av 

deltagarna, flera upplevde dålig 

kontakt med sjukvården och 

kände sig inte respekterade.  

Inder M. L., Crowe M. T., 

Moore S., Luty S. E., 

Carter J. D., Joyce P. R. 

2008. 

Att undersöka hur 

bipolär sjukdom har 

effekt på 

självkänsla och 

identitet. 

Fyra teman arbetades fram: de 

två första handlar om effekter på 

relationer och andra definitioner 

av jaget, det tredje visar hur 

sjukdomen skapar för problem i 

livet och det fjärde om 

utveckling och självkänsla.  

Michalak E., Livingston J. 

D., Hole R., Suto M., Hale 

S., Haddock C. 2011. 

Att undersöka 

personer med 

bipolär sjukdoms 

erfarenheter och 

förståelser för 

stigma. 

Stigmatisering har en stor 

påverkan på livet för personer 

med bipolär sjukdom då den 

bidrar till att skapa mer ångest, 

funktionshinder och dålig 

livskvalitet. 

 

Proudfoot J. G., Parker G. 

B., Benoit M., 

Manicavasagar V., Smith 

M., Gayed A. 2009. 

Att beskriva 

erfarenheter och 

svårigheter som 

patienter möter 

efter att de har fått 

diagnosen bipolär 

sjukdom. 

Deltagarna beskrev viktiga 

frågor efter att ha fått sin 

diagnos, dessa karakteriserades 

av upplevelse av oönskade 

effekter av medicineringen, 

hanteringen av obehagliga 

symtom, positiva och negativa 

sidor av att ha fått diagnosen, att 

identifiera tidiga 

varningssymtom och triggers 
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under sjukdomsförloppet, förlust 

av självkänsla, osäkerhet i deras 

framtid och stigmatisering. 

Tjoflåt M., Ramvi E. 2012. Att undersöka 

erfarenheter av att 

vara förälder och 

samtidigt ta itu med 

sin egen bipolära 

sjukdom. 

Resultatet presenteras i fyra olika 

teman: balansen mellan bipolär 

sjukdom och föräldraskap, 

behovet av stöd vid 

stigmatisering, beroende av sina 

barn och förändring och tillväxt.  

Van Den Heuvel S. C. G. 

H., Goossens P. J. J., 

Terlouw C., Van 

Achterberg T., 

Schoonhoven L. S. 2015. 

Att beskriva 

betydelsen av 

egenvård vid 

bipolär sjukdom 

och ge en 

förklaring till den 

varierande effekten 

av detta. 

Fem kategorier skapades, dessa 

är: erkännande av att ha bipolär 

sjukdom, bearbetning av 

informationen, hantering av 

sjukdomen, reflektering över att 

leva med sjukdomen och 

egenvård av sjukdomen. 

 

 

Vázques G. H., Kapczinki 

F., Magalhaes P. V., 

Córdoba R., Lopez 

Jaramillo C., Rosa A. R., 

Sanchez de Carmona M., 

Tohen M. 2010. 

Att undersöka 

effekterna av 

självskattad 

stigmatisering och 

funktion hos 

patienter med 

bipolär sjukdom. 

Hög upplevt stigma visade sig 

vara korrelerat med dålig 

funktion hos patienterna med 

bipolär sjukdom. 

 

Wharne, S. 2016. Att undersöka hur 

personer med 

bipolär sjukdom 

hanterar sina 

symtom utan 

medicinering. 

Tre teman skapades: 

självexperiment när man kände 

sig utelämnad, vara studerad och 

utmanad och att vara ansvarig. 

 

 

 


