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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom innebär att den som drabbas växlar mellan förändringar i sin 

aktivitetsnivå i form av depression, mani eller hypomani. Sjukdomen medför svåra prövningar 

och utmaningar för den som som drabbas såväl som för dennes anhöriga. För att 

sjuksköterskor ska kunna vägleda och ge god omvårdnad till personer med bipolär sjukdom, 

behövs en ökad förståelse om dennes livsvärld.  

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

bipolär sjukdom och att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Metod: Litteraturstudien har en deskriptiv design. Datainsamlingen skedde via databaserna 

PubMed och PsycINFO och resulterade i tio kvalitativa artiklar till litteraturstudiens resultat. 

Huvudresultat: Resultatet visade att personer som lever med bipolär sjukdom beskrev sina 

erfarenheter av att få diagnosen som en omtumlande tid med svårigheter att acceptera 

diagnosen och erfarenheter av stigmatisering. Personerna beskrev att sjukdomen påverkade 

livet genom en känsla av förlorad autonomi, begränsningar och förändrad identitet. Hantering 

av sjukdomen skedde genom en god struktur, skapa medvetenhet om varningssignaler, 

triggers och behovet av stöd. Intervjuer som datainsamlingsmetod användes i majoriteten av 

artiklarna. 

Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom kan innebära olika svårigheter för den som drabbas. 

Det är av stor vikt att personer som lever med bipolär sjukdom får stöd och hjälp att veta hur 

de ska hantera det föränderliga sjukdomsförloppet och undvika uppkomst av nya skov. Att 

som sjuksköterska få kunskaper om hur personers erfarenheter av att leva med bipolär 

sjukdom, underlättar för att förstå hur vården runt dessa personer kan utformas på bästa 

möjliga sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, erfarenheter, leva med 



 

 

 

 

Abstract 

Background: Having a bipolar disorder means to live with changes in the level of activity in 

the form of depression, mania or hypomania. The disease leads to difficulties and challenges 

for those affected as well as their families. To be able to guide and give good care to a person 

with bipolar disorder, the nurse has to have a good understanding of their situation. 

Aim: The aim of this review was to describe peoples experiences of living with bipolar 

disorder and to describe the methods of data collection in the included studies. 

Method: This review has a descriptive design. The data bases PubMed and PsycINFO were 

used to collect the data, which resulted in ten qualitative studies for this review. 

Main result: People with bipolar disorder describe their experiences of getting the diagnosis 

as a turbulent time with difficulties to accept the diagnosis. Stigma was experienced. They 

described an effect on life as feelings of lost autonomy, limitations and a change of identity. A 

good daily structure, awareness of signs of warning, triggers and the need of support were 

important to cope with the disease. Interviews were mostly used as a method of collecting 

data in the included studies. 

Conclusion: To live with a bipolar disorder means difficulties. It is important for people with 

bipolar disorder to receive support and to know how to handle the changing course of the 

disease to avoid a new episode. Nurses need knowledge about people’s experiences of having 

a bipolar disorder to be able to give the best possible care. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bipolär sjukdom 

Omkring 60 miljoner människor i världen lever med bipolär sjukdom (WHO 2017) och 

livstidsprevalensen är mellan 0.5 och 1.5 % (SBU 2015). Debuten för sjukdomen kan 

förekomma i alla åldrar men inträffar oftast mellan pubertet och 35-årsålder (Adler, 

Häggström, Jarbin, Landén, Liberg, Mathé, Rydén & Svanborg 2014). En utlösande faktor till 

sjukdomen kan vara upprepade depressioner och även ärftliga aspekter (Häggström & Magnil 

2018). Bipolär sjukdom innebär att de som är drabbade kan uppvisa skov av kraftigt förhöjt 

sinnesstämning, mani eller låg sinnesstämning i form av djup depression. De normala 

perioder som är däremellan betecknas som eutyma vilket innebär att personen varken har ett 

förhöjt eller sänkt stämningsläge. Typiska symtom vid mani är minskat sömnbehov, förhöjd 

aktivitetsnivå, personen upplevs lättdistraherad och pratsam och får ett minskat 

konsekvenstänkande. De depressiva perioderna kan ge symtom som mycket stort sömnbehov 

och trötthet, förlust av energi och stor suicidrisk. De depressiva och maniska symtom kan 

ibland förekomma under samma skov och personerna befinner sig då i ett så kallat mixed state 

(Skärsäter 2014). De maniska och depressiva skovens varaktighet och svårighetsgrad kan 

variera, men ofta är de allvarliga. Det gäller de depressiva skoven i högre grad eftersom dessa 

kan bli långdragna (Adler et al. 2014).  

 

Bipolär sjukdom finns i två typer och det gör att sjukdomens karaktär när den framkommer 

kan se ut på olika vis. Bipolär typ I karaktäriseras av att personen för första gången drabbats 

av en depression och sedan mani, medan bipolär typ II innebär återkommande skov av 

depression och hypomani, som likt mani är ett förhöjt stämningsläge men ger inte lika svåra 

konsekvenser. Det första sjukdomsskovet har hos ungefär hälften av personerna uppkommit 

från fysisk eller psykisk stress, och för varje nytt skov ökar sårbarheten hos personerna och 

mindre påfrestning krävs för att ett nytt skov ska utlösas (Skärsäter 2014).  
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1.2 Utredning och diagnostisering 

Det finns en föreliggande risk för under-, över- och feldiagnostisering av bipolär sjukdom 

eftersom symtomen många gånger kan likna andra psykiatriska sjukdomar eller likna vad som 

finns inom ramarna för normalvariationen. Även samsjuklighet med andra psykiatriska 

sjukdomar försvårar diagnosutredningen. Vanliga differentialdiagnoser är ADHD, borderline 

och schizofreni. Utredningen av bipolär sjukdom innefattar intervjumanualer, samt att titta på 

aspekter kring ärftlighet, utvecklingsanamnes, skovens karaktär, symtomens förlopp och väga 

in de sociala faktorerna i bedömningen. Denna utredning sker av en specialist inom psykiatri 

och för att kunna kartlägga förloppet av sjukdomen brukar en livslinje ritas samt ta del av 

intervjuer från anhöriga. Det finns olika modeller och perspektiv diagnosen kan ställas utifrån. 

En av dessa är atomisering, som innebär att undersöka om det antal, durationstiden och 

funktionspåverkan av de symtom patienten har uppfyller ett visst kriterium eller inte. 

Helhetsbedömning är ett annat perspektiv där en typisk bild av diagnosen jämförs med den 

symtombild patienten visar upp. Ytterligare ett perspektiv är dimensionell diagnostik där 

relevanta egenskaper som hör till diagnosen skattas i en skala med gradering från låg till hög 

(Adler et al. 2014). 

 

1.3 Behandling 

Stämningsstabiliserande farmakologisk behandling utgör grundbehandlingen vid bipolär 

sjukdom, både profylaktiskt och långsiktigt. Vid akut uppkomna skov är det närmsta målet att 

reducera symtomen (McCormick, Murray & McNew 2015). Om utfall av 

läkemedelsbehandling uteblir och vid svåra fall av mani eller djup depression kan 

elektrokonvulsiv-behandling (ECT) vara motiverat och anses kunna vara livräddande (Adler 

et al. 2014). Vid ECT-behandling får personen elektriska stötar i hjärnan via elektroder. Det 

råder en teori om att denna behandling med de elektriska impulserna förändrar 

signalöverföringen bland vissa hjärnceller (Medibas 2013). Det har visat sig att 40-60 procent 

av patienterna drabbas av återfall i sjukdomen inom ett till två år trots medicinering och ett år 

efter ett skov följer endast 40 procent sin läkemedelsordination. Som ett komplement till 

läkemedelsbehandling bör därför grundläggande psykopedagogisk intervention (PPI) 

erbjudas, där olika strategier skapas tillsammans med patienten och anhöriga för att minska 

risken för försämringar och återfall. Detta innefattar till exempel att se tidiga tecken på 

återfall, att veta om sina sårbarhets- och stresspunkter, sjukdomskunskap och vikten av 
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följsamhet i medicinering (Adler et al. 2014). Det finns ett tydligt samband att skovens 

varaktighet styrs av personens förmåga att känna igen tidiga varningssignaler, framför allt vad 

gäller de depressiva skoven (Goossens, Kupka, Beentjes & van Achterberg 2010). 

 

1.4 Familjen 

Det finns ett stort behov för familjemedlemmar till personer med bipolär sjukdom av stöd och 

hjälp att förstå sjukdomen och hitta rätt verktyg för att hjälpa den som är sjuk att hantera 

sjukdomen. Sjukdomens uttryck kan många gånger vara osynlig för utomstående personer, 

vilket medför att anhöriga ofta känner sig ensamma och att andra inte har någon förståelse i 

vad som händer. Att på egen hand behöva tolka och hantera de olika skepnader sjukdomen tar 

kan skapa känslor som frustration, rädsla och oro över vad som skulle hända om de ej längre 

själva finns på plats att stödja den som är sjuk att hantera vardagen. Den bristande förståelsen 

hos andra och känslor av skam inför situationen gör att det kan vara svårt att prata om 

situationen med andra (Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson 2011). Ett flexibelt och konkret 

stöd från professionella vårdgivare till anhöriga, ger en känsla av stabilitet och kontroll att 

påverka de oförutsägbara händelser och förhållanden som bipolär sjukdom för med sig. Det 

kan handla om att som närstående bli stärkt när det gäller att hantera vardagen, eller att veta 

att det finns tillgång till vård när det behövs. Det skapar även en god grund för 

kommunikation och mer hållbar vardag när anhöriga är inkluderade i planeringen för 

behandling, vård och återhämtning i ett tidigt skede. Det är också betydelsefullt för känslan av 

att bli tagen på allvar och att bli sedd när vårdgivare kan förmedla förståelse i den existentiella 

innebörden av att leva nära en person med bipolär sjukdom (Rusner, Carlsson, Brunt & 

Nyström 2013). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor 

ett grundläggande ansvar att erbjuda omvårdnad till människor som är i behov av det. 

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ansvarsområdena att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande där omvårdnaden ska ges med respekt och värdighet på ett 

professionellt sätt (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Forskning har visat att sjuksköterskor 

behöver utbildning med bred kompetens inom både somatiska, psykologiska samt sociala 

problem för att kunna stödja och hjälpa personer med bipolär sjukdom. Genom att som 

sjuksköterska bygga upp en tillförlitlig relation och vara intresserad av personen bakom 
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sjukdomen skapas även en relation där patienten känner förtroende och vågar öppna sig och 

be om stöd (Goossens, Beentjes, de Leeuw, Knoppert-van der Kleinvan & van Achterberg 

2008). Genom personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskor hitta vägar till att motivera 

patienterna till behandling samt att stödja och ge vägledning i hur patienten kan känna igen 

tecken på sjukdom och hantera symtomen. I sjuksköterskors omvårdnad kring personer med 

bipolär sjukdom är det också viktigt att tillsammans med patienten hitta hållbara strategier i 

att kunna strukturera sin vardag (Skärsäter 2014). Personer med bipolär sjukdom befinner sig 

ofta i ett underläge på grund av sina symtom som sjukdomen medför vilket gör att de har det 

svårt att fungera i sin vardag. Sjuksköterskor måste därför arbeta både kortsiktigt och 

långsiktigt med att hjälpa personerna att reducera deras ohälsa. Att arbeta kortsiktigt kan 

innebära att hjälpa personen ur ett akut ångestanfall, medan ett långsiktigt arbetssätt innebär 

att hjälpa personer att hitta den kunskap som behövs för att kunna hantera sina symtom och 

svårigheter (Skärsäter 2014).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Människan ses som en unik person som lever i sin värld med en egen historia som är 

betydande för individen. Begreppet livsvärld innefattar hur vi upplever den värld vi lever i 

vilket kan skilja sig ifrån hur den fysiska världen ser ut (Flensner 2014). I denna 

litteraturstudie kommer livsvärldsperspektivet användas för att se och förstå vad personernas 

upplevelser betyder för just den unika individen. I ett livsvärldsperspektiv ses människors 

egna upplevelser som den grund för kunskap som krävs för att förstå vad som tillhör en annan 

människas dagliga liv. Det anses vara personen själv som är expert på sin unika upplevelse. 

Goda möjligheter till att förstå vad hela upplevelsen innefattar för en enskild person fås 

genom ta del av hur denne upplever sina besvär, hinder och situation och vad det betyder för 

just den enskilda personen (Flensner 2014). En persons erfarenheter beskrivs ur ett 

livsvärldsperspektiv som att det vi känner, tänker och gör i förhållande till vår omvärld, är 

styrt av hur vi erfar vår omvärld. Det styr även vad i omvärlden som vi uppmärksammar, samt 

på vilket sätt det uppmärksammas. Allting vi på något sätt varseblir, ser eller hör har alltid en 

betydelse, eftersom vi alltid erfar omvärlden på något vis (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

1.7 Problemformulering 

Det är av stor betydelse för sjuksköterskor att ha kunskap om bipolär sjukdom, eftersom 

personer med sjukdomen riskerar genom det föränderliga sjukdomsförloppet att påverkas i sin 
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livsstil på flera olika sätt. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ansvarsområdena främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande till de personer som är i behov av det. 

Sjuksköterskors roll är att skapa en tillförlitlig relation med personen och genom detta kunna 

stödja, motivera och vägleda personen att hitta verktyg till att hantera sjukdomens symtom 

och tidigt känna igen tecken på dessa. Genom att studera tidigare forskning om personers 

egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom kan djupare förståelse för dessa personers 

särskilda behov erhållas, vilket är av stor vikt för sjuksköterskor att ha kännedom om i sitt 

omvårdnadsarbete kring dessa personer. Det förbättrar förutsättningarna för god omvårdnad i 

och med den ökade kunskapen och förståelsen om sjukdomen. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med bipolär 

sjukdom samt vilken metod för datainsamling som använts i de valda artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar 

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

    2. Vilken metod för datainsamling har använts i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Designen i denna studie är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklar har sökts i databaserna PubMed och Psyc INFO, vilka enligt Polit och Beck (2012) är 

lämpliga databaser att söka artiklar i inom området omvårdnad. Sökorden valdes utifrån 

studiens syfte och de sökord som användes i Pubmed var bipolar disorder, life experience, 

daily life och living with, samt i PsycINFO användes bipolar disorder, personal perspective, 

person experience och personal experience. I PubMed användes bipolar disorder som MeSH-

term (Medical Subject Headings) och Major Topic, i PsycINFO som Thesaurus, vilket enligt 

Polit och Beck (2012) är en metod som inhämtar artikelträffar inom samma ämne, men kan 

benämnas i olika termer. Den booleanska söktermen AND användes för att kombinera 

sökorden samt för att avgränsa sökningen (Polit & Beck 2012). Begränsningar som användes 
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var artiklar som publicerats de senaste 10 åren (2008-2018), engelsk text samt i PsycINFO 

peer reviewed, som säkerställer att flera forskare granskat artiklarna innan publicering (Polit 

och Beck 2012). I PubMed var en begränsning artiklar tillgängliga via Högskolan i Gävle. 

Sökningen presenteras i tabell 1 Databas, begränsningar, söktermer, antal träffar, möjliga 

artiklar och valda artiklar, nedan. 

 

Tabell 1. Databas, begränsningar, söktermer, antal träffar, möjliga artiklar och valda 

artiklar 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Söktermer Antal  

träffar 

Möjliga 

artiklar (exkl 

dubbletter) 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2018-08-27 

Bipolar disorder 

(MeSH Major 

Topic) AND daily 

life 

81 6 1 

PubMed 10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2018-08-27 

Bipolar disorder 

(MeSH Major 

Topic) AND life 

experience AND 

living with 

171 5 3 

PsycINFO 10 år, engelska, 

peer reviewed 

2018-08-27 

Bipolar disorder 

(Thesaurus) AND 

personal perspective 

(fritext) 

25 6 2 

PsycINFO 10 år, engelska, 

peer reviewed 

2018-08-27 

Bipolar disorder 

(Thesaurus) AND 

person experience 

(fritext) 

44 2 1 

PsycINFO 10 år, engelska, 

peer reviewed 

2018-08-27 

Bipolar disorder 

(Thesaurus) AND 

personal experience 

(fritext) 

64 6 3 

Totalt 
  

385 25 10 
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2.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterier i föreliggande litteraturstudie har tillämpats, detta kan användas för att enligt 

Polit och Beck (2012) få fram artiklar som är relevanta för studiens syfte samt att säkerställa 

att informationen är hämtad från primärkällor. De urvalskriterier som användes var följande: 

Inklusionskriterier - endast de artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar, det vill säga beskrev personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. 

Vidare inkluderades endast empiriska primärkällor med kvalitativ eller mixad ansats som var 

uppbyggda enligt IMRAD-format, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär innehåll av 

introduktion, metod, resultat, analys och diskussion. 

Exklusionskriterier - artiklar där undersökningspersonerna hade fler diagnoser än bipolär 

sjukdom eller beroendeproblematik, artiklar som beskrev enbart anhöriga, sjuksköterskors 

eller annans perspektiv än den personen som har bipolär sjukdom samt litteraturstudier. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Av sökningar i databaserna PubMed och PsycInfo gavs en träfflista på totalt 385 artiklar, 

varav 7 artiklar var dubbletter och 313 titlar var inte relevanta för studiens syfte och 

exkluderades utan att läsa abstract. Av kvarvarande 72 artiklar lästes abstract för att skapa en 

uppfattning om innehållet, utifrån detta exkluderades ytterligare 47 artiklar som inte ansågs 

svara på studiens syfte och frågeställning. De återstående 25 artiklar lästes mer ingående av 

båda författarna tillsammans med fokus på metod och resultat. Artiklarnas relevans eller icke-

relevans till studien diskuterades och därav exkluderades 10 artiklar som ej svarade på syftet, 

2 artiklar som ej var primärkällor och 3 artiklar som var skrivna utifrån någon annans 

perspektiv. Detta gav slutligen 10 artiklar att ligga till grund för i resultatdelen i föreliggande 

studie. En presentation av tillvägagångssättet i urvalsprocessen visas nedan (figur 1 

Flödesschema urvalsprocess). 
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 

Dataanalysen grundades på en kvalitativ bearbetningsmetod, vilket innebär att utifrån stora 

mängder data, komprimera detta till mindre och mer överskådliga delar (Polit & Beck 2012). 

De tio inkluderade artiklarna i litteraturstudien lästes individuellt av författarna med störst 

fokus på metod- och resultatdel och med en strävan att granskas objektivt. Därefter lästes 

artiklarna tillsammans samt översattes till svenska för att vara överens om översättning och 

tolkning, enstaka ord översattes med hjälp av lexikon. Artiklarna strukturerades sedan upp i 

två tabeller, en resultatöversikt samt en metodologisk översikt, se tabell 2 Författare, syfte, 

resultat (bilaga 1) samt tabell 3 Författare, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod (bilaga 2). Genom att färgkoda de delar i texterna 

som författarna genom gemensam diskussion ansåg beskriva liknelser och skillnader i 

innehåll och symbolik, växte teman och breda kategorier fram. Polit och Beck (2012) 

benämner detta som ”lika princip” och ”kontrast princip”. De teman och kategorier som 

385 artikelträffar 

313 artiklar 

exkluderades 

eftersom titlarna ej 

svarade på studiens 

syfte, 7 artiklar var 

dubbletter 

 

72 artiklar kvarstod 

där abstract lästes 

47 artiklar 

exkluderades 

eftersom de ej 

svarade på studiens 

syfte 

2 artiklar var ej 

primärkällor och 

exkluderades 

3 artiklar hade fel 

undersöknings- 

grupp och 

exkluderades 

25 möjliga artiklar 

kvarstod där metod 

och resultat lästes 

10 artiklar 

inkluderades i 

litteraturstudiens 

resultat 

10 artiklar 

exkluderades 

eftersom de ej 

svarade på studiens 

syfte 
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framkom sorterades in i huvud- och underkategorier vilka sedan benämndes på ett relevant 

sätt utifrån innehållet i underliggande text.  

För att besvara den metodologiska frågeställningen har författarna tillsammans granskat hur 

väl artiklarnas datainsamlingsmetoder är beskrivna och om metoden var lämplig utifrån 

studiens ansats.  Detta har sammanställts i löpande text i studiens resultatdel samt under 

kolumnen datainsamlingsmetoder i tabell 3 Författare, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod (bilaga 2). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att skapa en trovärdighet i föreliggande litteraturstudie har författarna strävat efter en 

objektiv bearbetning av litteratur och artiklar, detta för att undvika påverkan av resultatet 

genom personliga tolkningar (Polit & Beck 2012). Det är forskarens ansvar att följa de etiska 

aspekterna, därav har författarna till denna litteraturstudie presenterat resultatet utan avsikt att 

plagiera, falsifiera eller fabricera.  

 

3. Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på tio vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande 

text. Resultatet till frågeställning ett, hur beskriver personer sina erfarenheter av att leva med 

bipolär sjukdom, presenteras under tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. I 

tabell 2 Författare, syfte, resultat (bilaga 1), görs en sammanfattning av utvalda artiklarnas 

syfte och resultat. Den metodologiska frågeställningen om vilka datainsamlingsmetoder som 

använts i de utvalda artiklarna presenteras i löpande text samt sammanfattas i tabell 3 

Författare, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod 

(bilaga 2). 

 Kategorierna presenteras i tabell 4 Presentation av kategorier nedan. 

 

Tabell 4. Presentation av kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Erfarenheter av att få diagnosen bipolär 

sjukdom 

• En omtumlande tid 

• Acceptans 

• Stigmatisering 

Erfarenheter av hur sjukdomen påverkar 

livet 

• Förlorad autonomi och att vara styrd av 

sjukdomen 

• Begränsningar 
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• Påverkan av identiteten 

Erfarenheter av att hantera sjukdomen • Strukturera livet 

• Känna igen varningssignaler och triggers 

• Stöd 

Metodologisk aspekt 
 

 

3.1 Erfarenheter av att få diagnosen bipolär sjukdom 

3.1.1 En omtumlande tid 

I ett flertal artiklar framkom att personers erfarenheter av att få diagnosen bipolär sjukdom 

beskrevs som en omtumlande tid (Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielsson 2008; Proudfoot, 

Parker, Benoit, Manicavasagar & Smith 2009; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström 2009; 

Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström 2010; Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, Van 

Achterberg & Schoonhoven 2015). Det var vanligt att diagnossättningen tog lång tid och 

deltagarna beskrev att de under en lång tid fått fel eller ingen behandling för sina symtom. Det 

upplevdes av många som en stor lättnad och var början på en förståelse över vad som känts fel 

i livet, när deltagarna tillslut fick ett namn på sjukdomen som orsakade symtomen de hade 

(Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2009), men det framkom även att detta kunde ge 

överväldigande känslor av rädsla och hopplöshet (Van den Heuvel et al. 2015). Även om 

diagnosen gav svar på en del frågor som skapats genom livet om varför de till exempel känt 

sig så annorlunda, så beskrev deltagarna även att många nya frågor skapades när de fick 

diagnosen som rörde till exempel synen på framtiden (Jönsson et al. 2008). Dock kunde det 

vara svårt att i början ta tills sig information som sjukvården gav om bipolär sjukdom precis 

efter diagnossättningen, eftersom många deltagare kämpade med en känslomässig påverkan 

av den vetskapen att de hade en psykisk sjukdom. Deltagarna upplevde att sjukvården gav 

informationen för tätt inpå diagnosen och i för stor omfattning på en och samma gång. 

Informationen togs bäst emot om den gavs i små mängder och symtomen på mani och 

depression visades genom ett bildligt material (Van den Heuvel et al. 2015). 

 

3.1.2 Acceptans 

Personer med bipolär sjukdom beskrev erfarenheter av att det kunde vara svårt att acceptera 

sjukdomen när de fick diagnosen (Jönsson et al. 2008; Rusner et al. 2010). Personerna 

uttryckte att svårigheten i denna acceptans låg i att det innebar att se sig som en person med 
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psykisk sjukdom, vilket kunde vara svårt. Denna process sågs som långsiktig där det krävdes 

förståelse till sambandet mellan sjukdomen och känslor. Genom att acceptera att de måste 

leva med sin sjukdom och börja ta ansvaret över att hantera den gav en mer hoppfull syn på 

framtiden (Jönsson et al. 2008). Den första vändpunkten efter att ha fått diagnosen bipolär 

sjukdom var oftast känslan av gemenskap genom att veta att man inte var ensam om att leva 

med sjukdomen. Denna känsla gjorde att personerna kände sig mindre ensam och lättade 

också lidandet, vilket bidrog till att det underlättade acceptansen i samband med att få 

diagnosen (Rusner et al. 2010). 

 

3.1.3 Stigmatisering 

Flera artiklar visade på att personer som lever med bipolär sjukdom beskriver erfarenheter av 

att möta stigmatisering (Crowe, Inder, Carlyle, Wilson, Whitehead, Panckhurst, O´brien & 

Joyce 2012; Jönsson et al. 2008; Michalak, Livingstone, Hole, Suto, Hale & Haddock 2011; 

Proudfoot et al. 2009; Sajatovic, Jenkins, Safavi, West, Cassidy, Meyer & Calabrese 2008). 

Det var vanligt förekommande att stigmatiseringen kom från familjemedlemmar (Crowe et al. 

2012; Michalak et al. 2011; Proudfoot et al. 2009). Deltagare beskrev hur deras diagnos blev 

mött med tystnad och som underförstått var något som inte var lämpligt att föra på tal, särskilt 

bland äldre familjemedlemmar. En deltagare beskrev även hur familjen ständigt använde 

sjukdomen som ett slagträ emot denne, i konflikter eller när oenighet rådde, och att denne 

alltid skulle bli dömd av sin familj på grund av sjukdomen (Michalak et al. 2011). Det 

framkom i en studie av Proudfoot et al. (2009) att deltagarna ansåg att uppkomsten av 

stigmatisering av bipolär sjukdom var bristande förståelse, därav var det viktigt för deltagarna 

att involvera familjemedlemmar och vänner i utbildning och information kring sjukdomen.  

 

Utifrån erfarenheter av stigmatisering var personer med bipolär sjukdom varsamma med att 

dela med sig av information om sjukdom till andra personer (Michalak et al. 2011; Proudfoot 

et al. 2009; Sajatovic et al. 2008). Det var vanligt att mer ingående information om diagnosen 

var delad med familjemedlemmar och vänner som var förstående samt personer på 

arbetsplatsen som var av betydelse, men det fanns även personer som valde att dölja sin 

diagnos helt och hållet för omvärlden (Sajatovic et al. 2008). Deltagare beskrev att när de 

berättat om diagnosen för vänner, slutade dessa att höra av sig, vilket de själva trodde kunde 

bero på att vännerna var rädda för att säga fel saker (Proudfoot et al 2009). Flera deltagare 

beskrev att genom tidigare erfarenheter av att berätta om sin diagnos och följderna av detta, 
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positiva som negativa, hade många personer hittat strategier som hjälpte dem att bedöma vilka 

följder deras avslöjande skulle kunna få. Genom att använda dessa strategier kunde 

personerna avgöra om det var rätt person och tillfälle att berätta om sin diagnos eller inte 

utifrån rädslan för stigmatisering (Crowe et al. 2012; Michalak et al. 2011). 

 

3.2 Erfarenheter av hur sjukdomen påverkar livet 

3.2.1 Förlorad autonomi och att vara styrd av sjukdomen 

I ett flertal artiklar framkom att personers erfarenheter av hur sjukdomen påverkar livet 

beskrevs som förlorad autonomi och att vara styrd av sjukdom (Crowe et al. 2012; Granek, 

Danan, Bersudsky & Osher 2016; Jönsson et al. 2008; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 

2009; Van den Heuvel et al. 2015). Deltagarna beskrev att de bar på en rädsla över att drabbas 

av ett nytt skov (Crowe et al. 2012; Granek et al. 2016; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 

2009; Van den Heuvel et al. 2015). Att leva med sjukdomen innebar för många en känsla av 

att inte ha kontroll över sig själv och detta ledde till känslomässig sårbarhet och en känsla av 

att inte räcka till (Crowe et al. 2012; Jönsson et al. 2008, Rusner et al. 2009). Detta uttrycktes 

som en daglig kamp genom att försöka tolka och förstå sig själv, andra människor och olika 

uppkomna situationer, vad händer på riktigt och vad är skapat av sjukdomen, vilket beskrevs 

som en känsla av att fumla runt i mörker (Rusner et al. 2009). Denna kamp och strävan att 

förstå livet var mycket svår när vad som var verkligt eller inte var svårt att urskilja (Proudfoot 

et al. 2009; Rusner et al. 2009). Skuld och skam var känslor som deltagarna beskrev utifrån 

händelser som inträffat i perioder när kontakten med sig själv var förlorad (Crowe et al. 2012; 

Rusner et al. 2009), även ångest och oro över vad ett nytt skov kan föra med sig i framtiden 

(Rusner et al. 2009). Dessa känslor av förlorad autonomi och att vara styrd av sjukdomen 

medförde även rädslor att hamna i konflikt med levnadspartner och att riskera att bli lämnad 

ensam (Granek et al. 2016). 

 

Det fanns en längtan hos personer med bipolär sjukdom efter att leva ett liv där de kände att 

de beslut som togs var deras egna och inte med påverkan av sjukdomen, samt att inte känna 

rädsla över vad sjukdomens symtom kunde innebära för dem (Jönsson et al. 2008). Att 

behöva medicinering och kontakt med psykiatriska vården skapade känslan av att inte vara 

normal vilket i sin tur gav en känsla av förlorad autonomi eftersom deltagarna såg sig själva 

som någon de inte ville vara (Crowe et al. 2012).    
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3.2.2 Begränsningar 

Personer med bipolär sjukdom beskrev erfarenheter av hur sjukdomen påverkar livet genom 

att den orsakade olika begränsningar. Att leva med bipolär sjukdom innebar för flera deltagare 

att bära med sig något som hela tiden påverkade och hade en begränsande effekt på de mål 

och drömmar de hade (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Rusner et al. 2009; Sajatovic 

et al. 2008). Personer med bipolär sjukdom beskrev också att sjukdomen innebar påverkan av 

deras förmåga att upprätthålla studier, den kunde även leda till reducerad inkomst på grund av 

perioder personerna var inlagda på sjukhus eller oförmåga att arbeta på grund av ett 

sjukdomsskov (Granek et al. 2016; Rusner et al. 2009). Dessa begränsningar hade en negativ 

effekt för självförtroendet på grund av att inte kunna leva efter samhällsnormen att försörja 

sig själv (Rusner et al. 2009). Det fanns en uttryckt oro över hur bipolär sjukdom begränsade 

möjligheterna och hur uppsatta mål aldrig blev nådda på grund av sjukdomen (Sajatovic et al 

2008). Att inte veta hur dessa begränsningar skulle hanteras utvecklade en osäkerhet och oro 

över sin förmåga att ha en anställning eller kunna utbilda sig (Jönsson et al. 2008).  

 

Andra begränsningar som beskrevs var svårigheter att upprätthålla och skapa ett nytt socialt 

liv (Granek et al. 2016; Rusner et al. 2009). Några deltagare beskrev att denna svårighet 

kunde bottna i deras egen överkänslighet, men också att det under pågående skov av mani 

eller depression kunde vara svårt att upprätthålla nära vänskap (Granek et al. 2016). Deltagare 

som hade barn uttryckte även en sorg över att inte ha den energi som krävs för att kunna 

stödja sina barn genom livet, hjälpa till med läxor eller förbereda för en liten picknick med 

klassen. Denna känsla av att svika sina barn, som själva måste ta ett stort ansvar i detta, 

beskrevs som mycket svårt att bära och ledde till att personerna upplevde sig begränsade i sin 

föräldraroll (Rusner et al. 2009). 

 

3.2.3 Påverkan av identiteten 

I flera artiklar beskrev personer erfarenheter av hur sjukdomen påverkade livet genom 

inverkan på identiteten. Flera av deltagarna beskrev detta genom att sjukdomen trängde in och 

påverkade allt i deras liv och på så vis blev en del av identiteten (Michalak et al. 2011; Rusner 

et al. 2009; Sajatovic et al. 2008). Detta innebar inte enbart negativ erfarenhet av denna effekt, 

utan det fanns även delar med bipolär sjukdom som upplevdes positivt för identiteten 

(Michalak et al. 2011; Sajatovic et al. 2008). Vissa deltagare beskrev hur positiva 

förändringar kunde vara att de kände sig starkare som person, fått en större insikt i vad som är 
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viktigt i livet och att ha fått ett större medlidande med andra som har det svårt (Sajatovic et al. 

2008). Andra beskrev hur påverkan av identiteten manifesterade sig redan i barndomen, som 

till exempel i en särskild spiritualitet och kreativitet. Personerna beskrev sina upplevelser 

genom livet av att vara av en särskild intensitet som innehåller flera dimensioner och detta var 

för deltagarna både en styrka och svaghet. I perioder när personerna hade en förmåga att agera 

och tänka snabbt innebar den adderade intensiteten i detta att personerna kände sig 

oövervinnerliga och utan begränsningar. Men i perioder av det motsatta, när förmågan var låg 

och långsam, kunde livet kännas outhärdligt och dagarna upplevdes oändligt långa. 

Deltagarna uttryckte att denna intensitet var svår att förklara för andra, den visade sig på olika 

sätt vid olika tidpunkter genom livet, men den fanns alltid närvarande och blev därigenom en 

del av deras identitet (Rusner et al. 2009). 

 

3.3 Erfarenheter av att hantera sjukdomen 

3.3.1 Strukturera livet 

I flera artiklar framkom att personers erfarenheter av att hantera sjukdomen innefattade att 

strukturera livet (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Murray, Suto, Hole, Hale, Amari & 

Michalak 2011; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). Flera 

deltagare menade att en utarbetad struktur över dagen hjälpte dem att upprätthålla en stabil 

balans (Jönsson et al. 2008; Murray et al. 2011; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 

2015). En tydlig struktur med god planering och rutiner skyddade från stress (Jönsson et al. 

2008; Rusner et al. 2010), vilket gjorde att den energi som fanns kvar att tillgå var mer 

kontrollerbar och kunde användas till att göra saker som bidrog med glädje och 

tillfredsställelse (Rusner et al. 2010). God sömn och möjlighet till vila var viktiga aspekter att 

ha med i sin planering för dagen (Murray et al. 2011; Rusner et al. 2010). Även 

upprätthållande av bra kost, äta på regelbundna tider och att hitta någon typ av träning eller 

aktivitet var viktiga delar i den dagliga strukturen och var av stor betydelse för att deltagarna 

skulle känna att de var i balans och hade kontroll (Murray et al. 2011).  

Flera deltagare uppgav att följsamhet i medicinering hade en betydande roll för att 

upprätthålla ett välmående och att undvika återfall (Granek et al. 2016; Murray et al. 2011; 

Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2010). Några deltagare lyfte vikten av att förstå deras eget 

ansvar i att hantera egenvård och att infinna sig på planerade möten med den psykiatriska 

vården (Granek et al. 2016).  
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3.3.2 Känna igen varningssignaler och triggers  

Personer med bipolär sjukdom beskrev i ett flertal artiklar att sina erfarenheter av att hantera 

sjukdomen innebar att känna igen varningssignaler och triggers, vilket beskrevs som en viktig 

och central del i sjukdomshanteringen (Granek et al. 2016; Murray et al. 2011; Proudfoot et 

al. 2009; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). Att tidigt upptäcka 

varningssignalerna på ett begynnande skov innebar att deltagarna kunde hejda denna 

utveckling, vanliga områden dessa signaler berörde var tankar, fokus och sömn (Rusner et al. 

2010). Triggers kunde vara till exempel stress i arbetet, familjerelaterad stress, störd sömn, 

koffein och hormonpåverkan, dock kunde varningssignalerna och triggers vara svåra att 

upptäcka och identifiera vilket skapade ångestkänslor hos vissa deltagare (Proudfoot et al. 

2009). De deltagare som hade levt med sjukdomen under en längre tid hade betydligt lättare 

än de som nyligen fått diagnosen, att identifiera varningssignaler och förstå sina 

beteendemönster eftersom detta krävde självmedvetenhet (Murray et al. 2011). En 

framgångsrik strategi för att upptäcka dessa förändringar var att vara vaksam på och kartlägga 

humörförändringar varje dag (Murray et al. 2011; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2010). 

Genom att vara vaksam på sina personliga varningssignaler kunde deltagarna undvika ett 

hypo-maniskt tillstånd genom att till exempel undvika för mycket sociala aktiviteter eller att 

undgå att hamna i ett depressivt skov genom att hålla fast vid sociala sammankomster och att 

undvika djupa samtal som kunde trigga igång negativa tankar när de kände sig låg i humöret 

(Van den Heuvel et al. 2015).  

 

3.3.3 Stöd 

I ett flertal artiklar framkom att personers erfarenheter av att hantera sjukdomen innefattade 

behovet av stöd från anhöriga och vårdgivare (Murray et al. 2011; Rusner et al. 2010; Van 

den Heuvel et al. 2015). Några deltagare beskrev att en ärlig, pålitlig och förtroendefull 

vårdrelation hjälpte dem att känna större tillit till att de kunde hantera sin sjukdom och 

därmed kontrollera sitt liv (Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). I öppna samtal 

fritt från värderingar vågade deltagarna ta till sig tankar, åsikter och ord från en person de 

litade på vilket gav nya insikter om sig själv, som i sin tur kunde påbörja en förändring på 

djupet. En pålitlig vårdrelation kunde också fungera som ett skydd att ställa sig bakom när 

kampen att få livet att gå ihop var svår, en sådan relation ökade även modet att lyfta och prata 

om smärtsamma erfarenheter som behövde bearbetas (Rusner et al. 2010).  
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I flera studier beskrev deltagarna att de gjorde en överenskommelse med anhöriga eller vänner 

att låta dessa ta över ansvaret i att fatta beslut under återfall när de själva hade svårt att agera 

rationellt (Murray et al. 2011; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). En sådan 

överenskommelse krävde en stor tillit till andra och deltagarna uppgav att ett sådant kontrakt 

minskade rädslan över vad som skulle kunna hända under ett återfall och skapade därför ett 

större inre lugn. Att erkänna detta beroende av andra och att frivilligt lämna över 

beslutanderätten, stärkte deltagarnas känsla av egenmakt i att hantera sin sjukdom (Rusner et 

al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). 

 

3.4 Metodologisk aspekt 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att granska de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. Av de tio artiklar som ingick i resultatet var det nio artiklar som 

använde sig av intervjuer (Crowe et al. 2012; Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; 

Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011; Rusner et al. 2009; Rusner et al. 2010; Sajatovic et 

al. 2008; Van den Heuvel et al. 2015), varav semistrukturerade intervjuer användes i sex av 

artiklarna (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011; 

Sajatovic et al. 2008; Van den Heuvel et al. 2015), ostrukturerade intervjuer användes i en 

artikel (Rusner et al. 2009) och en artikel använde strukturerad intervju med sex specifika 

frågor (Crowe et al. 2012). I en artikel uppges ej vilken typ av intervjumetod som använts 

(Rusner et al. 2010). Sex artiklar uppgav att de använde en ämnesguide (Granek et al. 2016; 

Jönsson et al. 2008; Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011; Sajatovic et al. 2008; Van den 

Heuvel et al. 2015). I två artiklar fick deltagarna välja mellan individuella och fokusgrupp 

intervjuer (Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011), i fyra artiklar användes individuella 

intervjuer (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Rusner et al. 2009; Rusner et al. 2010) och 

i tre artiklar framgick inte hur intervjuerna gått tillväga (Jönsson et al. 2008; Sajatovic et al. 

2008; Van den Heuvel et al. 2015). Samtliga intervjuer var inspelade och transkriberade. 

Jönsson et al. (2008); Michalak et al. (2011); Murray et al. (2011); Rusner et al. (2009); 

Rusner et al. (2010) och Van den Heuvel et al. (2015) uppgav att intervjuerna varade mellan 

45 och 115 minuter, de övriga tre artiklar som använde intervjuer uppgav ej hur länge 

intervjuerna varade (Crowe et al. 2012; Granek et al. 2016; Sajatovic et al. 2008). I en artikel 

(Sajatovic et al. 2008) användes även självskattningsskalorna Hamilton Depression Rating 

Scale (HAM-D), the Clinical Global Impression (CGI) och the Insight and Treatment 
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Attitudes Questionnaire (ITAQ) för kvantitativ datainsamling. Samma artikel använde även 

sig av observationer av deltagarnas uttryck och beteenden under intervjuerna. 

En artikel använde e-post växling som datainsamlingsmetod, där personer med bipolär 

sjukdom diskuterade med andra personer som har samma diagnos, men som under minst två 

år hanterat sin sjukdom på ett effektivt sätt, och erhållit utbildning (Proudfoot et al. 2009). 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

bipolär sjukdom samt vilken metod för datainsamling som använts i de valda artiklarna. 

Resultatet visade att personer som lever med bipolär sjukdom beskrev sina erfarenheter av att 

få diagnosen som en omtumlande tid. Personerna hade svårt att initialt acceptera diagnosen 

och erfarenheter av stigmatisering var vanligt förekommande. Erfarenheter av hur sjukdomen 

påverkade livet beskrevs genom hur personerna upplevde att de förlorat sin autonomi och var 

styrda av sjukdomen. Vidare beskrev personerna hur sjukdomen satte begränsningar för vad 

de kunde uppnå i livet och påverkade identiteten. Resultatet visade också att personer som 

lever med bipolär sjukdom beskrev sina erfarenheter av att hantera sjukdomen genom 

strategier av att strukturera livet, känna igen varningssignaler och vara uppmärksam på vad 

som kunde trigga igång ett skov. Även stöd av anhöriga och vården beskrevs vara av stor vikt. 

Intervjuer som datainsamlingsmetod användes i majoriteten av artiklarna. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Erfarenheter av att få diagnosen bipolär sjukdom 

Resultatet i föreliggande studie visade att personers erfarenheter av att få diagnosen bipolär 

sjukdom upplevdes som en omtumlande tid (Jönsson et al. 2008; Proudfoot et al. 2009; 

Rusner et al. 2009; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). Skärsäter (2014) menar 

att personer som får en psykisk diagnos upplever förtvivlan över det som drabbat dem. De har 

svårt att känna igen sig själva, eftersom livet inte är som de en gång varit och de har 

förändrats som person vilket leder till en mängd känslor i olika situationer som de ställs inför. 

I föreliggande studies resultat framkom att få rätt diagnos hade varit en lång väntan för 
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personerna, att sedan få ett namn på sjukdomen till de symtom de upplevt kunde bidra till 

lättnad och viss förståelse över att ha känt sig annorlunda i livet (Rusner et al. 2009; 

Proudfoot et al. 2009). Att få diagnosen underlättar för många och känns som en hjälp för 

personerna när de ska hantera sjukdomen (Inder, Crowe, Joyce, Moor, Carter & Luty 2010). I 

denna studies resultat framkom att den information personerna fick av vården i anslutning till 

diagnossättningen behövde komma i små mängder. Visuellt material på hur symtomen kan 

gestalta sig var en framgångsrik metod (Van den Heuvel et al. 2015). Att titta på videos eller 

att läsa böcker om sjukdomen är enligt Inder et al. (2010) en annan effektiv metod, detta 

underlättar när deltagarna behöver bekräfta diagnosen för sig själva. Ur livsvärldsperspektivet 

beskrivs det att människan har genom sin kropp och den existentiella grundstämningen som 

präglar hennes personlighet en hemhörighet, där personen har en plats i tillvaron.  Denna 

tillvaro ger trygghet och det råder ett behagligt välbefinnande om livet fungerar bra. Detta kan 

dock vändas till en obehaglig och otäck känsla av hemlöshet när en människa drabbas av 

sjukdom. Känslor kan uppstå av att förlora taget om sin tillvaro, sin egen existens kan 

uppenbara sig som något främmande och det kan vara svårbegripligt att se hur saker i livet 

hänger ihop (Dahlberg & Segesten 2010). Att acceptera diagnosen innefattar även att ta 

kommando över det tvivel och den tvekan personer känner inför att acceptera att de har en 

psykisk sjukdom (Inder et al. 2010). Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att genom 

att acceptera sjukdomen, startade processen i att börja ta ansvar över hantering av den vilket 

genererade en ljusare syn på framtiden (Jönsson et al. 2008).  

 

Resultatet visade att erfarenheter av möta stigmatisering var förekommande hos personer med 

bipolär sjukdom (Crowe et al. 2012; Jönsson et al. 2008; Michalak et al. 2011; Proudfoot et 

al. 2009; Sajatovic et al. 2008). Enligt Michalak, Yatham, Kolesar och Lam (2006) upplever 

personer med bipolär sjukdom att det är vanligare med stigmatisering mot psykiska 

sjukdomar än fysiska sjukdomar. Det varierar från person till person huruvida de väljer att 

avslöja sin diagnos för allmänheten eller inte, detta grundar sig på deras tidigare erfarenheter 

om hur de blivit bemötta och behandlade efter sitt avslöjande. Detta framkom även i 

föreliggande studies resultat, där deltagarna beskrev hur de utarbetat strategier när det kom till 

avväganden av att avslöja sin diagnos eller inte (Michalak et al. 2011). Deltagarna ansåg 

själva att stigmatiseringen berodde på bristande kunskaper och förståelse för sjukdomen 

(Proudfoot et al. 2009). Enligt Baart och Widdershoven (2013) kan känslan av stigmatisering 

minska om personerna som lever med bipolär sjukdom själva ser den som något yttre som 

drabbat dem. Detta synsätt hjälper dem att hålla en distans till stigmatiseringen. 
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4.2.2 Erfarenheter av hur sjukdomen påverkar livet 

Resultatet i föreliggande studie visade att många personer med bipolär sjukdom hade 

erfarenheter av hur sjukdomen påverkade livet genom en känsla av att inte ha kontroll över 

sig själv och upplevelse av förlorad autonomi (Crowe et al. 2012; Granek et al. 2016; Jönsson 

et al. 2008; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2009; Van den Heuvel et al. 2015). Personer 

med bipolär sjukdom kan genom att hitta fungerande vägar genom livet göra sig mindre 

beroende av andra och genom det stärka känslan av autonomi (Morton, Michalak, Hole, 

Buzwell & Murray 2018). I samma studie framkommer att i de fall personer har erfarenhet av 

ej lyckade strategier i hur de ska navigera sig genom livet, ger detta en känsla av att 

sjukdomen styr utfallet i livet vilket leder till ett försämrat självförtroende. Att inte ha kontroll 

och att inte veta vad som är verkligt eller vad som är skapat av sjukdomen, uttrycktes som en 

daglig kamp i denna litteraturstudies resultat (Rusner et al. 2009). Även i en studie av Baart 

och Widdershoven (2013) framkommer det hur personer med bipolär sjukdom har svårt att 

skilja på sina personliga beteenden från beteenden som är orsakade av sjukdomen, det är svårt 

att avgöra när de är sig själva och om det i överhuvudtaget finns ett annat “jag” utanför 

sjukdomen. Dock framkommer det i samma studie att genom att lära sig om sjukdomen, kan 

deltagarna se att de har sjukdomen och inte är sjukdomen. Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie visade även att många personer som lever med bipolär sjukdom hade 

erfarenheter av hur det påverkade och blev en del av deras hela identitet (Michalak et al. 

2011; Rusner et al. 2009; Sajatovic et al. 2008).  För att förstå och möta en person i dennes 

livsvärld är det viktigt att förstå hur ohälsa påverkar känslan av sin egen existens genom 

identiteten och självkänslan. Upplevelsen av vem och vad en person uppfattar sig själv, det 

vill säga identiteten och självkänslan, hör ihop med och är odelbar från kroppen (Dahlberg & 

Segesten 2010). Vidare framkommer i Baart och Widdershovens (2013) studie att om 

deltagarna ser sjukdomen som någonting som kommer utifrån innebär det begränsningar i att 

se sig kapabel till att styra sitt eget liv. Enligt Flensner (2014) kan sjukdom innebära att 

personer ser sig själv på ett annat sätt när de inte längre kan kontrollera vad som händer runt 

dem. Att sakna eller förlora en förmåga kan göra att en känsla av misslyckande uppkommer 

eftersom synen på sig själv inte längre är densamma. I föreliggande litteraturstudies resultat 

framkom det att personer med bipolär sjukdom hade erfarenheter av att uppleva sjukdomen 

som något som även ständigt satte begränsningar för de drömmar och mål personerna hade i 

livet (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Rusner et al. 2009; Sajatovic et al. 2008). 
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Skärsäter (2014) menar att personer med bipolär sjukdom har en ständig oro över hur 

framtiden ska se ut. Sjukdomen bidrar till att ungefär 30 procent av personerna som drabbas 

har svårt att hantera en anställning på ett jobb på grund av den nedsatta funktionen som 

bipolär sjukdom innebär för den som är drabbad. 

 

4.2.3 Erfarenheter av att hantera sjukdomen 

I resultatet i föreliggande studie framkom att personer med bipolär sjukdom behövde utarbeta 

en struktur över dagen för att en stabil balans i deras liv skulle upprätthållas (Granek et al. 

2016; Jönsson et al. 2008; Murray et al. 2011; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2010; Van 

den Heuvel et al. 2015). Billsborough, Mailey, Hicks, Sayers, Smith, Clewett, Griffiths och 

Larsen (2014) skriver i sin artikel om vikten för personer med bipolär sjukdom av att använda 

sig av olika strategier för att må bra. Dessa strategier kan handla om att att få tillräckligt med 

sömn, motion och bibehålla en bra kost. Skärsäter (2014) styrker också vikten av struktur och 

regelbundenhet för komma in i dagliga rutiner och kunna bibehålla dem. Personer med 

bipolär sjukdom kan behöva stöd och information kring kost, motion och sömn för att få 

vägledning i hur de ska förhålla sig till dessa och använda sig av dem i vardagen. Resultatet 

visade även att rutiner och följsamhet i att ta sina mediciner var av stor betydelse för att 

undvika ett nytt skov (Granek et al. 2016; Murray et al. 2011; Proudfoot et al. 2009; Rusner et 

al. 2010). Dock framkommer det att när symtomen inte visar sig och när livet går bra, är det 

många som slutar sin medicinering i tron på att de är friska från sjukdomen (Inder et al. 2010). 

Adler et al. (2014) menar att 40 procent av de som är drabbade av sjukdomen ej följer sin 

medicinering ett år efter ett skov, och därav drabbas 40-60 procent av ett återfall i sjukdomen 

inom ett till två år. Detta ställt mot att personer med bipolär sjukdom generellt upplever att i 

behandlingen av sjukdomen ligger det huvudsakliga fokuset på medicinering och inte 

tillräckligt på terapi (Billsborough et al. 2014), indikerar på att effektivare 

behandlingsmetoder som involverar båda delar behöver utarbetas. 

 

Resultatet visade att stöd från anhöriga och vårdgivare var av betydelse för personer med 

bipolär sjukdom (Murray et al. 2011; Rusner et al. 2010; Van den Heuvel et al. 2015). Enligt 

Billsborough et al. (2014) är ett aktivt engagemang och att ha någon som lyssnar med ett 

öppet sinne utan att vara dömande av stor betydelse för personer med bipolär sjukdom. De får 

genom detta känna sig hörda, hjälp i sin hantering av sjukdomen och känna tillit till en person 

som gör att de vågar prata om djupa och personliga saker. Ur ett livsvärldsperspektiv anses att 
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när vården tar full hänsyn till den enskilda individen och vad sjukdom innebär för just denne, 

kan den mest gynnsamma vård ges (Dahlberg & Segesten 2010). Enligt Skärsäter (2014) ska 

patienter mötas utifrån sina villkor och sin situation av sjuksköterskor, vilket i sin tur skapar 

tillit och förtroende mellan parterna som ligger till grund för att kunna ge ett bra stöd. Genom 

att sjuksköterskor bekräftar förståelse över patientens situation och känslor kan vägen mot en 

betydelsefull dialog skapas. När en sådan relation skapades ökade modet för personer med 

bipolär sjukdom att söka hjälp i vården de gånger förmågan att hålla ihop livet sviktade 

(Rusner et al. 2010). En annan viktig roll sjuksköterskor har i omvårdnaden till personer med 

bipolär sjukdom handlar om att ge stöd och handledning om hur man hanterar symtom och 

varningssignaler samt att uppmana dem till att följa sin behandling. Det är av vikt att ge 

utbildning inom dessa områden till både personer med sjukdomen samt deras anhöriga för att 

båda parter ska få en ökad kunskap om hur de hanterar problemen som kommer i och med 

bipolär sjukdom, detta minskar risken för att drabbas av sjukdomsskov och inläggningar på 

sjukhus (Skärsäter 2014). Med livsvärlden som grund innebär det att sjuksköterskor försöker 

att utifrån de erfarenheter patienten har ge en tydlig beskrivning vid sin förklaring av vad som 

är av vikt i att hantera sjukdom och hur de själva kan påverka sitt liv och sitt sätt att leva 

(Dahlberg & Segesten 2010). I föreliggande studies resultat framkom vikten av att känna igen 

varningssignaler och triggers som kunde framkalla ett sjukdomsskov. Personer med bipolär 

sjukdom såg det som en viktig del att känna igen dessa för att lära sig att hantera sin sjukdom 

(Granek et al. 2016; Murray et al. 2011; Proudfoot et al. 2009; Rusner et al. 2010; Van den 

Heuvel et al. 2015). Enligt Billsborough et al. (2014) kan den psykiska hälsan förbättras 

genom en känsla av att ha kontroll och känna sammanhang, som i sin tur bidrar till att 

händelser i livet kan kännas meningsfulla istället för meningslösa. Detta kan uppnås genom 

att personerna lär sig känna igen tidiga varningssignaler för ett nytt sjukdomsskov eftersom 

åtgärder som stöd, behandling och vård kan sättas in för att hindra skovet. Det kan dock ta tid 

och kräva hjälp att lära sig känna igen varningssignaler eftersom dessa är individuella för 

varje person. 

 

4.3 Diskussion metodologisk aspekt 

Föreliggande litteraturstudies resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar. I sju av dessa 

artiklar uppgavs användning av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Crowe et al. 2012; Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Michalak et al. 2011; Murray et 

al. 2011; Sajatovic et al. 2008; Van den Heuvel et al. 2015). Enligt Polit och Beck (2012) 
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används semistrukturerade intervjuer när forskare vill ha svar på ett specifikt ämne, men inte 

vet vad svaren kommer innefatta. I förberedelsen av intervjuerna utarbetar forskarna en 

ämnesguide, med frågor och ämnen de vill beröra, vilket gör intervjuerna delvis strukturerade 

och säkerhetsställer att de valda ämnena berörs utan att begränsa deltagarna för mycket, vilket 

kan ses som en styrka.  

 

En artikel använde ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Rusner et al. 2009). 

En styrka med det anser författarna vara att deltagaren får fritt välja att berätta vad denne 

anser vara relevant utifrån en bred och övergripande fråga. En svaghet kan vara att den som 

blir intervjuad kommer ifrån ämnet när inga ramar är uppsatta runt de ämnen som forskaren 

ämnar belysa. En artikel använde strukturerade intervjuer med sex specifika frågor (Crowe et 

al. 2012). Polit och Beck (2012) skriver att det ger en hög träffsäkerhet på de specifika frågor 

forskaren vill ha svar på inom ämnet. En svaghet i detta tillvägagångssätt ser författarna vara 

att inget eller lite utrymme ges för deltagarna att beskriva erfarenheter som är av betydelse för 

just den individen. En artikel (Rusner et al. 2010) uppgav endast att öppna frågor ställts till 

deltagarna utan att presentera vilken intervjumetod som använts. Polit och Beck (2012) 

belyser vikten av att noggrant beskriva tillvägagångssättet i sin datainsamlingsmetod.  

 

En artikel (Proudfoot et al. 2009) uppgav att de använt sig av e-postväxling mellan deltagare 

och stödpersoner som datainsamlingsmetod. E-postväxlingen handlade om frågor, funderingar 

och olika sätt att handla på där stödpersonerna var vägledare i vad e-post växlingen handlade 

om. Detta ser författarna som en styrka när deltagarna kan ha haft lättare för att uttrycka sina 

erfarenheter och känslor i skrivna ord, samt får en längre betänketid inför varje fråga. Det är 

även en styrka eftersom forskaren inte blir påverkad av kroppsspråk och andra signaler som 

kan ge information om hur en annan person känner. Dock ser även författarna en svaghet med 

detta eftersom det innebär att en dimension i analysen går förlorad. 

 

Två studier utfördes med fokusgrupp intervjuer (Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011). En 

styrka med detta är enligt Polit och Beck (2012) att deltagarna kan känna sig mer avslappnade 

och har lättare att uttrycka sin syn på saken när andra personer i samma rum besitter liknande 

erfarenheter. En svaghet med fokusgrupp intervjuer kan vara att den föreligger en risk att alla 

deltagare inte kommer lika mycket till tals, eftersom vissa personer tenderar att vara 

dominanta i grupp. 
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Sex studier (Granek et al. 2016; Jönsson et al. 2008; Michalak et al. 2011; Murray et al. 2011; 

Rusner et al. 2009; Rusner et al. 2010) utfördes med individuella face-to-face intervjuer, 

vilket enligt Polit och Beck (2012) är det som kan klassas vara den bästa 

datainsamlingsmetoden utifrån kvalitén på datan det genererar. Samtliga intervjuer var 

inspelade och transkriberade. Polit och Beck (2012) menar att vid transkription av 

inspelningar behöver forskaren kontrollera noggrannheten eftersom det är närmast omöjligt 

att undvika fel.  

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design som enligt Polit och Beck (2012) är 

lämplig för att sammanfatta och ge en beskrivning av tidigare forskning inom samma område.  

 

4.4.2 Sökstrategi 

En styrka till föreliggande studie anser författarna var att artiklar söktes i två databaser, 

PubMed och PsycINFO. Detta för att få ett större utbud av relevanta artiklar till studien. Polit 

och Beck (2012) skriver att dessa databaser är relevanta och innehåller ett stort antal artiklar 

inom området omvårdnad och styrker vikten av att söka i flera databaser för att hitta relevant 

forskning. I sökningarna har författarna använt sig av MeSH-termer och Thesaurus vilket ses 

som en styrka för att få med relevanta artiklar i träfflistan. I databassökningarna till 

föreliggande studie har den booleanska söktermen AND använts för att göra en kombination 

av de sökord som var relevant till studiens syfte samt för att avgränsa sökningen. Genom att 

använda denna sökterm innefattas endast artiklar som innehåller sökorden, vilket författarna 

anser vara en styrka. 

 

Författarna till föreliggande studie valde att använda begränsningen peer reviewed i sina 

sökningar i databasen PsycINFO, detta för att artiklar i sökningen skulle ha en hög 

tillförlitlighet och trovärdighet (Polit & Beck 2012). Ytterligare en begränsning som användes 

var att artiklar skulle vara på engelska eftersom det är ett språk som författarna till 

föreliggande studie anser sig behärska, detta kan dock ses som en svaghet eftersom risk för 

feltolkningar kan föreligga när författarna har ett annat modersmål. Artiklar i PubMed skulle 

vara tillgängliga via Högskolan i Gävle, eftersom författarna eftersträvade att hitta artiklar 

som inte de behövde betala för att ta del av, vilket kan ses som en svaghet när artiklar med 
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relevant forskning kan gått förlorade. Vidare användes begränsningen att artiklarna skulle 

vara publicerade inom de senaste tio åren (2008-2018). En styrka i detta anser författarna vara 

att få fler antal relevanta artiklar till litteraturstudien, men samtidigt en svaghet eftersom ej 

enbart den senaste forskningen presenterades. 

 

Den totala träfflistan utav de sökningar som gjordes blev 385 artiklar, detta ser författarna till 

föreliggande litteraturstudie som en svaghet eftersom risk förelåg att samtliga artiklars titlar 

och/eller abstract ej lästes med samma genomgående noggrannhet. En styrka anser författarna 

vara att träfflistan gav ett brett utbud av möjliga artiklar till litteraturstudien. 

 

4.4.3 Urvalskriterier och urvalsprocess 

Till föreliggande litteraturstudies inklusionskriterier ingår endast artiklar som är primärkällor. 

Polit och Beck (2012) menar att primärkällor är utan tolkningar av tredje part när det är 

samma forskare som både gjort studien och skrivit artikeln. En svaghet i detta kan dock ses 

vara att viktig information vad gäller personers erfarenheter att leva med bipolär sjukdom, 

som presenteras i sekundärkällor, ej redovisas. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter och därav var ett 

inklusionskriterie endast artiklar med kvalitativ eller mixad ansats. Polit och Beck (2012) 

menar att en kvalitativ ansats är lämplig för att skapa en rik förståelse och för att förstå 

kontexten av ett fenomen. En styrka är att ha endast artiklar med IMRAD-format som ett 

inklusionskriterie eftersom det blir en tydlig struktur på artikeln, samt säkerhetsställer att alla 

de viktiga delar som ska finnas i en vetenskaplig artikel är med (Polit & Beck 2012).  

 

En svaghet kan ses i att ha exkluderat artiklar där personer hade fler diagnoser eller 

beroendeproblematik i kombination med bipolär sjukdom när det är vanligt förekommande 

hos personer med sjukdomen. Beskrivningar av betydelse för litteraturstudiens resultat kan 

därav riskerats att ej blivit redovisade. Samtidigt kan det ses som en styrka eftersom det 

säkerställer hur just bipolär sjukdom påverkar personer, det utan en påverkan av annan 

sjukdom.  

 

4.4.4 Dataanalys 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser det vara en styrka att artiklarna först lästes 

individuellt för att inte påverkas av varandras uppfattningar om artiklarnas innehåll. 
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Artiklarna diskuterades gemensamt och att det rådde samstämmighet över tolkningar och 

översättning, vilket Polit och Beck (2012) anser vara en styrka för objektiviteten och 

trovärdigheten i studier. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Bipolärt syndrom är en sjukdom som drabbar många människor, som sjuksköterska är det 

troligt att möta dessa patienter inom alla olika vårdsammanhang. Föreliggande litteraturstudie 

beskriver personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom, vilket är av betydelse för 

sjuksköterskor att ta del av. Att som sjuksköterska få en ökad förståelse för vilka svårigheter 

och problem som kan vara aktuella för dessa personer, är av stor vikt för att kunna ge god 

omvårdnad vad gäller stöttning, bemötande och lindra lidande. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån den sökstrategi som användes samt valda urvalskriterier till föreliggande 

litteraturstudie, var det endast två av de tio artiklarna till resultatet som var publicerade inom 

de senaste fem åren. Detta anser författarna indikerar på att ny forskning inom samma område 

skulle kunna generera i nya kunskaper om personers erfarenheter av att leva med bipolär 

sjukdom. Samhällets struktur och attityder och därav undersökningspersonernas 

erfarenhetsvärld är under ständig förändring, det som kan generellt ha varit ett problem för 

dessa personer för tio år sedan behöver inte vara giltigt idag. 

 

4.7 Slutsats 

Att leva med bipolär sjukdom innebär för personer som drabbas att hantera svårigheter som 

sjukdomen kan innebära. Att få diagnosen kan innebära ett känslomässigt kaos med 

svårigheter att acceptera sjukdomen och att bli mött av stigmatisering. Sjukdomen beskrivs att 

få en stor påverkan i personens liv och blir en del av identiteten. Detta kan även innefatta 

begränsningar av olika slag och en känsla av förlorad autonomi. Det är av stor vikt att 

personer som lever med bipolär sjukdom får stöd och hjälp att veta hur de ska hantera det 

föränderliga sjukdomsförloppet och undvika uppkomst av nya skov. Att som sjuksköterska få 

kunskaper om hur personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom, underlättar för att 

förstå hur vården runt dessa personer kan utformas på bästa möjliga sätt.  
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