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Sammanfattning 
Bipolär sjukdom är en kronisk och allvarlig psykisk sjukdom som förekommer även i 

samband med andra medicinska- och psykiatriska sjukdomstillstånd. Personer med 

sjukdomen har flera återkommande sjukdomsepisoder under sin livstid och medför 

även sänkt välbefinnande, livskvalitet, funktionsnedsättning och hög risk för 

självmord. Bipolär sjukdom kostar samhälle stora summor pengar varje år. Syfte: 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för att 

personer med bipolär sjukdom ska undvika att återinsjukna. Metod: Studien 

genomfördes som en beskrivande litteraturstudie där författaren granskade arton 

vetenskapliga studier. Resultat: Utifrån de 18 artiklarna som ingick i studien framkom 

två huvudkategorier; ”Icke främjande faktorer” med två under kategorier; 

”kvarvarande symtom” och ”sårbarhet” samt ”Främjande faktorer” med två 

underkategorier; ”förutse återinsjuknande” och ”omvårdnad”. Kvarvarande symtom 

efter återhämtningen leder till sämre livskvalitet, välbefinnande, funktionsnedsättning 

och risken för återinsjuknade är då stor för personer med bipolär sjukdom. Därför är 

det vikigt att förutse återinsjuknade vid bipolär sjukdom. Genom att utbilda patienter 

med bipolär sjukdom men även dennes anhöriga. Att sjuksköterskan tillsammans 

med patienten och anhöriga gör en handlingsplan/åtgärdsplan är av stor vikt för att 

undvika återinsjuknande vid bipolär sjukdom. 

  

Nyckelord: Bipolär sjukdom, återinsjuknande, kvarvarande symtom, omvårdnad vid 

bipolär sjukdom. 
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Abstract 
Bipolar disease is one chronic and serious psychic disease that occurs also in 

connection with other medical - and psychiatric condition. Persons with the disease 

have several reappeared disease episodes during their life and that also lower their 

well being, quality of life, function reduction and also a high risk for suicides. Bipolar 

disease costs society big amounts of money each year. Intention: The intention with 

this study was to examine which factors that had importance in order to avoid that a 

person with bipolar disease from getting sick again. Method: The study was 

conducted as a literature study in which the author examined eighteen scientific 

studies. Results: From the 18 included articles in this study revealed two main 

categories: "Non-promoting factors" with two sub-categories: "residual symptoms" 

and "vulnerability" and "promoting factors" with two subcategories: "early signs" and 

"care". Residual symptoms after recovery lead to lower quality of life, well-being, 

lower function and risk of recurrent is as great for people with bipolar disorder. 

Therefore it is necessary to predict the re-onset of bipolar disorder. By educating 

patients with bipolar disorder but also his family. The nurse with patient and family 

make an action plan is essential to avoid recurrence in bipolar disorder. 

 
Keyword: Bipolar disorder, recurrence, residual symptoms, nursing and bipolar 

disease. 
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1. Inledning 

Bipolär sjukdom är en kronisk och allvarlig psykisk sjukdom som förekommer även i 

samband med andra medicinska- och psykiatriska sjukdomstillstånd (Bauer et al. 

2009). Sjukdomen medför betydande funktionsnedsättningar, stress och lidande 

både för personen med sjukdomen men även för dennes familj (Jönsson 2010). 

Sjukdomen medför även en hög risk för självmord. Bipolär sjukdom kostar samhälle 

stora summor pengar varje år (Bauer et al. 2009). 
 

1.1 Vad är bipolär sjukdom? 
Bipolär sjukdom, bi pol betyder två poler, är en sjukdom med två skilda 

känslolägen/skov. Det ena läget är mani med extremt förhöjt stämningsläge och det 

andra är depression då personen blir nedstämd. Skoven kan vara allt i från flera 

dagar, veckor eller månader och i vissa fall till år. Mellan skoven kan det finnas friska 

perioder. Det finns även ett stämningsläge som heter hypomani, det är egentligen 

samma sak som mani men med mildare symtom. Ungefär 3-4% av den vuxna 

befolkningen uppskattas uppfylla kriterierna för bipolär sjukdom. Sjukdomen bryter 

normalt ut mellan sena tonår och trettio års ålder och fördelningen är jämn mellan 

män och kvinnor (Psykiatriinfo 2010).  

 

1.2 Orsaker  
Orsakerna till bipolär sjukdom är biologiska och genetiska. Det är små förändringar i 

flera geners uttryck som gör så att vissa nervceller i hjärnan inte fungerar som de 

ska. Det leder till att det blir obalans i de kemiska substanserna som sköter 

kommunikationen mellan hjärncellerna. Nästan två tredjedelar som drabbas av 

sjukdomen har den i släkten. Om en förälder har sjukdomen så är inte risken så stor 

att den går i arv, bara 5% (Sjukvårdsrådgivningen 2009). Det är känt att det finns 

genetiska faktorer som är viktiga i etiologin av bipolär sjukdom. Molekylär genetiska 

studier har identifierat ett antal kromosomregioner av intresse (Pedersen & 

Mortensen 2006). I en studie undersöktes specifika områden i hjärnan som styr 

uppmärksamhet och kontroll genom kontinuerligt utförda tester samt PET-scan men 

även med MRT-röntgen på vuxna deprimerad bipolära personer och en frisk 

testgrupp. De patienter med  bipolära sjukdom uppvisade ständigt underskott av 
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uppmärksamhet jämfört med testgruppen. Detta underskott kan förvärra andra 

kognitiva svårigheter som minne och verkställande funktion (Brooks et al. 2006). 

 
1.3 Behandling 

Behandlingen består av förebyggande medicinsk-behandling som är individuellt 

anpassad (Sjukvårdsrådgivningen 2009). Patienter med bipolär sjukdom bör stå på 

behandling med stämningsstabiliserande Läkemedel. Vanligast behandlas personer 

med bipolär sjukdom med litium men även med atypiska antipsykotika, valproinsyra 

eller karbamazepin (Stockholms läns landsting 2007). Behandling med litium är 

effektivt för profylax mot både mani och bipolär depression (Fountoulakis & Vieta 

2008). Patienter med bipolär sjukdom bör skötas på en mottagning som är 

specialiserad på affektiv sjukdom. Litiums effekt är dosberoende med snäv 

terapeutisk bredd. Vanliga biverkningar är bla. ökade urinmängder och tremor. 

Litiumintoxikationer kan ge njurskador men risk för intoxikation finns även vid svår 

intorkning som är orsakad av feber eller svåra diarréer (Stockholms läns landsting 

2007). Ofta behövs en kombination av olika läkemedel för att få kontroll över 

humörsvängningarna och det är viktigt med regelbundna kontroller hos psykiatriker 

och psykiatrisjuksköterska (Sjukvårdsrådgivningen 2009). Äter man litium behöver 

man med hjälp av regelbundna blodprover mäta litiumhalten i blodet 3-4 ggr/år 

(Stockholms läns sjukvårdsområde 2003). Men även regelbundna kontroller av 

sköldkörtel-, bisköldkörtel- och njurfunktion, som i vissa fall kan påverkas av litium 

behöver följas (Sjukvårdsrådgivningen 2009). En vanlig biverkan av litium är 

hypothyreos (Stockholms läns landsting 2007). En annan del i behandlingen är 

kunskap om tidiga tecken på återfall, stöd från familj och andra i omgivningen, att 

patienten har en god förmåga att kommunicera och lösa problem och har god kontakt 

med sin behandlare (Sjukvårdsrådgivningen 2009). Psykosocial behandling som till 

exempel stöd i arbetssituationen och enklare förändringar i livsstilen är också viktiga 

delar i behandlingen. Att få en rätt diagnos, rätt behandling och skaffa sig en sund 

och kontrollerad livsstil, då kan en person med bipolär sjukdom leva ett normalt och 

fungerande liv som i princip vem som helst (Psykiatriinfo 2010). Det har visat sig att 

det finns ett samband mellan kvarvarande symtom efter skov och en ökad risk för 

återinsjuknand. Det betyder att sjukdomen fortfarande är aktiv. Stabil återhämtning i 

bipolär sjukdom uppnås först när symtomfrihet uppnås (Judd et al. 2008). Vården av 

bipolära personer bedrivs idag huvudsakligen i öppenvården. Detta har inneburit att 
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personer med sjukdomen och dennes anhöriga har fått ta ett större ansvar för sin 

psykiska hälsa (Jönsson 2010). 
 

1.4 Vård av patienter med bipolär sjukdom vid depression 
Det är viktigt att vårdpersonal är lyhörd och uppmärksam på om patienten visar 

signaler och tankar om suicid. Patienter som är deprimerade har ett nedsatt tempo 

och förmåga att kommunicera vilket sjuksköterskan bör observera eftersom det kan 

ta längre tid att etablera en tillfredsställande kontakt och att kommunicera med 

patienten. Även bedömning av patientens nutrition bör göras fortlöpande men även 

andra vanor som motion, rökning och alkohol vanor. Vid depressiva tillstånd är en 

oavsiktlig viktändring på mer än 5 % under senaste månaden vanlig, därför är det 

viktigt att patientens intag av mat och dryck dokumenteras. Deprimerade patienter 

har även en ökad risk för förstoppning. Det kan även vara en bieffekt av 

antidepressiv medicinering. En löpande bedömning av patientens funktionsförmåga 

och begränsningar är också betydelsefullt då patientens förmåga till aktivitet oftast är 

påverkad vid en depressiv sjukdom. Acceptera patientens negativa inställning. Det är 

viktigt att ägna tid med/åt patienten även om det innebär att bara sitta tyst, genom att 

bara finnas till hands bidrar till att patienten känner acceptans och ökar 

självförtroendet. Hjälpa patienten att sortera och fokusera på sina starka sidor och 

minimera uppmärksamheten på gamla misslyckanden. Uppmuntra patienten att delta 

i aktiviteter. Gör upp ett dagligt schema, eftersom deprimerade patienter behöver 

mycket struktur eftersom de har svårt att fatta beslut och lösa problem. Oavsett hur 

dåligt patienten mår är det viktigt att skapa en relation med patienten och inge hopp. 

Hopp är styrkan i relationen, och relationen mellan patient och vårdpersonal utgör 

kärnan i den psykiatriska omvårdnaden (Stockholms läns landsting 2007).  

              

1.5 Vård av patienter med bipolär sjukdom vid mani 
Maniska patienter kan vara upprymda och optimistiska, men den positiva och vänliga 

attityden kan svänga och patienten kan bli arg och förtvivlad. I dessa tvära kast finns 

det alltid risk för suicid handlingar. Personer som är maniska är likgiltiga eller är inte 

själv medvetna om vad han/hon gör för intryck på sin omgivning. Något som både 

omgivningen och anhöriga kan beröras illa av är patientens vårdslöshet, flirtighet, 

slöseri eller överkonsumtion av alkohol. Patienten kan bli paranoid. Sjuksköterskan 

måste se till att patienten inte blir under- eller över-vätskad, mat och dryck med 
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hög/lågt kalori intag eftersom patienten kan ha svårt att inta normal mängd mat. Se 

till den fysiska säkerhet för patienten och även för patientens omgivning. Maniska 

patienter behöver påminnas om att respektera distansen mellan sig själv och andra. 

Vid kommunikation är det viktigt att man är rak och inte använder för långa meningar. 

Var närvarande för patienten för att ge stöd och en känsla av trygghet (Stockholms 

läns landsting 2007).  

 
1.6 Vård av patienter med suicidrisk 

Alla deprimerade personer, särskilt de med en känsla av hopplöshet är att betrakta 

som suicidala. Fråga patienten rakt på sak om han/hon har suicidtankar och om 

patienten har någon plan och som han/hon har som mening att fullfölja. Se även till 

att skapa en säker miljö för patienten och avlägsna farliga föremål. Tala om för 

patienten att söka upp personal vid självmordstankar. Ägna mycket tid med patienten 

(Stockholms läns landsting 2007). 

 
1.7 Problemformulering 
Personer med förstämnings syndrom kände sig mer stigmatiserade på arbetsplatsen 

och i vården jämfört med de som har en fysik sjukdom (Jones & Burell-Hodgson 

2008). Att arbeta med patienter med bipolär sjukdom kan vara svårt, särskilt om 

patienten blir manisk eller att sjuksköterskan har begränsad eller ingen erfarenhet av 

psykiatrisk omvårdnad (Saunders, 2010). Så hur kan sjuksköterskan hjälpa personer 

med diagnosen bipolär sjukdom att leva ett frisk liv med så få återinsjuknanden som 

möjligt? Vad är det som påverkar och vilka faktorer är viktiga för att undvika ett 

återinsjuknande? 

 
1.8 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för att 

personer med bipolär sjukdom ska undvika att återinsjukna. 
 
1.9 Frågeställning 
Vilka faktorer har betydelse för att undvika återinsjuknande vid bipolär sjukdom? 

Är undersökningsgrupperna i de utvalda artiklarna relevanta för studien? 
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2. Metod 

2.1 Design 
Detta är en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008). 
 

2.2 Databaser och sökord 
Databaser som har används är PubMed, CINAHL, PsycINFO och PsycARTICLES.  

Använda sökord i databasen är PubMed är Bipolar disorder AND recovered, Bipolar 

affective AND information AND support, Bipolar disorder AND residual.  I databasen 

CINAHL har sökorden Bipolar disorder AND recovered, Bipolar AND nursing använts. 

I PsycINFO har Bipolar disorder AND recovered, Bipolar affective disorder AND 

recovered använts. I PsycARTICLES har sökorden Bipolar affective disorder AND 

recovered använts. Artiklarna söktes under januari månad 2011. 

 

2.3 Kriterier för utvalda källor 
Författaren gjorde en allmän sökning utan limits på sökorden ovan i databasen 

PubMed, i övrigt har limits för årtalen använts. Urvalet gjordes efter följande kriterier; 

artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2005 till 2011, bara fulltext artiklar på 

engelska valdes ut. Dessutom skulle artiklarna vara venskapligt uppbyggda och 

rubrik skulle visa att de belyste det aktuella området och artiklarnas abstract visa att 

de belyste frågeställningen, tabell 1. Urvalsgruppen är granskade och bedömda 

utifrån kriterierna utifrån checklisterna, bilaga 3 och 4 i Forsberg och Wengström 

(2008, ss. 202-210). Inklusionskriterier, exklusionskriterier, urval, land och 

deltagarna/undersökningsgruppen ska vara beskrivna i artikeln för att få ett ”ja”. Även 

artiklar som undersökte högriskgrupper för bipolär sjukdom har tagits med i denna 

studie. Av de 21 artiklarna har tre exkluderas. En exkluderades pga att innehållet inte 

motsvarade syftet i denna litteraturstudie och två exkluderades pga att de var 

sammanställningar av tidigare gjord forskning. 

 
Tabell 1: Artikelsökning, sökord och träffar:  

Databas Sökord Antal träffar Tänkbara 
artiklar 

Använda 
artiklar 

PubMed Bipolar Disorder 
AND recovered 

211/25 free 
full text 

1 1 
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PubMed Bipolar Affective 
AND information 
AND support 

163/22 free 
full text 

2 1 

PubMed Bipolar disorder 
AND residual 

210/27 free 
full text 

2 1 

CINAHL Bipolar disorder 
AND recovered 

15/4 full text* 2 2 

CINAHL Bipolar AND 
nursing 

65* 1 1 

PsycINFO Bipolar disorder 
AND recovered 

416* 2 2 

PsycINFO Bipolar affective 
disorder AND 
recovered 

119* 10 9 

PsycARTI
CLES 

Bipolar affective 
disorder AND 
recovered 

9* 1 1 

Totalt  1208/78 21 18 

*Limits har använts för år 2005-2011 

 
2.4 Datanalys 
Genom att läsa abstract har många artiklar valts bort eftersom de inte motsvarade 

kriterierna. Författaren har läst och granskas innehållet av artiklarna för att ta reda på 

hur de svarade mot syftet och frågeställningarna. Den metodologiska kvaliteten i 

artiklarna granskades systematiskt utifrån granskningsmallar för kvalitativ och 

kvantitativa artiklar enligt Forsberg och Wengström (2008). Av de 18 artiklarna hade 

14 kvantitativ ansats och 4 kvalitativ ansats. De valda artiklarna lästes av författaren 

ett flertal gånger för att sedan genom bearbetning finna faktorer för denna studies 

syfte och frågeställning.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 
De valda artiklarna har någon form av etiskt resonemang eller godkännande vilket 

var ett av kraven för att bli inkluderade i studien och eftersom det är oetiskt att 

redovisa endast de artiklar som stämmer överens med forskarens egna åsikter så 
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har författaren valt att redovisa artiklar där resultatet hade både positiv och negativt 

resultat i det valda ämnet enligt författarens mening (Forsberg & Wengström 2008). 

Författaren ansåg att inga forskningsetiska problem förelåg eftersom alla artiklar som 

uppfyllt inklusionkriterierna är redovisade samt alla resultat presenteras objektivt i 

uppsatsen och att denna litteraturstudie byggde på tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar där etiska överväganden redan gjorts. 

 

3. Resultat 
Resultatet efter sammanställningen av de 18 inkluderade artiklarna presenteras i 

löpande text och tabeller. I tabell 2, bilaga 1, presenteras översikten av artiklarna 

samt artiklarnas metodologiska aspekt. Tabell 3, bilaga 1, presenteras artiklarnas 

syfte och resultat. 

 

3.1. Faktorer som kan förhindra återinsjuknande vid bipolär sjukdom 
Utifrån de inkluderade artiklarna framkom två huvudkategorier; ”främjande” 

respektive ”icke främjande” faktorer. Underkategorier till ”icke främjande” är 

”kvarvarande symtom” och ”sårbarhet”. För ”främjande” faktorer är underkategorierna 

”förutse återinsjuknande” samt ”omvårdnad”.  

 

3.1.1 Icke främjande faktorer: 
Bipolär sjukdom är en sjukdom med många återkommande sjukdomsepisoder och 

hög sjuklighet. Faktum är att mer än 90 % av patienterna har flera affektiva episoder 

över sin livstid och tidigare studier visade på att patienter förblir symtomatiskt sjuka 

omkring 50% av sitt liv (Weinstock & Millera 2010). Att leva med en bipolär sjukdom 

kan vara svårt. Över hälften påtalade stigmatiseringen i samhälle och i vården. Det 

finns en större stigmatisering med att diagnostiseras med ett förstämningssyndrom 

jämfört med en fysisksjukdom (Michalak et al. 2005).   

 

3.1.1.1Kvarvarande symtom: 

Kvarvarande symtom vid återhämtning beskrivs vara en stor riskfaktor för 

återinsjuknade (Kaya et al. 2007, Kessing et al. 2006, Perlis et al. 2006, Sierra et al. 

2005). Dessutom upplevde personer med bipolär sjukdom som har kvarvarande 

symtom en försämring i det vardagliga livet, välbefinnandet och i livskvalitén (Kaya et 
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al. 2007, Sierra et al. 2005). Sänkt välbefinnande orsakade en framtida risk för 

återinsjuknande (Sierra et al. 2005). Depressiva symtom tycktes vara den starkaste 

orsaken till sämre hälsa, välbefinnande och återinsjuknande i bipolär sjukdom 

(Kessing et al. 2006). Patienter med kvarvarande depressiva symtom visade också 

större negativitet och känslighet för vardagliga stressfaktorer (Havermans et al. 

2010). Bristande socialt stöd och kvarvarande symtom efter en akut sjukdomsepisod 

kunde ge en ökad risk för depression vid bipolär sjukdom över tid (Weinstock & 

Millera 2010).  

 

3.1.1.2 Sårbarhet 

Sårbarheten hos högriskgrupper för bipolär sjukdom har undersökts för att identifiera 

olika personlighetsdrag som skulle kunna förknippas med bipolär sjukdom tex. 

neurotiska läggning, tvångstankar, sociala faktorer och roller. Dessa 

personlighetsdrag karaktäriserade inte högriskgruppen visades det i studien och att 

sårbarhetsfaktorn måste klargöras i uppföljande undersökning (Hecht et al. 2005). 

Impulsivitet och personlighet har även undersöktes i en annan studie, där sågs det 

att impulsivitet inte är en egenskap hos personer med bipolär sjukdom men att 

impulsiviteten dock kunde förutse symtomens svårighetsgrad hos personer med 

sjukdomen (Lewis et al. 2009). Däremot har självkänslan visat sig ofta vara instabil 

hos personer med bipolär sjukdom. Även personer i högriskgrupper för bipolär 

sjukdom har visat instabilitet i självkänslan. Detta kan vara en markör för sårbarhet 

för bipolär sjukdom (Knowlesa et al. 2007).   

 

3.1.2 Främjande faktorer: 
Många av studierna undersökte hur återinsjuknande kan förutses (Gruber et al. 2009, 

Goossens et al. 2010, Knowlesa et al. 2007, Lewis et al. 2009). Bipolär sjukdom 

beskrivs som en kronisk sjukdom och trots framsteg i behandling är risken för 

återinsjuknande hög. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till och 

förutser sjukdomsepisoderna (Gruber et al.2009). Trots att sjukdomen haft en djup 

och negativ inverkan på många områden i livet uppgav flera personer med bipolär 

sjukdom att sjukdomen också hade öppnat nya dörrar och möjligheter i livet för dem 

(Michalak et al. 2005). 
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Rutiner var viktiga för att bibehålla psykisk hälsa. Regelbunden kost, sömn och 

motion och att känna oberoende, självständighet både i familj och från sjukvården, 

att kunna försörja sig och känna kontroll var även viktigt (Michalak et al. 2005). 

Dagliga rutiner i det akuta skedet i sjukdomen har visat sig vara förenat med minskad 

risk för återinsjuknande. Deltagarna i den aktuella studien fick följa en viss rutin med 

sjutton olika aktiviteter. Det kunde vara att gå upp ur sängen, äta frukost, börja arbeta 

eller att delta i en hobby. Resultatet visade på en bred förbättring för patienten med 

bipolär sjukdom när det gäller att förhindra nya sjukdomsepisoder (Frank et al. 2005).  

 
3.1.2.1 Förutse återinsjuknande 

Att patienten får en klinisk diagnos är absolut det viktigaste för att undvika 

sjukdomsepisoder och för att patienter med bipolär sjukdom ska får en adekvat 

behandling. Underhållsbehandlingen äventyrades i mer än hos var tredje patient med 

bipolär sjukdom. Trots att sjukdomen är kronisk och livslång så är behandlingen ofta 

kortsiktig och episod fokuserad (Avilommi et al. 2010). Undersökningar av 

personlighet och beteende hos personer med bipolär sjukdom har undersökts i flera 

studier för att försöka hitta faktorer som kan förutse återinsjuknande och sårbarhet för 

bipolär sjukdom (Gruber et al. 2009, Goossens et al. 2010, Knowlesa et al. 2007, 

Lewis et al. 2009). Glädje och förströelse kan förutse svårare maniska symtom och 

medkänsla kunde förutspå lättare maniska symtom. Stolthet förutspådde lättare 

depressiva symtom och nöjen kunde förutspå svårare depressiva symtom visade det 

sig i en studie om hur positiva känslor kunde förutsäga symtomatiska förändringar i 

bipolär sjukdom. De första erkända symtomen för mani var förändring i energinivån, 

sömn och social funktion. Vid depression sågs förändringar i tankemönster, 

humörsvängningar, energinivå, social funktion och sömn (Gruber et al. 2009). Men 

patienter med bipolär sjukdom lär sig snarare av egen erfarenhet att känna igen 

tidiga tecken på återinsjuknande än av insatser från vården. Trots detta är det viktigt 

att prata med patienten och anhöriga i nära anslutning av sjukdomsepisod om de 

tidiga tecknen (Goossens et al. 2010). Ökad impulsivitet är en diagnostisk funktion av 

mani vid bipolär sjukdom men kan inte ses som en egenskap hos personer med 

bipolär sjukdom. Men impulsivitet kan även förutse symtomens svårighetsgrad hos 

patienter som visar försymtom i bipolär sjukdom (Lewis et al. 2009). Att med hjälp 

utifrån det sociala stödet i patientens närhet få hjälp att identifiera de tidiga tecken för 
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återinsjuknande var en viktig faktor för att förutse nya sjukdomsepisoder (Michalak et 

al. 2005).  

 

3.1.2.2 Omvårdnad 

Brister i vården har även resulterat i att anhöriga oftare får ta ansvara för en 

betydande del av vården av sina bipolära anhöriga. Denna omvårdnadsroll påverkar 

ofta vårdgivarens liv på många sätt, både positivt och negativt (Maskill et al. 2010). 

Det kan vara svårt att leva med en familjemedlem med bipolär sjukdom och speciellt 

under en sjukdomsepisod. Det är förknippat med stress och svårigheter (Weinstock 

et al. 2006). För att förbättra vården för personer med bipolär sjukdom provades en 

vårdmodell för kroniskt sjuka. Den skulle förbättrad tillgång, tillgängligheten och 

kontinuiteten i vården av genom en samordnande sjuksköterska. Det skulle även 

finnas förenklad information om beslutsstöd och riktlinjer om vården att tillgå. 

Vårdmodellen skulle även förbättra patientens egna kompetens genom utbildning. En 

bred förbättring i social funktion, livskvalité, tillfredsställande behandling av bipolär 

sjukdom men även förbättrade lyhördheten för patientens behov var resultatet av 

vårdmodellen. Modellen visade sig även vara kostnadseffektiv (Bauer et al. 2006). Ett 

samarbetsprojekt som bygger på aktivt samarbete mellan sjukvården och anhöriga till 

personer med bipolär sjukdom skulle kunna leda till bättre vård. Detta skulle innebära 

ett erkännande av den kunskap och kompetens som personer med bipolär sjukdom 

och deras anhöriga har om hur sjukdomen kan hanteras i de olika faserna av 

sjukdomen och hur detta sedan har utvecklas för att klara av vardagen (Maskill et al. 

2010). 

 

Patienter med bipolär sjukdom lärde sig oftare genom egna erfarenheter vad de 

tidiga tecknen på återfall var snarare än utifrån terapeutisk hjälp från vården. Att 

prata med patienterna och deras anhöriga i nära anslutning efter en sjukdomsepisod 

om vilka de tidiga tecknen var kunde vara en viktig del i att förebygga 

återinsjuknande och förbättra erkännandet av de tidiga tecknen (Goossens et al. 

2010). Mer resurser borde riktas mot individuellt anpassad rehabilitering och 

utbildning som riktades mot behovet för patienter med bipolär sjukdom för att undvika 

återinsjuknande (Sierra et al. 2005). Att skapa en bättre förståelse för hur tidiga 

tecken och kvarvarande symtom kunde förutse risken för återinsjuknande. Att ta fram 

nya strategier i vården för att lägga vikten på behovet av att patienten återhämtade 
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sig utan kvarvarande symtom. Se till att patienter fick behandling till total 

symtomfrihet uppnåddes efter sjukdomsepisoden (Kessing et al. 2006, Perlis et al. 

2006). Det var viktigt med undervisning för patienter med bipolär sjukdom i egenvård 

med fokus på tidiga tecken på återinsjuknande. Det borde finnas en åtgärdsplan att 

följa vid tecken på återinsjuknande. Detta gav patienten en möjlighet att se sin egna 

förmåga att bidra till behandlingsprocessen, än om patienten var passiv och enbart 

förlitade sig på sjukvården (Goossens et al. 2010). 

  

Psykoterapi och annat stöd som syftade till att bättre uppleva det faktiska sociala 

stödet kunde gynna patienter med bipolär sjukdom (Weinstock & Miller, 2010). 

Psykoterapi kunde även hjälpa patienter med bipolär sjukdom att få en bättre vardag 

(Kaya et al. 2007). Genom att ändra negativa attityder och tankesätt med kognitiv 

omstrukturering och färdigheter där patienten fick lära sig att granska och ändra sina 

negativa tankar och föreställningar visade sig ge bra resultat (Reilly-Harrington et al. 

2008).  

 

3.2 Artiklarnas metodologiska aspekter. 
Samtliga 18 artiklar uppfyllde Forsberg och Wengströms (2008) kriterier för 

relevansen i urvalsgrupperna. Samtliga 18 artiklar beskriver inklusitionskriterierna, 

exklusiationskriterierna, urvalet och i vilket land studien är genomförd. Bilaga 1, tabell 

2.  

 
4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Utifrån de 18 artiklarna som ingick i studien framkom två huvudkategorier; ”Icke 

främjande faktorer” med två under kategorier; ”kvarvarande symtom” och ”sårbarhet” 

samt ”Främjande faktorer” med två underkategorier; ”förutse återinsjuknande” och 

”omvårdnad”. Kvarvarande symtom efter återhämtningen leder till sämre livskvalitet, 

välbefinnande, funktionsnedsättning och risken för återinsjuknade är då stor för 

personer med bipolär sjukdom. Därför är det vikigt att förutse återinsjuknade vid 

bipolär sjukdom. Genom att utbilda patienter med bipolär sjukdom men även dennes 

anhöriga. Att sjuksköterskan tillsammans med patienten och anhöriga gör en 
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handlingsplan/åtgärdsplan är av stor vikt för att undvika återinsjuknande vid bipolär 

sjukdom. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visade på både främjande faktorer och icke främjande 

faktorer för personer med bipolär sjukdom skall undvika att återinsjukna, men även 

hur vården skulle kunna förbättras för att hjälpa patienter med bipolär sjukdom att 

undvika återinsjuknande. Även personlighet och sårbarhet undersöktes i några 

studier. Prognosen för personer med bipolär sjukdom är bättre om diagnos ställs och 

behandling sätts in så tidigt som möjligt. Det är av stor vikt att klargöra vilka 

riskfaktorerna är och vad som kan göras för att undvika återinsjuknande vid vård av 

personer med bipolär sjukdom och att sjuksköterskan har kunskaper om de 

främjande och icke främjande faktorerna vid bipolär sjukdom för att hjälpa patienten 

att undvika återinsjuknande. 

 

En av de största riskfaktorerna för återinsjuknande var kvarvarande symtom under 

återhämtningen, något som nämns i flera av artiklarna (Kaya et al. 2007, Kessing et 

al. 2006, Perlis et al. 2006, Sierra et al. 2005) och då var framför allt depressiva 

symtomen den största riskfaktorn (Havermans et al. 2010, Kaya et al. 2007, Kessing 

et al. 2006, Perlis et al. 2006, Sierra et al. 2005). De kvarvarande symtom kunde leda 

till försämrad livskvalité och sämre välbefinnande för personer med bipolär sjukdom 

även mellan sjukdomsepisoderna vilket är en riskfaktor i sig för återinsjuknande 

(Kaya et al. 2007, Kessing et al. 2006, Sierra et al. 2005). Därför är det viktigt att 

behandling ges till patienten är fri från symtom (Kessing et al. 2006, Perlis et al. 

2006). Det är viktigt för sjuksköterskan att vara uppmärksam på kvarvarande symtom 

vid omvårdnad av personer med bipolär sjukdom och att det finns en handlingsplan 

vid tecken på återinsjuknande som sjuksköterskan kan handla efter. Att 

sjuksköterskan tar hjälp av anhöriga och även andra vårdinstanser för att ge en säker 

och professionell vård som möjligt av bipolära patienter.  

  

Undersökningar av sårbarhet för bipolär sjukdom har gjorts i två av artiklarna. Att 

högrisk personer för bipolär sjukdom skulle vara mer neurotiska, ha mer tvångstankar 

eller ha mer problem med sociala faktorer eller roller var något som dock inte kunde 

förknippas med högriskgruppen visade den aktuella studien (Hecht et al. 2005). 
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Däremot sågs instabilitet i självkänslan hos både bipolära personer och hos 

högriskgrupper för sjukdomen vilket betyder att det kan vara en markör för sårbarhet 

för bipolär sjukdom (Knowlesa et al. 2007). Men sårbarhetsfaktorn måste klargöras i 

vidare undersökningar (Hecht et al. 2005). Att undersöka faktorer som kan förutse 

bipolär sjukdom är av största intresse eftersom det är av stor betydelse att få rätt 

diagnos och behandling så tidigt som möjligt, det leder till en bättre prognos för 

sjukdomen. 

 

Olika förändringar i personligheten och beteendet har även undersökts i flera av 

artiklarna. Förändringar i humör och beteende såg man i flera av studierna kunde 

förutse återinsjuknande men även svårighetsgraden på sjukdoms symtomen 

(Goossens et al. 2010, Gruber et al. 2009, Knowlesa et al. 2007, Lewis et al. 2009). 

Att skapa kunskap om förändringarna i beteende och personlighet är av stor vikt för 

personer med bipolär sjukdom men även för anhöriga och sjukvårdspersonal, för att 

undvika återinsjuknande. Förändringar i sömn, energi nivå, socialt eller i humöret är 

exempel på förändringar som kan förutse ett återinsjuknande (Goossens et al. 2010). 

Det kan vara svårt för personer med bipolär sjukdom att själv se förändringar i humör 

och beteende utan det är personer i deras omgivning som reagerar. Som 

sjuksköterska kan det också vara svårt att se dessa förändringar när man inte känner 

patienten och inte vet vad som är normalt för personen, då är anhöriga en viktig 

informationskälla, men att det finns ett samarbete med den psykiatrisk vården är 

viktigt för att ge patienter med bipolär sjukdom en så bra och säker vård som möjligt 

och för att förhindra återinsjuknande. 

 

Dagliga rutiner och regelbundna vanor var även positivt för att undvika 

återinsjuknande (Frank et al. 2005, Michalak et al. 2005). Men även att göra vården 

mer lättillgänglig genom en samordnande sjuksköterska och kontinuitet i vården 

visade sig inte bara ha många fördelar för personer med bipolär sjukdom utan var 

även kostnadseffektiva för sjukvården (Bauer et al. 2006). Som sjuksköterska är det 

viktigt att veta att personer med bipolär sjukdom behöver regelbundenhet och 

kontinuitet i tillvaron och att vid depressiva perioder kan saker och ting ta längre tid 

och det är bra med ett schema om vad som ska hända och göras under dagen 

(Stockholms läns landsting 2007). Förebyggande vård kostar mindre i långa loppet 
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och personer med bipolär sjukdom får bättre livskvalité och mindre risk för 

återinsjuknande. 

 

Att behandlingen inte var tillfredställande i så många fall och att den var 

episodfokuserad och kortsiktig trots att bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom och i 

hög grad återkommande (Avilommi et al. 2010) är skrämmande. Dessutom gör 

bristerna i vården att omvårdnads ansvaret för personer med bipolär sjukdom till stor 

del läggas på dennes anhöriga (Maskill et al. 2010). Att ta hand om en anhörig i 

sjukdomsepisoderna kan vara mycket svårt och stressande (Weinstock et al. 2006). 

Samtidigt har anhöriga mycket att bidra till i omvårdnaden eftersom de ofta har 

mycket kunskaper och erfarenhet om personen med bipolär sjukdom som är värdefull 

när det gäller att få vardagen och vården att fungera (Maskill et al. 2010). Att behöva 

tas om hand av anhöriga när man är vuxen är inte optimalt alla gånger när inte 

sjukvården har resurser, samtidigt kan det vara tryggt att en person som känner 

personen ifråga finns där, som känner personen väl och kan föra personens talan när 

det behövs. Ett stort ansvar ligger på personer med bipolär sjukdom och även till stor 

del på dennes anhöriga, på gott och ont (Maskill et al. 2010). Det är viktigt att varje 

individ tar ansvar över sig själv och sin sjukdom men att patienten har kontinuerlig 

kontakt med sjukvården är ändå viktigt. Att sjuksköterska inte glömmer kunskapen 

som anhöriga och även personer med bipolär sjukdom besitter och att 

sjuksköterskan frågar patienten och anhöriga om deras erfarenheter vid 

omvårdnaden. 

 

Att utbilda patienter med bipolär sjukdom och göra dem uppmärksamma på tidiga 

tecken och varnings signaler för att undvika återinsjuknande tas upp i flera av 

artiklarna (Goossens et al. 2010, Kessing et al. 2006, Perlis et al. 2006). Ändå visade 

en studie att patienter med bipolär sjukdom lärde sig av egen erfarenhet snarare än 

av information från sjukvården (Goossens et al. 2010). Det är ändå viktigt att 

sjuksköterskan pratar med patienten och även dennes anhöriga i anslutning till 

sjukdomsepisod för att klargöra vilka tecken och förändringar som var innan 

sjukdomsepisoden, det kan hjälpa att förebygga framtida återinsjuknanden. Men 

vården ska även vara individanpassad (Sierra et al. 2005) och det ska finnas en 

åtgärdsplan som sjuksköterskan kan handla efter (Goossens et al. 2010). I och med 

den stora risken att återinsjukna när personer med bipolär sjukdom har återstående 



20 
 

symtom under återhämtningen är det ytterst viktigt att sjukdomen behandlas till 

symtomfrihet uppnås (Kessing et al. 2006, Perlis et al. 2006). Här har sjuksköterskan 

en viktig funktion när det kommer till utbildning och information till patienten. Det är 

inte bara patienten som behöver kunskap och information om tidiga tecken och 

varnings signaler utan även patientens anhöriga. Ibland kan det vara lättare för 

anhöriga eller andra personer i den patientens närhet att se förändringar i beteende 

och humör än vad det är för personen med bipolär sjukdom själv att se och erkänna 

varnings signaler på återinsjuknande. Det är viktigt att patienten och anhöriga vet vart 

de ska vända sig vid tidiga tecken på återinsjuknande. 

 

Men även olika former av psykoterapi har visat sig förbättra vardagen för personer 

med bipolär sjukdom genom att tex ändra ett negativt tankesätt (Kaya et al. 2007, 

Reilly-Harrington et al. 2008, Weinstock & Miller 2010). Att hamna i ett negativt 

tankemönster är lätt vid depressioner och kan vara svåra att ta sig ur. Att vända 

negativa tankar till positiva gör vardagen lättare som i sin tur leder till bättre 

välbefinnande och minskar även risken för återinsjuknande. Det är viktigt att 

sjuksköterskan inger hopp hos patienter som är deprimerade hur negativ patienten 

än är och att sjuksköterska försöker få patienten att fokusera på sina starka sidor än 

på det negativa. 

 

4.3 Metoddiskussion 
De 21 artiklar som valts ut till studien har granskats av författarna med hjälp av 

granskningsmallar enligt Forsberg och Wengström (2008). Av de 21 artiklarna har tre 

exkluderats, två av artiklarna eftersom de var sammanställningar av tidigare gjorda 

studier och en eftersom artikeln inte motsvarade syftet och frågeställning till denna 

studie. Författaren valde att använda sig av fler databaser Pubmed, CINAHL, 

PsycARTICLES och PsycINFO. Det flesta artiklar valdes ut från PsycINFO och där 

fick även författaren flest träffar. Trots många träffar så var det många artiklar som 

inte svarade för syftet på studien och fick väljas bort. Författaren har valt att inte 

använda sig av mesh-termer utan bara av sökord eftersom sökorden genererade till 

tillfredsställande antalet träffar. Limits har använts i databaserna CINAHL, PsycINFO 

och PsycARTICLES för åren 2005 till 2011. Limits har inte använts i databasen 

PubMed eftersom urvalet av artiklar varit så få efter urval av free full text artiklar då 

så att artiklarna har valts ut manuellt utifrån år. Av de 18 artiklarna var 14 av 
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kvantitativ ansats och 4 av kvalitativ ansats. De flesta av de utvalda studierna har 

undersöknings gruppen varit personer med bipolär sjukdom. Men i några av 

studierna har högriskgrupper för bipolär sjukdom undersökts. Författaren ansåg att 

studier av högriskgrupper var relevant för denna studie eftersom intresse för 

sårbarhet för bipolär sjukdom kan hjälpa personer att undvika att bli sjuka och för att 

förstå vad som orsakar sjukdomen bättre. Författaren hade önskat att finna fler 

studier av kvalitativ ansats inom det valda området för att få mer vetskap om 

patienter med bipolär sjukdoms egna erfarenheter och syn på det valda området i 

denna studie.  Författarna anser att valet av metod ändå svarade på syfte och 

frågeställning. 

 
4.4 Allmän diskussion 
Sjuksköterskor inom vården kommer troligen att träffa på patienter med bipolär 

sjukdom. Inte bara inom psykiatrin utan även på vanliga vårdavdelningar, 

hemsjukvård eller hälsocentraler. Då är det viktigt att kunna bemöta dessa personer 

på ett professionellt sätt. Personer som har bipolär sjukdom kan mellan 

sjukdomsepisoderna leva ett normalt liv. Men även dessa personer råkar ut för andra 

sjukdomar, det kan leda till en ökad risk för återinsjuknande och då är det bra att 

sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen, dess riskfaktorer och främjande faktorer 

för att kunna hjälpa patienten att inte återinsjukna. Att det finns en åtgärdsplan att 

handla efter vid tidiga tecken på sjukdom för att undvika återinsjuknande. Kontinuitet 

och samarbete mellan de olika professionerna kring dessa patienter är viktigt för en 

optimal vård, man även anhöriga har ofta mycket kunskap och erfarenhet om 

sjukdomen att bidra med. Mötet med personer med bipolär sjukdom ska vara 

individanpassat och utgå från behovet som vid möten med alla patienter.  

Många studier har riktat in sig på att försöka förstå sjukdomen, genom att hitta 

fysiska faktorer, miljö, arv, avvikelser i beteende och personlighet eller om det finns 

någon annan sårbarhets faktorer som är markörer för bipolär sjukdom. Författaren 

anser att det finns ett brett spektra när det gäller forskning kring bipolär sjukdom även 

om mycket forskning handlar om läkemedel och medicinska faktorer så finns det 

mycket forskning i ämnet. Förslag på framtida studier kan vara att intervjua personer 

med bipolär sjukdom om deras egna erfarenheter för att undvika att återinsjukna, 

men även studier för att undersöka sjuksköterskors kunskaper och attityder mot 

personer med bipolär sjukdom skulle vara av intresse. 



22 
 

4.5 Slutsats 

Kvarvarande symtom efter återhämtningen leder till sämre livskvalitet, välbefinnande, 

funktionsnedsättning och risken för återinsjuknade är då stor för personer med 

bipolär sjukdom. Därför är det vikigt att förutse återinsjuknade vid bipolär sjukdom. 

Genom att utbilda patienter med bipolär sjukdom men även dennes anhöriga. Att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten och anhöriga gör en 

handlingsplan/åtgärdsplan är av stor vikt för att undvika återinsjuknande vid bipolär 

sjukdom. 
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Mania Scale. 
FAD=Family 
Assessment 
Device, 
SAS= Social 
Attainment 
Survey, 
ISEL=en 40-
post 
självrapport 
Support 
Evalution 
List, mäter 
socialt stöd.   

Weinsto
ck et al. 
(2006). 
USA. 

Family 
functio
ning 
and 
mood 
disorde
rs: A 
compar
ison 
betwee
n 
patient
s 
with 
major 
depres

Kvantitat
iv 
jämnföra
nde 

Grupp 1: 
n=121 
personer 
med egentlig 
depression 
(MMD). 
Grupp 2: n= 
92 personer 
med bipolär 
sjukdom 
(BPAD).  1 
person m 
MMD hade i 
genomsnitt 
1,69 
familjemedle

Intervjuver, 
frågeformulär
. MHRSD= 
Modified 
Hamilton 
Rating Scale 
for 
Depression. 
BRMS= 
Bech-
Rafaelson 
Mania Scale. 
MCRS= 
McMaster 
Klinisk Ratin 
Scale.  

T-test, chi-
analys, 
regressions
analyser,  
multivariate 
analys,  
MANOVA, 
enkelriktad
e analyser 
av 
variansen,  
ANOVAs. 

Ja 
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sive 
disorde
r and 
bipolar 
i 
disorde
r.  

m, 1 person 
BPAD hade i 
genomsnitt 
1,54 
familjemedle
m med i 
studien. 

MMFF=McM
aster model 
of family 
functioning, 
FAD= Family 
Assessment 
Device 

* Urvalsgruppen är granskade och bedömda utifrån kriterierna utifrån checklisterna, 
bilaga 3 och 4 i Forsberg & Wengström (2008, ss. 202-210). Inklusionskriterier, 
exklusionskriterier, urval, land och deltagarna/undersökningsgruppen ska vara 
beskrivna i artikeln för att få ett ”ja”. 

 

 
Tabell 3: Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat. 

Författare, 
publ. år och 
land 

Syfte Huvudresultat 

Arvilommi et al. 
(2010) Finland. 

Att undersöka lämplighet av 
farmakologisk behandling av 
patienterna i underhållsfasen 
samt att undersöka faktorer som 
förutspådde adekvat 
läkemedelsbehandling i 
underhållsfasen. 

Kontinuiteten i 
underhållsbehandlingen 
äventyrades i mer än en 
tredjedel av de bipolära 
patienterna under den första 
uppföljningen i underhållsfasen. 
Den kliniska diagnosen av 
bipolär sjukdom är avgörande 
när det kommer till adekvat 
underhållsbehandling. 

Bauer et al. 
(2006) USA. 

Studien syftar till att undersöka 
huruvida en modell för vården 
kan förbättra utfallet för bipolär 
sjukdom. 

Det visade sig att vårdmodellen 
kunde förbättra vissa 
långsiktiga resultat för bipolär 
sjukdom och att antalet veckor 
med affektiva episoder, främst 
mani, minskade. Resultatet 
visade sig också vara 
kostnadseffektivt. 

Frank et al. 
(2005) USA. 

Att jämföra två olika 
psykosociala insatser; Social 
rytmen terapi (IPSR) och 
intensiv klinisk vägledning (ICM). 

Samspel och social rytm terapi 
kan vara bra att lägga till i 
omvårdnaden av bipolär 
sjukdom, särskilt med 
avseende som profylax mot nya 
sjukdoms episoder. 
 

Gruber et al. 
(2009) USA. 

Hur olika positiva känslor 
påverkar personer med bipolär 
sjukdom och om dessa drag av 
positiva känslor kan förutse 
sjukdomsepisoder och hur svåra 

Man såg att personer med 
diagnosen bipolär sjukdom 
kände lägre grad av glädje, 
medkänsla, kärlek, vördnad och 
förnöjsamhet jämfört med 
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symtomen då blir. kontrollgruppen. Symtom som 
glädje och förströelse visade på 
minskad maniska symtom och 
nöjen ökad depressiva symtom 
och stolthet visade minskade 
depressiva symtom. 

Goossens et al. 
(2010) 
Nederländerna. 

Att beskriva de första symtomen 
på depression eller maniska 
återfall hos patienter med bipolär 
sjukdom samt att undersöka 
sambandet mellan förmågan att 
känna igen tidiga symtom och 
den kliniska egenskapen hos 
patienten. 

De första erkända symtomen 
på återfall i mani var förändrad 
energinivå, sömnstörningar och 
förändrad social funktion. Vid 
depression var det förändringen 
i tankarna, humörsvängningar, 
energinivå, social funktion samt 
sömn förändringar. 28 % av 
deltagarna kunde inte erkänna 
tidiga tecken på återfall i mani. 
Det fanns ett samband mellan 
förmågan att känna igen tidiga 
tecken på depression och 
antalet depressiva episoder. 

Havermans et 
al. (2010) 
Nederländerna. 

Att skapa en beskrivning av hur 
stämningsläget regleras hos 
patienter med bipolär sjukdom 
jämfört med en frisk 
kontrollgrupp. 

Analysen bekräftar att 
medelnivån av negativ inverkan 
var högre och positiv inverkan 
lägre hos patienter med bipolär 
sjukdom.  

Hecht et al. 
(2005) 
Tyskland. 

Att undersöka personlighetsdrag 
samt sociala roller hos 
högriskindivider för bipolär 
sjukdom.  

Anhöriga till melankoliska 
depressiva patienter har 
beskrivit sig mer neurotiska än 
kontroll gruppen i studien. 
Anhöriga till personer med 
bipolär sjukdom var mer 
inriktade och bättre i de sociala 
normerna och mot deras roll 
och funktion än 
kontrollgruppen. 

Kaya et al. 
(2007) Turkiet. 

Att bedöma de kvarvarande 
symtomen efter en sjukdoms 
episod hos bipolära patienter 
med hypotesen att 
återhämtningen efter den 
senaste episoden har 
konsekvenser på resterande 
symtomatologi.  

En slutsats av studien visar att 
bipolära patienter som 
återhämtar sig från depression 
upplever en större försämring i 
det dagliga livet på grund av 
kvarvarande depressiva 
symtom och nedsättning i 
uppmärksamhet och minne. 

Kessing et al. 
(2006) 
Danmark. 

Att undersöka allmän hälsa och 
välbefinnande hos patienter med 
depression och bipolär sjukdom 
och sedan relatera resultaten till 
sociodemografiska och kliniska 
variabler. 

Att sämre hälsa och 
välbefinnande har ett samband 
med fler inläggningar på 
psykiatrisk klinik och mer 
depressiva symtom och ångest 
bland öppenvårds patienterna 
med depression eller bipolär 
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sjukdom. Depressiva symtom 
verkar vara starkaste prediktor 
till hur hälsan och 
välbefinnandet kommer att bli 
när det gäller båda 
sjukdomarna. 

Knowlesa et al. 
(2007) UK. 

Att undersöka om instabil 
självkänsla är en egenskap i 
bipolär sjukdom i remission. 

Instabilitet och påverkan i 
självkänslan finns hos bipolära 
patienter, även om de uppvisar 
symtom i remission. Det har 
också tidigare konstateras hos 
personer med genetisk risk för 
sjukdomen. Det kan vara en 
markör för sårbarhet för 
sjukdomen. 

Lewis et al. 
(2009) 
Storbritannien. 

Att undersöka sambandet 
mellan impulsivitet och 
personliga egenskaper hos 
patienter med bipolar sjukdom.  

Man fann inga skillnader mellan 
bipolära patienter och den 
friska kontrollgruppen i studien. 
Ökad impulsivitet kan inte ses 
som en egenskap i bipolär 
sjukdom. Förändringar i 
impulsiviteten kan däremot 
förutse symtomens svårighet 
vid återinsjuknande.  

Maskill et al. 
(2010) New 
Zealand. 

Att få en fördjupad förståelse för 
hur livet för 
individer med bipolär sjukdom är 
och hur det är att stödja någon 
med diagnosen bipolär sjukdom. 

Studie visar att en stödjande 
roll var en källa till både 
börda och förmåner. 
Deltagarna önskade att ha en 
mer positiv samverkande 
relation med den psykiatriska 
personalen. 

Michalak et al 
(2005) Kanada. 

Att genom denna kvalitativ 
studie bättre kunna beskriva 
patienternas egna erfarenhet av 
hur  bipolär sjukdom har 
påverkat livskvaliteten hos dem. 

Resultatet visade att 
sjukdomen haft en djup negativ 
inverkan på deras livskvalitet, 
särskilt inom områden som 
utbildning, yrke, ekonomisk 
funktion och när det kommer till 
de sociala och nära 
relationerna. Men sjukdomen 
har även öppnat nya dörrar och 
möjligheter. 

Perlis et al. 
(2006) USA. 

Att leta efter kliniska egenskaper 
hos patienter med bipolär 
sjukdom som hör ihop med 
risken för återfall. 

Återfallen var frekventa i 
samband med kvarvarande 
symtom under återhämtningen. 
Inriktning på kvarvarande 
symtom i 
underhållsbehandlingen kan 
vara en möjlighet att minska 
risken för återfall. 

Reilly- Att jämföra olika kognitiva stilar i Slutsatsen var att patienter med 
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Harrington et al. 
(2008) USA. 

förhållande till bipolär sjukdom.  blandade episoder kan ha 
särskilt negativ kognitiva stilar 
och det ger viktiga 
kliniska konsekvenser för 
kognitiv beteendeterapi vid 
behandling av bipolär sjukdom.  

Sierra et al. 
(2005) Spanien. 

Syftet med studien var att 
bedöma livskvalitén hos 
patienter med bipolär sjukdom. 

Bipolära patienter upplever 
lägre funktion och välmående 
även i den stabila fasen av 
sjukdomen. 

Weinstock & 
Miller (2010) 
USA. 

Att utvärdera familjens funktion, 
social stöd och funktionshinder 
för att förutspå 
humörförändringar/symtom 1 år 
efter den akuta fasen. 
 

Ingen av de nämnda 
psykosociala variablerna 
förutspådde maniska symtom, 
och socialt stöd förutspådde 
enbart depression vid 1-års 
uppföljningen. 

Weinstock et al. 
(2006). USA. 

Syftet med den aktuella studien 
var att undersöka potentiella 
skillnader i familjens funktion 
mellan patienter med egentlig 
depression och patienter med 
bipolär sjukdom.  

Även om vissa skillnader 
framkom, verkade 
diagnosgrupperna vara mer lika 
än olika i nivå när det gäller 
familjens funktion och struktur. 
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