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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Mentala sjukdomar fortsätter att öka världen över och har en stor inverkan 

på människors hälsa och sociala liv. Bipolär sjukdom räknas till de mentala 

sjukdomarna, och innebär att man i perioder har ett maniskt beteende och i perioder 

även är depressiv. Personer med psykisk ohälsa förekommer överallt inom vården, och 

det är viktigt att sjuksköterskor, var man än jobbar, har kunskap och förståelse för dessa 

psykiskt sjuka tillstånd. Detta för att sjuksköterskorna ska kunna bemöta och vårda 

dessa patienter på bästa möjliga sätt, trots den mentala ohälsan.  

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

bipolär sjukdom, samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design bestående av 15 sökta artiklar. 

Huvudresultat: Många har svårt att acceptera sin diagnos, och acceptans av sjukdomen 

kan vara en lång process. Medicinering är problematiskt för många, då biverkningarna 

är många och ofta påverkar det dagliga livet för patienterna. Fördomar, stigmatisering 

och dåligt bemötande är tyvärr väldigt vanligt när det kommer till psykisk ohälsa, och 

detta leder till försämrad mental hälsa och sämre livskvalité för de som lider av bipolär 

sjukdom. Många upplever tyvärr även sjukvården som negativ, då många ansåg att 

sjukvården inte kunde bidra med det de behövde. 

Slutsats: Bemötande, stöttning och information är väldigt viktigt för att patienterna ska 

kunna acceptera sin sjukdom och kunna uppnå hälsa och ett gott liv trots sin diagnos. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i detta, och det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om vilka problem och tankar en person med bipolär sjukdom kan ha, för att på 

bästa sätt kunna stötta och vårda dessa patienter.  
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Abstract 

Background: Mental illness continues to increase worldwide and has a large impact on 

people's health and social life. Bipolar disorder is one of the mental diseases, and means 

that the sick person has periods of a manic behavior and also depressive periods. People 

with mental illness are found everywhere in healthcare, and it is important that nurses, 

wherever you work, have knowledge and understanding of these mental issues. The 

nurses should be able to treat and care for these patients in the best way possible, 

despite the mental illness. 

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

bipolar disorder, and to describe the selected articles data collection method. 

Method: Literature review with descriptive design consisting of 15 searched items. 

Main results: Many find it difficult to accept their diagnosis, and acceptance of the 

disease may be a long process. Medication is problematic for many, when side effects 

are numerous and often affect the daily lives of patients. Prejudice, stigma and poor 

treatment are unfortunately very common when it comes to mental illness, and this 

leads to poorer mental health and poorer quality of life for those suffering from bipolar 

disorder. Unfortunately, many experience mental healthcare as negative, when many 

felt that health care could not contribute with what they needed. 

Conclusion: Treatment, support and information is very important for patients to enable 

them to accept their illness and achieve health and a good life despite their diagnosis. 

The nurse has a great responsibility in this, and it is important that the nurse is aware of 

the problems and thoughts a person with bipolar disorder may have, so they can support 

and care for these patients in the best way possible.  
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1. Introduktion 

1.1. Bipolär sjukdom 

1.1.1 Om sjukdomen 

Mentala sjukdomar fortsätter att öka världen över och har en stor inverkan på 

människors hälsa, sociala liv och även på ekonomin (WHO 2015). Bipolär sjukdom 

räknas till de mentala sjukdomarna och innebär att man i perioder är manisk eller 

depressiv. Typiskt för de maniska perioderna är en allmän ökad aktivitetsnivå, 

pratsamhet, snabba associationer, förhöjd självkänsla, minskat sömnbehov, ökat sexuellt 

intresse och tankeflykt (Skärsäter 2014). Man blir även lätt distraherad (Walsh, Royal, 

Brown, Barrantes-Vidal & Kwapil 2012), och får en ökad benägenhet att ge sig in i 

lustfyllda aktiviteter utan att förstå konsekvenserna av sitt handlande (Skärsäter 2014). 

De depressiva perioderna kan vara svåra och kan innebära suicidrisk. Det kan även 

uppkomma mer vanliga symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter, energilöshet 

och ett stort sömnbehov under de depressiva perioderna. De maniska och depressiva 

perioderna kan även uppkomma samtidigt, man har då både maniska och depressiva 

svängningar under samma period, ett så kallas mixed state (Skärsäter 2014).  

Det finns två olika typer av bipolär sjukdom, ett och två. Bipolär 1 innebär att personen 

först insjuknat i en vanlig depression, för att senare även utveckla maniska beteenden. 

Bipolär 2 innebär att personen har återkommande depressiva- och maniska perioder 

redan vid första insjuknandet. Sjukdomen har för ungefär hälften av patienterna 

uppkommit vid någon typ av fysisk eller psykisk stress. Personernas sårbarhet ökar för 

varje ny sjukdomsepisod, och det krävs mindre och mindre påfrestning för att ytterligare 

en ny episod ska utlösas. Under väldigt svåra skov kan funktionsnivån vara låg och 

personen kan ha väldigt svårt att klara av sitt dagliga liv, exempelvis arbete eller studier 

kan bli drabbade av detta. Sjukdomen kan även få konsekvenser, exempelvis 

relationsproblem och ekonomiska problem på grund av ekonomiska utsvävningar som 

personerna gjort utan att tänka på konsekvenserna (Skärsäter 2014). Stigmatisering är 

tyvärr något som många som lider av bipolär sjukdom får uppleva, från omgivningen, 

men även från närstående och sjukvården (Bonnington & Rose 2012). 
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1.1.2 Behandling 

Stämningsstabiliserande läkemedel är grundbehandlingen vid bipolär sjukdom. De 

stämningsstabliserande läkemedlen verkar profylaktiskt och på lång sikt, så därför 

behövs annan behandling vid akuta tillstånd. Sjukvården har en viktig roll och ska 

motivera, stödja, informera och vägleda patienterna (Skärsäter 2014). Det är även av 

största vikt att man följer sin medicinska behandling för att man ska kunna må bra och 

kunna leva ett normalt liv. Det finns många anledningar till att patienterna inte sköter 

den medicinska behandlingen, till exempel att det är svårt att hitta en rutin för när man 

ska ta sin medicin, man är rädd för biverkningar och man kan även leva i förnekelse i 

sin sjukdom och anse att man inte behöver någon medicin (Sajatovic et al. 2011).  

1.1.3 Statistik 

Enligt WHO (2015) så lider ungefär 60 miljoner personer av bipolär sjukdom i världen. 

Bipolär sjukdom har även blivit rankad som den sjätte största orsaken till 

funktionsnedsättning, och personer som lider av bipolär sjukdom är fyra gånger mer 

funktionsnedsatta än den generella befolkningen (WHO 2015). Ungefär 25 % av 

personerna som lider av bipolär sjukdom försöker någon gång att begå självmord, och 

ungefär 10-20 % av de som lider av sjukdomen lyckas med sitt självmordsförsök. 

Bipolär sjukdom är den sjukdom som har flest fall av självmord av alla psykiska 

sjukdomar (Mitchell, Slade & Andrews 2004). De finns ingen signifikant skillnad hos 

de som har försökt ta självmord och de som inte har försökt ta självmord när det gäller 

kön, ursprung, socioekonomisk status och boendesituation. Det man kan se är att de 

personer som utför självmordsförsök är något äldre än de som inte utför 

självmordsförsök (Goldstein et al. 2005).  

 

1.2. Begreppsdefinition 

Enligt Rikstermbanken defineras upplevelser som en representation av verkligheten, 

som från person till person alltid har någon grad av urval som därmed styr var och ens 

upplevelse av verkligheten. Detta gör då att olika personer upplever verkligheten på 

olika sätt (Rikstermbanken 2015).  
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1.3. Teoretisk anknytning 

Resultatet från denna litteraturstudie kommer att knytas till Hildegard Peplau (1991). 

Hennes teori handlar om vårdande mellanmänskliga relationer och har använts inom 

psykiatrisk omvårdnad. Den mellanmänskliga relationen uppstår mellan patient/anhörig 

och sjuksköterskan. Det är en terapeutisk och mellanmänsklig process mellan två eller 

flera personer där patient/anhörig och sjuksköterskan integrerar med varandra.   

Inom Peplaus teori finns fyra faser, som går in i varandra. Denna process består av 

orientering, identifiering, exploatering och en resolutionsfas. Under den första fasen 

identifieras patientens problem i ett samarbete mellan patienten och sjuksköterskan, 

sjuksköterskan får då en inblick i patientens situation och hälsa. Sjuksköterskan och 

patienten lär känna varandra och ett förtroende kan växa fram. Under den andra fasen 

identifieras vilken hjälp patienten behöver och väljer, patienten börjar även få en 

förståelse för sin situation och börjar kunna hantera problemen som medföljer, vilket 

kan minska känslan av hopplöshet. I den tredje fasen börjar patienten följa 

sjuksköterskans vårdplan, och försöker att nå de mål som satts. I den fjärde och sista 

fasen utvärderar man om målen nåtts, patientens grundläggande behov bör vara 

uppfyllda här. Enligt Peplau är en omhändertagande relation en process i vilken 

sjuksköterskan har möjlighet att främja patientens utveckling genom att assistera denne 

i sina svårigheter och känslor, samt hjälpa patienten att kunna förstå sitt eget beteende. 

Den vårdande terapeutiska relationen antas följa de fyra faserna. Vi har valt att använda 

denna teori som anknytning då vi anser att den mellanmänskliga relationen är väldigt 

viktigt när man vårdar någon med bipolär sjukdom, vilket även denna teori bekräftar 

(Peplau 1991).  

1.4. Problemformulering 

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där personer upplever depressiva och maniska 

perioder, vilket får en stor inverkan på individens vardag. Det är viktigt att få förståelse 

för hur sjukdomen påverkar livet för de drabbade. Genom att sjuksköterskan får en 

större förståelse för sjukdomen så kan vården bli bättre för individen och sjuksköterskan 

kan då på ett bättre sätt motverka eventuella funktionshinder och möjliggöra en ökad 

livskvalitet för dessa personer. Genom att bättre förstå patientens upplevelser och behov 

så kan sjuksköterskan ge ett bättre bemötande i mötet med personer med bipolär 
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sjukdom, och därmed bidra till en bättre omvårdnad för dessa personer. Många personer 

med psykisk ohälsa upplever att de blir dåligt bemötta i vården, och det är därför viktigt 

att man förstår deras upplevelser och åsikter för att kunna förbättra vården för dessa 

personer. Ökad kunskap kan förbättra vården, och därför är denna litterturstudie viktig 

för området omvårdnad.  

 

1.5.  Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom, samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

1.6.  Frågeställningar 

1. Hur upplever personer med bipolär sjukdom sin livssituation? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder används i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Med studiens syfte som utgångspunkt har en kvalitativ ansats valts och en deskriptiv 

design har använts i litteraturstudien (Polit & Beck 2011).  

 

2.2. Databaser 

Den databas vi har använt är Cinahl, i enlighet med Polit och Becks (2011) 

rekommendationer av lämplig databas för att finna relevant litteratur.  Databasen finns 

tillgänglig på högskolans hemsida och ramar in breda ämnen inom omvårdnad, där 

kärnämnena är människa, hälsa, miljö och vårdande. En databassökning med möjliga 

sökord utfördes, vilket gav ett stort underlag av artiklar. Det bekräftade då att tillräckligt 

många artiklar fanns att tillgå till litteraturstudien och den systematiska sökningen 

kunde påbörjas (Polit & Beck 2011).  
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2.3. Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som svarar på syfte och frågeställning, 

engelskspråkiga eller svenskspråkiga, peer-reviewed, full-text tillgänglig och maximalt 

tolv år gamla. Totalt inkluderades 15 artiklar i studien, vilkas syfte belyste patienternas 

upplevelser  av att leva med bipolär sjukdom. 

Ariklarna vi sökt fram lästes i sin helhet och en bedömning gjordes om vilka artiklar 

som var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte. De artiklar vi valde att inkludera 

svarade på frågeställning och syfte.  

 

2.4. Sökord och strategier 

Sökorden valdes med utgångspunkt från syftet. De sökord som användes var bipolär 

sjukdom, upplevelse, livskvalité, återhämtning, dagliga livet och coping. Översatt till 

engelska blev sökorden bipolar disorder, experience, quality of life, recovery, daily life 

och coping. Sökorden har kombinerats genom att använda den booleska sökoperatören 

AND mellan de olika sökorden för att precisera och begränsa sökningarna. Vi har gjort 

fritextsökningar, då vi tycker att vi får fram bra resultat med den metoden. Vi har även 

gjort manuella sökningar i Google Scholar efter referenser vi hittat i andra artiklars 

referenslistor.  

Tabell 1. Utfall av utförda artikelsökningar 

Datum för 
sökning Databas Begränsningar (limits) Sökord 

Antal 
träffar 

Möjliga 
artiklar 

2016-02-02 Cinahl 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Bipolar disorder 
AND experience 
(fritext) 247 15 

2016-02-02 Cinahl 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Bipolar disorder 
AND quality of life 
(fritext) 163 5 

2016-02-02 Cinahl 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Bipolar disorder 
AND recovery 
(fritext) 131 7 

2016-02-02 Cinahl 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Bipolar disorder 
AND daily life 
(fritext) 28 4 
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2016-02-02 Cinahl 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Bipolar disorder 
AND coping (fritext) 83 3 

2016-02-02 
Manuell 
sökning 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Relevans för 
inklusionskriterier, 
syfte och 
frågeställnining   1 

2016-02-02 
Manuell 
sökning 

Linked full text, Peer 
Reviewed,  
Engelsk text, 12 år gamla 

Relevans för 
inklusionskriterier, 
syfte och 
frågeställnining   1 

          

Totalt (inkl. 
dubbletter): 
27 

 

Tabell 2. Hantering av sökningarnas sammanlagda utfall 

Hur artiklar exluderats och inkluderats i litteraturstudien 

652 Artiklar funna via sökning i databaser 

  625 av dessa artiklar svarade inte på studiens syfte och exkluderades 

27 Artiklar återstod 

  14 av dessa artiklar exkluderades efter genomläsning då de ej var relevanta 

13 Artiklar återstod  

2 Artiklar söktes manuellt och inkluderades  

Totalt: 15 artiklar inkluderades i litteraturstudien 

 

 

 

2.5. Dataanalys 

De inkluderade artiklarna lästes individuellt upprepade gånger av båda författarna och 

relevant information som svarade på frågeställningarna färgmarkerades. Artiklarna 

lästes sedan tillsammans för att få en helhetsbild och för att kunna urskilja gemensamma 

teman och rubriker. Rubriker och underrubriker skapades tillsammans, och vi började 

sedan bearbeta och presentera informationen från de vetenskapliga artiklarna under tre 

huvudrubriker och sex underrubriker, se figur 1. 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

I examensarbetet granskades artiklarna objektivt, vilket innebar att skribenterna helt 

oberoende av sina egna åsikter valde ut relevanta artiklar. Data kommer inte att 

plagieras förvrängas eller konstrueras, vilket enligt Polit och Beck (2011) är goda 
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riktlinjer kring forskningssed. Alla referenser är tydligt och korrekt redovisade 

(Backman 2008).  

 

3. Resultat 

Resultatet består av 15 artiklar vars innehåll presenteras i löpande text under olika 

huvudrubriker och underrubriker. Se figur 1 för att se vilka rubriker och underrubriker 

som skapades. Studien besvarade frågeställningen;  hur upplever personer med bipolär 

sjukdom sin livssituation. Under rubriken metodologiska aspekter beskrevs de utvalda 

artiklarnas datainsamlingsmetod. De olika artiklarnas datainsamlingsmetoder kommer 

även presenteras i en tabell, se bilaga 1. I bilaga 2 kommer de valda artiklarnas syfte och 

resultat att presenteras. 

 

Figur 1. Skapandet av rubriker och underrubriker.  

 

 

3.1. Upplevelser av sjukdomen 

3.1.1. Att få diagnosen 

Jönsson, Wijk, Skärsäter och Danielsson (2008) och Proudfoot et al. (2009) skriver att 

många har svårt att acceptera sin diagnos. Acceptans av sjukdomen kan vara en lång 

process, där man ofta pendlar mellan att acceptera och att inte acceptera. Det kan vara 

svårt för en person att identifiera sig som en individ med en mental sjukdom, vilket kan 
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leda till svårigheter att acceptera sin situation. Det finns många fördomar mot personer 

med psykisk ohälsa, vilket också bidrar till att det blir svårare för personerna att 

acceptera sin sjukdom (Jönsson et al. 2008). 

Proudfoot et al. (2009) skriver i sin studie om att många som lider av bipolär sjukdom 

missdiagnostiseras och kan förbli obehandlade eller felbehandlade i flera år. Har man 

väntat många år på att få sin diagnos kan det kännas som en lättnad att få diagnosen, 

man kan känna att man får svar på varför man haft de känslor och symptom som man 

har haft och kan ha levt med under många år.  

3.1.2. Upplevda symptom och känslor 

Vissa känner oro för att klara av de depressiva och de maniska perioderna, och vissa 

ansåg att de maniska perioderna var skrämmande (Proufoot et al. 2009). I en studie av 

Tjoflåt och Ramvi (2013) beskriver deltagarna att under de depressiva faserna 

försvinner energin, livsglädjen sjunker, man får lätt att grubbla, man blir känslig mot 

yttre stress, man får sömnsvårigheter, förlust av kognitiv uppmärksamhet och 

emotionell närvaro. Andra symptom som beskrivs i en studie av Goossens, Hartong, 

Knoppert-van der Klein och Achterberg (2008) är att man kan få svårt att komma ihåg 

saker, oro, koncentrationssvårigheter och minskad sexuell lust. Vid de maniska faserna 

kunde de medverkande känna sig extra energiska och ha ökad kreativitet. De maniska 

perioderna kunde upplevas som positiva, roliga och spännande (Tjoflåt & Ramvi 2013). 

3.1.3. Upplevelser av behandlingen 

Proudfoot et al. (2009) skriver i sin studie om att bipolär sjukdom ofta innebär 

långtidsanvändning av mediciner, samt regelbundna kontroller inklusive blodprover. 

Biverkningarna kan vara svåra, vilket leder till att många inte följer sin medicinering. 

Många i studien var oroliga över medicineringen, och speciellt oroade över 

biverkningarna. Inverkan på andra delar i livet, till exempel att medicineringen kunde 

sänka kreativiteten, reducera energin och leda till viktökning var också en anledning till 

att medicineringen inte följdes. Vissa tyckte att det var jobbigt att testa olika mediciner 

för att hitta den rätta kombinationen för dem.  

Generellt ansåg de flesta att biverkningarna gick att hantera om de fick effekt av 

medicineringen. Det fanns även de som inte ville ta medicinerna och hellre föredrog 
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andra former av behandling, dock är den grundläggande behandlingen vid bipolär 

sjukdom läkemedelsbehandling. Det som kan bli problematiskt är patienternas dåliga 

följsamhet till medicineringen, vilket kan leda till försämring i sjukdomen (Proudfoot et 

al. 2009).  

I en artikel av Sajatovic et al. (2011) beskrivs det att den största anledningen till dålig 

följsamhet i medicineringen var att man glömde bort att ta sin medicin. Biverkningarna 

var också något som ledde till dålig följsamhet.  Många av patienterna ville fortfarande 

uppleva de maniska symtomen, och skötte därför inte sin medicinering.  Medicineringen 

kunde medföra en känsla av att förlora sig själv. 

Många tar upp att acceptans av sin sjukdom ger bättre följsamhet. Att ha människor att 

kunna föra en öppen dialog med ökar också följsamheten (Jacob, Munro & Taylor 

2015; Sajatovic et al. 2011; Proudfoot et al. 2009).  

3.1.4. Sociala begränsningar och relationer 

I en studie av Jönsson et al. (2008) beskriver dem att fördomarna gentemot personer 

med psykisk ohälsa ledde till att de sjuka personerna blev osäkra på sig själva, vilket 

minskade personernas självkänsla, och detta påverkade hur personerna betedde sig emot 

omgivningen. Att ha utbildning, jobb, god inkomst och bra kontakt med familj och 

vänner ledde till att de sjuka fick ett större hopp och en mer positiv syn på framtiden. 

Fei-Yeng Kwok (2009) har också beskrivit att jobb har hjälpt för att hålla en bra balans 

i livet, och att några av de viktigaste tillgångarna i återhämtningen var omgivningens 

acceptans och stöd från vänner.  

 

Även Inder et al. (2008) skriver att bipolär sjukdom påverkar den sjukes relationer. 

Relationer inom familjen såg olika ut beroende på vilken förståelse och acceptans 

familjemedlemmarna hade. Hade de god förståelse och kunde acceptera tillståndet så 

blev relationen bättre. Kunde familjemedlemmarna inte förstå och acceptera tillståndet 

försämrades relationen. Humörsvängningarna och de återkommande 

sjukdomsepisoderna som den bipolära sjukdomen förde med sig hade en negativ 

påverkan i den sjukes relationer. En deltagare i deras studie beskrev att den skrämde 

iväg sina vänner under sina sjukdomsepisoder. Även i intima relationer så ledde 

humörsvängningarna ofta till att relationen tog slut.  
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Bipolär sjukdom påverkade också viljan till att skapa nya relationer. En deltagare 

beskrev att det var ett medvetet val att inte låta andra komma nära och att det var ett 

medvetet val att inte skapa nya relationer (Inder et al. 2008). I en studie av de Almeida 

Rocca et al. (2008) framkommer det även att personer med bipolär sjukdom har en 

försämrad förmåga att handskas med neutrala och/eller fientliga sociala situationer. De 

skriver även att personer med bipolär sjukdom har en tendens att vara mer försiktiga 

med att ta kontakt med folk, och de känner sig obekväma när de aktivt behöver 

medverka i mellanmänskliga relationer. Det framkommer också att personer med 

bipolär sjukdom är mer motvilliga till att ta kontakt med främlingar och att hantera nya, 

okända situationer. Personer med bipolär sjukdom har överlag ofta svårigheter i det 

sociala livet. 

 

3.2.Stigmatisering 

3.2.1. Omgivningens bemötande 

Många med bipolär sjukdom har upplevt negativt bemötande som ett resultat av att de 

har diagnosen. De berättar att media ofta porträtterar bipolär sjukdom på ett felaktigt 

sätt, vilket kan späda på det negativa bemötandet (Michalak et al. 2011). En studie av 

Thomé et al. (2012) visar att ju mindre upplevelser av stigma man har desto bättre 

fungerar man i vardagen. I en studie av Tjoflåt och Ramvi (2013) skriver de att alla 

deltagare i deras studie hade upplevt stigmatisering från omgivningen. De skriver även 

att några av deltagarna utvecklade coping-strategier för att klara av stigmans effekter. 

Om personen kan få support och stöttning kan stigmatiseringen och sårbarheten minska 

(Proudfoot et al. 2009). Michalak et al. (2011) tar även upp att stigmatiseringen ser 

olika ut beroende på vilken kultur du kommer ifrån. Till exempel en kvinna från Japan 

berättar om hur mentala sjukdomar inte uppmärksammas, antingen är man är galen eller 

så är man det inte.  

Personer med bipolär sjukdom kan även undvika att berätta om sin diagnos på grund av 

oro för att bli stigmatiserad och dömd. Blir personerna med bipolär sjukdom bemötta 

dåligt kan det bidra till att de stigmatiserar sig själva och att de får problem att acceptera 

sin diagnos (Michalak et al. 2011; Proudfoot et al. 2009; Inder et al. 2008).  
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3.2.2. Familjens och närståendes bemötande 

Flera med bipolär sjukdom tycker att de blir svikna av sina vänner när dom behöver 

dem som mest (Miller 2008). Många berättar om hur stigmatiseringen ofta kommer från 

familjen och nära vänner, vilka är de personer som de med bipolär sjukdom behöver 

som mest för stöd. Detta visar på vikten av information och utbildning gentemot familj 

och närstående, för att dessa ska kunna stötta den sjuke på ett fördelaktigt sätt 

(Proudfoot et al. 2009). Vissa kan även känna att familjen känner skam över en, och de 

har rent ut av beskrivit personen som ”familjens svarta får”. Detta kan leda till att 

personen med bipolär sjukdom skäms över sig själv, och den interna stigmatiseringen 

ökar (Inder et al. 2008). Ytterligare en artikel av Jönsson, Skärsäter, Wijk och Danielson 

(2011) beskriver att familjen kunde känna skam över situationen, men att det kunde 

kännas bättre och göra det lättare att hantera situationen om man kunde prata med andra 

om sin situation. Många tar dock upp att familjen inte vill prata om diagnosen, det var 

något som skulle hållas i det tysta (Michalak et al. 2011).  

3.3. Sjukvården 

I en studie av Maskill, Crowe, Luty och Joyce (2010) beskrivs erfarenheter av 

psykiatriska sjukvården som till största delen negativ, eftersom sjukvården inte kunde 

bidra med de tjänster och det stöd som patienterna hade förväntat sig. En deltagare i en 

studie av Jacob, Munro & Taylor (2015) beskriver att man själv måste ta ansvar för sitt 

tillfrisknande och inte lämna över allt ansvar till sjukvården. En annan deltagare 

beskriver att han haft en bra upplevelse av vården, i och med att en vårdare verkligen 

trodde på hans kapacitet att återhämta sig. Detta visar att stöd och tro från sjukvården är 

viktigt för att man ska kunna återhämta sig från sina sjukdomsepisoder så bra som 

möjligt. Sjukvårdens stöd kan vara en avgörande faktor för återhämtning.  I en studie av 

Billsborough et al. (2014) beskriver deltagarna att det var viktigt att man blev lyssnad 

på med ett aktivt engagemang för att man skulle känna sig stöttad. Känslan av att ingen 

lyssnar på dem kan leda till förtvivlan. 

 

3.4. Metodologiska aspekter 

Sju av de inkluderade artiklarna (Billsborough et al. 2014; Inder et al. 2008; Jacob, 

Munro & Taylor 2015; Jönsson et al. 2011; Jönsson et al. 2008; Maskill et al. 2010; 

Tjoflåt & Ramvi 2013) använde sig endast av semi-strukturerade intervjuer. En artikel 
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(Michalak et al. 2011) hade semi-strukturerade intervjuer antingen individuellt eller i 

fokusgrupp. En annan artikel (Sajatovic et al. 2011) använde sig både av semi-

strukturerade intervjuer och olika skalor för att bedöma symptom, följsamhet och 

attityder mot behandlingen. En artikel (Proudfoot et al. 2009) hade mailkontakt med 

sina deltagare där deltagarna berättade om sina upplevelser via mail, vilket liknade 

semi-strukturerade intervjuer.  

 

En artikel (de Almeida Rocca et al. 2008) använde sig av enkäter samt intelligenstester. 

Två stycken (Goossens et al. 2008; ThomÉ et al. 2012) använde sig av frågeformulär. 

Två artiklar (Fei-Yeng Kwok 2009; Miller 2008) hade ingen datainsamlingsmetod då 

dessa författare fritt skrivit om sina egna upplevelser i en berättelseform.  

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Litteratustudiens resutat visade att många har svårt att acceptera sin diagnos, och att 

acceptans av sjukdomen kan vara en lång process.  Bipolär sjukdom innebär ofta en 

lång tid av medicinering, vilket många tyckte var jobbigt, i och med att det fanns många 

biverkningar. Det kunde även vara svårt att hitta rätt sorts medicin, vilket var 

frustrerande för många. De sociala relationerna påverkades av sjukdomen. Vissa 

beskrev att de fick ett mindre socialt nätverk medan andra beskrev att de fick närmare 

relation med exempelvis familjen. De flesta med bipolär sjukdom har upplevt dåligt 

bemötande och stigmatisering ifrån omgivningen, och även från familj och vänner. 

Stigmatiseringen påverkar personens mående och självbild i stor utsträckning.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

Bipolär sjukdom innebär, som tidigare beskrivet, att man i perioder är manisk eller 

depressiv. Typiskt för de maniska perioderna är en allmän ökad aktivitetsnivå, 

pratsamhet, snabba associationer, förhöjd självkänsla, minskat sömnbehov, ökat sexuellt 

intresse och tankeflykt. De depressiva perioderna kan innebära symptom som trötthet, 

koncentrationssvårigheter, energilöshet och ett stort sömnbehov (Skärsäter 2014). Det 

kan vara påfrestande för sjuksköterskan att vårda patienter med bipolär sjukdom, och 

sjuksköterskan kunde ofta känna sig frustrerad och ha en känsla av hopplöshet, i och 
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med att de inte alla gånger kunde hjälpa patienten att må bra. Samtidigt kunde det även 

finnas fördelar med att vårda dessa patienter. Dessa fördelar kunde vara att 

sjuksköterskan uppskattade sitt eget friska liv mer, och de blev även mindre 

fördomsfulla mot andra (Maskill et al. 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan aktivt 

lyssnar och stöttar sin patient, utan att vara fördomsfull. Sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att finna lämpliga coping-strategier för att patienterna ska kunna klara av att 

hantera sig själva i sin vardag. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan förmedlar 

hopp, och inte visar alltför mycket oro över patientens tillstånd. Om sjukvården 

förmedlar oro så överförs den oron även till patienten, vilket gör det svårt för patienten 

att vara hoppfull för framtiden (Billsborough et al. 2014). Sjuksköterskan har en unik 

möjlighet i mötet med patienten. Sjuksköterskan har möjlighett att identifiera dennes 

behov och stärka de egna resurserna, sätta upp mål och därigenom påverka patientens 

hälsa positivt (Skärsäter 2014). 

Detta kan man relatera till Hildegard Peplaus (1991) teori om mellanmänskliga 

relationer. Den mellanmänskliga relationen uppstår genom en integrerande process 

mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan har sedan i den mellanmänskliga 

relationen möjlighet att främja patientens utveckling genom att assistera denne i sina 

svårigheter och känslor, samt hjälpa patienten att förstå sitt eget beteende, vilket är en 

stor del av sjuksköterskans jobb i vården av bipolära patienter.  

Resultatet i litteraturstudien visar att livet påverkas negativt på många plan när man 

lider av bipolär sjukdom, och livkvalitén kan bli sänkt. Att behöva medicinieras en 

längre tid är för många en negativ upplevelse. Det kunde vara jobbigt att handskas med 

biverkningarna av medicinen, vilket kunde leda till dålig följsamhet i behandlingen. Det 

gäller att få patienterna att förstå att det kan ta tid för medicinerna att nå full effekt. 

Psykologhjälp kan vara till hjälp för att få patienterna till bättre följsamhet (Prodfoot et 

al. 2009). Mckenzie och Chang (2013) skriver i sin artikel att motiverande samtal visade 

sig vara ett bra verktyg för sjuksköterskan, då patienten fick bättre följsamhet i 

medicineringen, bättre självkänsla och motivation till förbättring. Många kände oro över 

just biverkningarna i och med att de påverkar många delar i livet. De kunde bli trötta, få 

sänkt kreativitet, gå upp i vikt, samt känna en stress över att inte hitta rätt sorts medicin 

för just dem. Slutgiltigen tyckte ändå många att biverkningarna var hanterbara om 

medicineringen gav god effekt (Proudfoot et al. 2009).  
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Att få sin diagnos kunde ge blandade känslor. Vissa tyckte att det var skönt att äntligen 

få en förklaring på sina tankar och sitt beteende, medan andra hade svårt att acceptera 

sin diagnos och att de led av en psykisk sjukdom (Jönsson et al. 2008). Även här har 

sjuksköterskan en viktig roll, i och med att hon behöver stötta och ge förståelse för 

sjukdomen och diagnosen, för att diagnosen ska kunna accepteras. Acceptans för sitt 

tillstånd leder till att man bättre kan hantera sjukdomen (Jönsson et al. 2008; Proudfoot 

et al. 2009). Många tar upp att acceptans av sin sjukdom även ger bättre följsamhet i 

medicineringen, vilket är fördelaktigt i behandlingen (Jacob, Munro & Taylor 2015; 

Sajatovic et al. 2011; Proudfoot et al. 2009).  

Fördomarna och stigmatiseringen som finns angående psykisk ohälsa leder till dålig 

självkänsla hos de sjuka, vilket även påverkar deras sociala förmåga (Jönsson et al. 

2008). Inder et al. (2008) säger att bipolär sjukdom påverkar den sjukes relationer i stor 

utsträckning. De sjuka gör medvetna val om att inte skapa nya relationer eller låta någon 

komma en nära. Patienter med bipolär sjukdom har generellt ofta svårigheter i det 

sociala livet, i och med att de kan ha en försämrad förmåga att handskas med olika 

sociala situationer. De kan känna sig obekväma när de behöver ta kontakt med 

främlingar eller aktivt medverka i mellanmänskliga relationer (de Almeida Rocca et al. 

2008). Många upplevde att det sociala nätverket, både för patienten och dess närstående, 

minskade efter diagnosen, då många slutade att höra av sig. Partners till de sjuka har 

beskrivit att relationen förändrades när deras partner blev sjuk. Att sammarbeta och föra 

en dialog blev mer problematiskt, och risken för konflikter ökade. Många av de sjukas 

partners utvecklade egna hälsoproblem så som trötthet, sömnsvårigheter och depression, 

vilket ytterligare påverkade relationen (Tranvåg & Kristoffersen 2008).  

 

Många beskriver att deras erfarenheter av psykiatriska sjukvården mestadels är negativ, 

eftersom sjukvården inte kunde bidra med de tjänster och det stöd som patienterna hade 

förväntat sig (Maskill et al. 2010). Här blir det ännu en gång tydligt hur viktigt 

sjuksköterskans bemötande är för att patienterna ska få en god vårdupplevelse. Ett 

adekvat och gott stöd ifrån sjuksköterskan är centralt för att patienterna ska uppleva 

vården som positiv. Det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar patienten om att 

det kan ta en tid innan medicinerna får sin fulla verkan, för att motverka att patienterna 

slutar med sin medicin i förtid. Det är även viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar 

patienten att ta hjälp av psykolog, vilket också kan leda till bättre följsamhet i 
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medicineringen. Det är även av fördel för sjuksköterskan att vara medveten om att 

patienter kan känna förvirring och att de förlorar sig själv när de får sin diagnos, för att 

kunna ge en bra vård. Att sjukvården talar om för patienterna att andra med sjukdomen 

har haft liknande känslor och problematik gör att patienterna känner sig ”normala”, 

vilket minskade deras känsla av att vara ensam och isolerad och ökade deras coping-

förmåga. Patienter har också beskrivit att det är hjälpsamt för dem, för att kunna 

acceptera sin diagnos, att kunna diskutera problem och ställa frågor till andra med 

samma diagnos (Proudfoot et al. 2009).  

 

Personer med bipolär sjukdom behöver individanpassad information om sjukdomen för 

att de ska få förståelse och acceptans för sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan 

lyssnar på patienternas upplevelser av att leva med sjukdomen, och vad som är viktigt 

för att varje enskild patient ska känna hopp. På så sätt kan sjuksköterskan stödja 

patienterna på ett individanpassat sätt och hjälpa dem hitta hopp och skapa struktur i 

deras liv, samt hjälpa dem att göra långsiktiga planer i livet. Sjuksköterskan behöver ha 

kunskap om vilka behov patienterna har när de strävar efter en ökad förmåga att kunna 

hantera sin sjukdom. En bättre förståelse för vad personer med bipolär sjukdom måste 

gå igenom i sin sjukdom och vad som utgör stöd i återhämtningen är viktigt. 

Sjuksköterskan behöver stärka självförtroendet hos patienterna och göra det möjligt för 

dem att ha ett tillfredsställande liv och att de har möjlighet att vara en del av samhället 

(Jönsson et al. 2008).  

 

4.3.  Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom, därför valdes en beskrivande litteraturstudie som design.  

 

Datainsamlingsmetoden av de 15 valda artiklar undersöktes. Till största del användes 

kvalitativa artiklar, eftersom vi sökte efter upplevelser från patienterna. Kvalitativ 

forskning är flexibel och syftar till att beskriva fenomen, upplevelser och erfarenheter 

och gå på djupet (Polit & Beck 2011), vilket passar bra när man vill beskriva patienters 

upplevelser. Att en mindre mängd deltagare används i kvalitativ forskning kan dock 

vara en svaghet, eftersom det kan vara svårt att generalisera studiens resultat på en 

större mängd population.  
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Studiens resultat baseras på forskning som publicerats från år 2004 och fram till nutid. 

Författarna anser att den använda forskningen har gett en bra bild av hur det är att leva 

med bipolär sjukdom, och vad som kan vara jobbigt och problematiskt i de drabbades 

vardag. Artiklarna har väl beskrivit patienternas upplevelser, men även anhörigas och 

sjukvårdens upplevelser, vilket ger en bredare förståelse för hur sjukdomen drabbar inte 

bara patienten utan även de närstående, samt en bättre förståelser för hur det är att vårda 

dessa patienter och vilka problem man kan möta.  

 

Det har inte gjorts några geografiska begränsningar i litteraturstudien, vilket författarna 

anser vara en styrka. Det resultatet visar gäller därmed vart man än befinner sig i 

världen, och det visar att patienter med bipolär sjukdom har liknande problematik 

oberoende av vart man bor i världen.  

 

Vi har genomfört en deskriptiv studie, vilken skall beskriva, observera och dokumentera 

faktorer i situationen (Polit & Beck 2011). Valet att göra en deskriptiv studie ansåg 

författarna vara det bästa valet i och med tidsbegränsningen som fanns att göra studien 

på. I och med att atriklarna vi använt är publicerade ända fram till nutid anser författarna 

att resultatet är rättvist och gäller i nutid. Vi har gett en objektiv bild av artiklarnas 

resultat, vilket därmed ger ett rättvist och sanningsenligt resultat, vilket är en styrka i 

studien. En svaghet i studien är att i och med begränsningarna vi gjorde i vår 

databassökning, t.ex. ”free full text”, så kan vi ha missat viktiga artiklar som kanske 

finns fast de inte är gratis. Vi kan även ha missat viktig information som kanske fanns 

på ett annat språk än de språk vi valt.  

 

4.4 . Metodolodisk aspekt 

I denna studie baserades resultatet på 15 artiklar. Åtta av dessa (Billsborough et al. 

2014; Inder et al. 2008; Jacob, Munro & Taylor 2015; Jönsson et al. 2011; Jönsson et al. 

2008; Maskill et al. 2010; Tjoflåt & Ramvi 2013; Michalak et al. 2011) använde sig av 

semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer är 

något som används när man har ett specifik ämne som de vill ha svar på, men inte vet 

säkert vad svaren från deltagarna blir. Forskarna förbereder sig med en ämnesguide med 

frågor eller områden som de vill ha svar på. Genom att använda förutbestämda 

ämnesområden ökar trovärdigheten och man får all den information som behövs när 

denna teknik används. En av den kvalitativa forskningsansatsens svagheter är att 
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deltagarna i forskningen tydligt kan känna sig som forskningsverktyg vid 

informationsinsamling och uppleva detta som negativt (Polit & Beck 2011).  

 

En artikel (Sajatovic et al. 2011) använde sig både av semi-strukturerade intervjuer och 

olika skalor/enkäter. Att forskarna använt sig av två olika sorts datainsamlingmetoder 

anser vi vara en styrka i dessa studier, eftersom man på så sätt fångar in mer 

information. En artikel (Proudfoot et al. 2009) hade mailkontakt med sina deltagare där 

deltagarna berättade om sina upplevelser via mail, vilket liknade semi-strukturerade 

intervjuer. Att de använt sig av mailkontakt anser vi vara en styrka, då deltagarna kan ha 

haft lättare att öppna upp sig om sina upplevelser genom text och mail, och de kanske 

inte vågat uttrycka sina känslor lika grundligt och beskrivande ifall det varit en vanlig 

intervju.  

 

En artikel (de Almeida Rocca et al. 2008) använde sig av enkäter samt intelligenstester. 

Två stycken (Goossens et al. 2008; ThomÉ et al. 2012) använde sig av frågeformulär. 

Fördelen med enkäter är att personen som svarar inte bli påverkad av den som 

intervjuar. Svagheten i detta är att när frågeformulär och enkäter används så blir 

deltagaren styrd och man kanske inte får fram en lika utförlig och exakt beskrivning av 

deltagarens känslor och upplevelser, svaren blir inte lika djupgående (Polit & Beck 

2011).  

 

Två artiklar (Fei-Yeng Kwok, 2009; Miller, 2008) hade ingen datainsamlingsmetod då 

dessa författare fritt skrivit om sina egna upplevelser i en berättelseform. 

Trovärdigheten i dessa anser vi vara stor, då personerna fritt fått beskriva sina 

upplevelser i berättelseform utan någon eller något som påverkar deras berättelser.  

 

4.5. Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie syftar på att ge sjuksköterskor en bredare förståelse för hur det är 

att leva med bipolär sjukdom, och vilka problem och svårigheter patienterna möter. Det 

är viktigt att alla sjuksköterskor har denna vetskap och kunskap, eftersom att man på 

alla vårdavdelningar och vart man än jobbar möter personer som lider av bipolär 

sjukdom. Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå vad en bipolär patient går igenom 

och upplever för att kunna bemöta, stödja och vårda denne på bästa möjliga sätt för att 

främja hälsan hos patienten. Författarna anser även att studien kan vara till nytta både 
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för anhöriga och även för patienterna själva. Det är viktigt att de anhöriga också får god 

insikt och förståelse för sjukdomen för att kunna stötta sin anhörige som blivit sjuk, och 

författarna anser att denna studie kan bidra med detta till de anhöriga. Lika viktigt som 

det är att sjuksköterskan och de anhöriga får insikt och förståelse i sjukdomen och de 

sjukas upplevelser så anser författarna att det kan vara till fördel även för patienterna att 

se hur andra har det i sin sjukdom och att det finns personer som upplever samma 

problem och svårigheter som de själva. Får patienterna insikt i att de inte är annorlunda 

och att det finns fler i samma situation som de själva så kan deras självbild 

normaliseras, alltså att de känner sig mer normala och mindre udda jämfört med 

befolkningen i stort, vilket kan främja patienternas hälsa.  

 

4.5. Förslag på fortsatt forskning 

Författarna anser att det finns ett behov av fortsatt forskning utifrån våra fynd i 

resultatet. Författarna anser att det skulle behövas forskas mer i hur sjukvården ska 

bemöta patienter med psykisk ohälsa, i och med att psykisk ohälsa är ett stort problem 

som förekommer överallt i sjukvården, inte bara på psykiatriska avdelningar och 

kliniker. Forskning angående bemötande och information till anhöriga anser vi också 

vara viktig, i och med att de anhöriga drabbas nästintill lika hårt som den sjuke och är 

den som mer eller mindre vårdar, stöttar och bemöter patienten i det dagliga livet. 

Ytterligare forskning om vad som utlöser sjukdomen och hur man skulle kunna 

förebygga den anser författarna också vara viktig. 

 

4.6.  Slutsats 

Den psykiatriska vården har förbättrats avsevärt med tiden, men den är fortfarande inte 

helt fördelaktig för varken patienter eller anhöriga. Det förekommer fortfarande mycket 

fördomar och stigmatisering av psykisk ohälsa, vilket drabbar de sjuka väldigt negativt. 

Stigmatiseringen och det dåliga bemötande som finns är de största problemen när det 

gäller psykisk ohälsa. Rent krasst så kan dåligt bemötande av omgivningen och 

sjukvården i svåra fall leda till att patienten mår så dåligt att den begår suicid.  

 

Denna studie visar på hur viktigt det är med gott bemötande både inom vården och i 

omgivningen. Stöd och vägledning är något som är väldigt viktigt för att dessa patienter 

ska kunna uppnå god hälsa trots sin sjukdom. Studien visar också på att ett gott 

bemötande, information och stöttning även till de anhöriga är viktigt, då det är dessa 
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anhöriga som mer eller mindre vårdar patienten i det dagliga livet. Man måste komma 

ihåg att varje patient är unik och sin egen person, och att det därför är viktigt att 

verkligen lyssna på patientens tankar, åsikter och behov för att kunna bemöta denne och 

ge en sån god vård som möjligt för att kunna främja hälsa. 
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6. Bilagor 

6.1. Tabell 3- Redovisning av valda artiklars titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod 

Författare  Titel 

Design & 

ansats 

Undersöknings- 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Billsborough J, 

Mailey P, 

Hicks A, 

Sayers R, 

Smith R, 

Clewett N, 

Griffiths C.A 

& Larsen J 

(2014) 

Listen, empower 

us and 

take action now!': 

reflexive-

collaborative 

exploration of 

support 

needs in bipolar 

disorder 

when 'going up' 

and  

'going down'. 

Undersökande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

16 personer med 

bipolär 

sjukdom (7 män 

och 

9 kvinnor), samt 11 

personer (2 män 

och 9 kvinnor) som 

var "stödjande 

personer"  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Innehålls- 

analys 

de Almeida 

Rocca C.C., de 

Macedo-Soares 

M.B.,  

Gorenstein C., 

Tamada R.S.,  

Issler C.K., 

Dias R.S.,  

Schwartzmann 

A.M.& Lafer B 

(2008) 

Social dysfunction 

in  

bipolar disorder: 

pilot study 

Komparativ 

studie med  

kvantitativ 

ansats 

25 patienter i 

öppenvården 

med bipolär 

sjukdom 

jämfördes med en 

grupp 

av 31 friska och 

frivilliga 

personer 

En enkät  

samt 

intelligenstester 

Kolmogorov-

Smirnov test,  

t-test, Pearsons 

test  

& Mann-

Whitney U-test 

Fei-Yeng 

Kwok, C 

(2009) 

My journey to 

wellness 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

En person som 

skrivit om  

sina egna 

upplevelser 

X X 

Goossens 

P.J.J., Hartong 

E.G.T.,  

Knoppert-van 

der Klein 

E.A.M, van 

Achterberg T 

(2008) 

Self-reported 

psychopathological  

symptoms and 

quality of life in  

outpatients with 

bipolar disorder 

Tvärsnittsstudie 

med  

kvantitativ 

ansats 

157 frivilliga 

personer i 

öppenvården med 

stabilt 

sjukodomsläge (ej 

manisk eller 

depressiv period 

senaste 4 veckorna) 

Strukturerade  

frågeformulär 

t-test, Pearson-

test,  

Bonferroni t 

procedure. 
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Inder M.L., 

Crowe M.T.,  

Moor S., Luty 

S.E., Carter 

J.D., Joyce 

P.R. (2008) 

I actually don't 

know who I am':  

the impact of 

bipolar disorder  

on the 

development of 

self 

Undersökande 

design med  

kvalitativ 

ansats 

Randomiserat urval  

(16 deltagare) 

Semi-

strukturerade 

 intervjuer 

Tematisk 

analys,  

resultatet från 

intervjuerna 

analyserades 

och delades in i 

teman 

Jacob S, 

Munro I,  

Taylor B.J 

(2015) 

Mental health 

recovery:  

lived experience of  

consumers, carers 

and nurses 

Hermeneutisk 

design med  

kvalitativ 

ansats 

26 deltagare varav 

9 varav 

9 var patienter, 8 

var vårdare  

och 9 var 

sjuksköterskor.  

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

Tematisk 

analys,  

resultatet från 

intervjuerna 

analyserades 

och delades in i 

teman 

Jönsson P.D., 

Skärsäter I., 

Wijk H., 

Danielson E 

(2011) 

Experience of 

living with a  

family member 

with bipolar 

disorder 

Undersökande 

design med  

kvalitativ 

ansats 

17 

familjemedlemmar 

som 

lever nära med en 

person som har 

bipolär sjukdom. 

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

Innehållsanalys, 

teman 

skapades 

Jönsson P.D., 

Wijk H.,  

Skärsäter I., 

Danielson E. 

(2008) 

Persons living with 

bipolar disorder --  

their view of the 

illness and the 

future 

Undersökande 

design med  

kvalitativ 

ansats 

18 personer mellan  

18-57 år som var 

diagnostiserade 

med bipolär 

sjukdom 

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

Kvalitativ  

innehållsanalys. 

Maskill V., 

Crowe M.,  

Luty S., Joyce 

P. (2010) 

Two sides of the 

same coin:  

caring for a person 

with bipolar 

disorder 

Beskrivande 

design med  

kvalitativ 

ansats 

12 deltagare, både  

sjuksköterskor och 

närstående/anhöriga 

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

Tematisk 

analys,  

resultatet från 

intervjuerna 

analyserades 

och delades in i 

teman 

Michalak E., 

Livingston J.,  

Hole R.,  

Suto M., Hale 

S., Haddock C. 

(2011) 

‘It’s something 

that I manage  

but it is not who I 

am’: reflections on  

internalized stigma 

in individuals with 

bipolar disorder 

Beskrivande 

design med  

kvalitativ 

ansats 

32 deltagare (19 år 

eller äldre) 

som skulle 

behärska det 

engelska språket 

och inte ha någon 

pågående svår 

manisk  

eller depressiv 

period 

Semi-

strukturerade  

intervjuer, 

antingen i 

fokusgrupper 

eller individuellt 

Tematisk 

analys,  

resultatet från 

intervjuerna 

analyserades 

och delades in i 

teman 
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Miller L. 

(2008) 

A personal 

perspective  

of recovery 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

En person som 

skrivit  

om sina egna 

upplevelser 

X X 

Proudfoot J.G., 

Parker G.B.,  

Benoit M., 

Manicavasagar 

V.,  

Smith M., 

Gayed A. 

(2009) 

What happens after 

diagnosis?  

Understanding the 

experiences of  

patients with 

newly-diagnosed 

bipolar disorder 

Undersökande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

26 deltagare med 

nydiagnostiserad 

bipolär sjukdom 

Mailkontakt med  

deltagarna 

Tematisk 

analys,  

resultatet från 

mailkontakterna 

analyserades 

och delades in i 

gemensamma 

teman 

Sajatovic M, 

Levin J, 

Fuentes-

Casiano E,  

Cassidy K.A, 

Tatsuoka C,  

Jenkins J.H 

(2011) 

Illness experience 

and reasons for  

nonadherence 

among individuals 

with  

bipolar disorder 

who are poorly 

adherent with 

medication 

Undersökande 

design,  

både kvalitativ 

och kvantitativ 

ansats (mixed-

methods) 

20 patienter med  

dålig följsamhet i 

sin behandling 

Bedömning av 

symptom, 

följsamhet och 

attiyder mot 

behandlingen 

med hjälp av 

olika skalor.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Tematisk 

analys av de  

semi-

strukturerade 

intervjuerna, 

med hjälp av ett 

datorprogram.  

ThomÉ E. S., 

DargÉL A. A., 

Migliavacca 

F.M.,  

Potter W.A., 

Jappur D.M.C.,  

Kapczinski F., 

CeresÉR K. M. 

(2012) 

Stigma 

experiences in 

bipolar patients:  

the impact upon 

functioning 

Tvärsnittsstudie 

med  

kvalititativ 

ansats 

60 patienter med 

bipolär sjukdom 

blev rekryterade 

från öppenvården 

Frågeformulär  

(FAST & ISE) 

Spearman- 

korrelationstest 

Tjoflåt M,  

Ramvi E 

(2013) 

I am Me! 

Experiencing 

Parenting  

While Dealing 

With One's Own 

Bipolar Disorder 

Undersökande 

design  

med kvalitativ 

ansats 

6 föräldrar med 

diagnostiserad 

bipolär sjukdom 

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

Tematisk 

analys, 

resultatet 

från 

intervjuerna 

analyserades 

och delades in i 

teman. 
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6.2. Tabell 4: Redovisning av valda artiklars syfte och resultat 

Författare 

/publikationsår Syfte Resultat 

Billsborough J, Mailey 

P, 

Hicks A, Sayers R, 

Smith R, Clewett N, 

Griffiths C.A & Larsen J 

(2014) 

Billsborough J, Mailey 

P, 

Hicks A, Sayers R, 

Smith R, Clewett N, 

Griffiths C.A & Larsen J 

(2014) 

Att undersöka vilket 

stöd 

som behövs under 

peroder 

med mani och 

depression, 

och vad som behövs 

när man "går ner" och 

"går upp".  

Stödet som behövs när man 

är manisk skiljer sig från det 

man behöver när man är 

depressiv. 

Under maniska perioder 

behövdes 

lugnt bemötande och 

uppmuntran 

för att undvika 

överstimulerande aktiviteter. 

Under de depressiva 

perioderna 

behövdes positiv aktivitet och 

engagemang i dagliga rutiner. 

Tre huvudteman utformades; 

"Being listened to with active 

engagement through 

affirmation and 

encouragement", 

"Empowerment through 

development of personal 

coping and self-management 

strategies" och "early action 

and understanding of early 

warning signs to respond to 

developing crises and pretect 

wellbeing". 

de Almeida Rocca C.C., 

de Macedo-Soares M.B.,  

Gorenstein C., Tamada 

R.S.,  

Issler C.K., Dias R.S.,  

Schwartzmann A.M.& 

Lafer B (2008) 

Att bedöma de sociala 

färdigheterna 

eutymiska patienter 

med bipolär sjukdom 

har. 

Patienter med bipolär sjukdom 

hade lägre IHS-poäng i de 

undersökta områdena som var 

"conversational skills/social 

self-confidence" och "social 

openness to new 

people/situations". Patienter 

med ångest hade höga poäng i 

områdena som inkluderade 

"self-confidence in the 

expression of positive 

emotions".  

Fei-Yeng Kwok, C 

(2009) 

Att beskriva sin egen 

resa 

mot tillfrisknande.  

Självkännedom, att jobba,  

kunskap, stöttande nätverk 

och social acceptans hjälpte 

till i tillfrisknandet. 
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Goossens P.J.J., Hartong 

E.G.T.,  

Knoppert-van der Klein 

E.A.M, van Achterberg 

T (2008) 

Att få insikt i bredare 

spektrum av 

psykiska symtom och 

livskvalitet. 

Öppenvårdspatienter med 

bipolär 

sjukdom rapporterade färre 

psykotiska symptom än 

öppenvårdspatienter i 

psykiatrin överlag. I 

förhållande till den allmänna 

befolkningen rapporterades 

dock en betydligt lägre 

livskvalite. Antalet symptom 

hade negativa korrelationer 

med livskvaliten.  

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

Moor S.,  

Luty S.E., Carter J.D., 

Joyce P.R. (2008) 

Att undersöka vilken 

effekt  

bipolär sjukdom har på 

utvecklingen av 

självkänsla och 

identitet.  

Bipolär sjukdom hade en 

betydande 

inverkan på utveckligen av 

självkänsla och identitet. 

Bipolär sjukdom bidrar till 

förvirring, motsägelse och 

tivel på sig själv, vilket bidrog 

till att patienterna fick svårt att 

få en kontinuerligt bra 

självkänsla. Att utveckla en 

god självkänsla och en 

identitet ansågs möjligt genom 

självacceptans. 

Jacob S, Munro I,  

Taylor B.J (2015) 

Att beskriva resultatet  

i en kvalitativ 

undersökning som 

handlade om 

återhämtning vid 

psykisk ohälsa. 

Undersökningen 

involverade patienter, 

vårdare och 

sjuksköterskor ur den 

psykiatriska vården.  

Undersökningsgruppen hade 

olika syn på återhämtning, det 

fanns både liknande syner och 

syner som skilde sig åt. De 

olika synerna på återhämtning 

delades sen in i kategorier.  
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Jönsson P.D., Skärsäter 

I.,  

Wijk H., Danielson E 

(2011) 

Att belysa vad det 

innebär 

för familjemedlemmar 

att leva med en person 

med bipolär sjukdom, 

med fokus på 

tillståndet hos den 

sjuka personen och på 

framtiden.  

Familjemedlemmar kände sig  

ensamma i sina erfarenheter, 

och kämpar för att skapa 

förståelse och normalitet, 

eftersom sjukdomen har 

inkräktat på deras liv. Att bära 

bördan för ansvar för den 

sjuke familjemedlemmen 

gjorde det svårt för dem att 

fokusera på sin egen framtid. 

För att bygga hopp behövde 

de få möjlighet att dela sina 

erfarenheter med andra, de 

behövde få ökad förståelse för 

tillståndet och en befrielse 

från deras börda. Denna studie 

understryker vikten av att 

stärka och stödja 

familjemedlemmar som lever 

nära en person med bipolär 

sjukdom. Stöd och insatser till 

dessa familjemedlemmar 

måste utvecklas och bör 

tillhandahållas av all 

psykiatrisk vård.  

Jönsson P.D., Wijk H.,  

Skärsäter I., Danielson 

E. (2008) 

Att beskriva 

innebörden av att leva  

med bipolär sjukdom, 

baserat på individers 

syn på sjukdomen och 

deras framtid.  

Det dagliga livet hos dem med 

bipolär sjukdom 

präglas av osäkerhet och 

svårigheter att acceptera, 

förstå och hantera sin 

sjukdom. Ökat hopp om att 

kunna påverka sin sjukdom 

och att få stöd underlättar det 

dagliga livet för dem med 

bipolär sjukdom.  

Maskill V., Crowe M.,  

Luty S., Joyce P. (2010) 

Att få en fördjupad 

förståelse för  

livet de som stöttar 

någon med bipolär 

sjukdom lever.  

Resultatet beskriver de 

positiva 

och de negativa aspekterna 

med att vara en informell 

vårdare till någon med bipolär 

sjukdom. De två huvudteman 

som fanns var; "Jag är en 

mycket mer empatisk person" 

och "Det är tufft och det är en 

uppoffring".  
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Michalak E., Livingston 

J.,  Hole R.,  

Suto M., Hale S., 

Haddock C. (2011) 

Att få förståelse 

för hur stigma påverkar 

de bipolära personernas 

livskvalite.  

Flera teman analyserades 

fram, 

bland annat ett som handlar 

om intern stigma. Ytterligare 

fyra teman skapades; 

"förväntningar och 

upplevelser av stigma", 

"självkänsla/identitet", 

"förståelse" och "överkomma 

intern stigma".  

Miller L. (2008) Att förklara sitt 

perspektiv  

på återhämtning 

Återhätmning betyder olika 

saker för olika personer.  

Proudfoot J.G., Parker 

G.B.,  

Benoit M., 

Manicavasagar V.,  

Smith M., Gayed A. 

(2009) 

Att undersöka 

erfarenheter 

och svårigheter som 

patienter med 

nydiagnostiserad 

bipolär sjukdom möter. 

Deltagarna berättade att 

biverkningar 

av medicineringen, obehagliga 

symptom, positiva och 

negativa reaktioner till 

diagnosen, att lära sig att 

utskilja tidiga varningstecken 

och "triggers" i sin sjukdom, 

förlust av självkänsla, 

osäkerhet om sin framtid och 

stigma som stora problem 

efter diagnosen.  
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Sajatovic M, Levin J, 

Fuentes-Casiano E,  

Cassidy K.A, Tatsuoka 

C,  Jenkins J.H (2011) 

 Att undersöka vilka 

faktorer som ledde till 

dålig följsamhet i 

behandlingen. 

Minioriteter, ogifta personer 

och  

de med substansmissbruk var 

de största grupperna som hade 

dålig följsamhet i sin 

behandling. Att glömma att ta 

sina läkemedel var den största 

orsaken till dålig följsamhet. 

Andra orsaker till dålig 

följsamhet var obehagliga 

biverkningar, stökig 

hemmiljö, oro över att behöva 

ta långtidsverkande 

läkemedel, rädsla för 

biverkningar och bristande 

information om bipolär 

sjukdom. Nästan en tredjedel 

av patienterna hade någon i 

sitt sociala nätverk som 

avrådde patienterna till 

medicinering. Mer än hälften 

av patienterna hade svårt att 

ha råd med sina mediciner. 

Dock ansåg sig individerna ha 

en god relation med sina 

vårdare.  

ThomÉ E. S., DargÉL 

A. A., Migliavacca 

F.M.,  

Potter W.A., Jappur 

D.M.C.,  

Kapczinski F., CeresÉR 

K. M. (2012) 

Att undersöka vilka 

effekter 

självskattad stigma har 

på funktionen i 

vardagen hos patienter 

med bipolär sjukdom.  

Undersökningen visade att 

högre 

grad av självupplevd stigma 

ledde till mer funktionshinder 

i vardagen.  

Tjoflåt M,  

Ramvi E (2013) 

Att få insikt och 

förståelse  

för hur det är att vara 

förälder medan man 

handskas med sin egna 

bipolära sjukdom 

De upplevde varierade, 

komplexa  

och krävande utmaningar. 

Föräldrarna gick igenom en 

förändring och en tillväxt och 

de utvecklade en kompetens 

som sågs som användbar i 

deras livssituation. 

Föräldraskapet sågs också som 

en fördel i 

tillfrisknadsprocessen.  


