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Sammanfattning!
Bakgrund:!Bipolär sjukdom karaktäriseras av att sinnestillståndet pendlar mellan höga och 

låga stämningslägen. De växlande sjukdomsepisoderna bidrar till en komplex livssituation för 

patienten. Patientens symtombild står som grund för diagnostisering av bipolär sjukdom och 

behandling inriktas främst på farmakologisk behandling och även psykoterapi vid behov. 

Utöver det beskrivna krävs ett gott samarbete mellan anhöriga, patient och vårdpersonal. 

Detta är väsentligt för att patienten ska erhålla ett adekvat stöd och samtidigt öka 

förutsättningarna för god följsamhet av sin behandling. 

 

Syfte:!Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  

 

Metod:!Denna uppsats är en litteraturöversikt och elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

metod har analyserats. 

!
Resultat: Utifrån analysen skapades fem huvudteman med tillhörande underteman. Fem 

huvudteman formades: Det sociala sammanhanget, Identitet och förlorad kontroll, 

Upplevelsen av sjukdomssymtom, Att bli stigmatiserad och Att medicinera- En ambivalent 

upplevelse. Resultatet visar att patienter upplevde bristande kunskap från omgivningen 

gällande bipolär sjukdom vilket ledde till isolering och en känsla av identitetsförlust hos 

patienterna.  

 

Diskussion:!Bipolär sjukdom kräver i många fall ett starkt socialt nätverk för att patienten 

ska få stöd i sin hantering av sjukdomen och omgivningen kan bidra med både positiva och 

negativa upplevelser för patienten. För att patienten ska erhålla ett adekvat stöd krävs det vid 

bipolär sjukdom kunskap och förståelse från omgivningen samt vårdpersonal. Phil Barkers 

omvårdnadsteori belyser samarbete med anhöriga och evidensbaseradeverktyg, som fokuserar 

på patientens berättelse, som avgörande komponenter i patientens omvårdnadsprocess.  

!
Nyckelord:!Bipolär sjukdom, Barker, Upplevelser, Patient, Psykisk ohälsa 

 

! !



  
 
 

 

Abstract!
Background:!Bipolar disease is characterized by a state of mind that commutes between 

high and low mood swings. The variating episodes contribute to a complex life situation for 

the patient. The patient’s symptoms are used for diagnosing bipolar disorder and treatment is 

primarily pharmacological treatment and psychotherapy commonly used when needed. 

Furthermore good cooperation between relatives, patients and healthcare professionals are 

required. This is essential so that the patient can receive adequate support and also increase 

presumptions for good compliance with treatment. 

 

Aim:!The purpose was to illustrate patients’ experiences of living with bipolar disorder. 

 

Method:!This essay is a literature review and eleven scientific articles with qualitative 

method have been analyzed.  
 

Results:!Based on the analysis, five main themes were created with associated subtheme. 

Five main themes emerged: The social context, Identity and loss of control, The experience of 

disease symptoms, Becoming stigmatized and Being medicated- An ambivalent experience. 

The result shows that patients experienced insufficient knowledge from the environment 

regarding bipolar disorder which has led to isolation and a sense of identity loss in patients. 

 

Discussion:!Bipolar disorder requires in many cases a strong social network in order for the 

patients to receive support in their management of the disease and the environment can 

contribute with both positive and negative experiences for the patient. In order for the patient 

to receive adequate support, bipolar disorder requires knowledge and understanding from the 

environment as well as healthcare professionals. Phil Barker's Nursing Theory illustrates 

collaboration with relatives and evidence-based tools, that focus on the patient's story, as 

crucial parts of the patient's nursing process. 

!
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Inledning!

Vi har valt att skriva om bipolär sjukdom för att vi har ett genuint intresse för psykiatri och 

sjukdomen omfattar ett flertal olika psykiatriska tillstånd. Ytterligare vill vi engagera oss 

inom detta område eftersom vi är medvetna om att vi kommer möta patienter med bipolär 

sjukdom inom sjuksköterskeyrket. Slutligen har vi människor i vår närhet som lever med 

bipolär sjukdom som har upplevt utmaningar kring hanteringen av sin sjukdom på grund av 

bland annat fördomar från samhället. Dessa anledningar ligger till grund för fördjupningen av 

det valda ämnet och vi önskar att denna uppsats ska bidra med en ökad kunskap om hur det är 

att leva med bipolär sjukdom.  

 

Bakgrund!!

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som innebär hög komplexitet för den som 

drabbas (Daggenvoorde, Geerling & Goossens, 2015). Att leva med bipolär sjukdom innebär 

att sinnestillståndet skiftar mellan perioder av att uppleva svåra depressioner och perioder av 

ett kraftigt ökat stämningsläge (Skärsäter, 2010). Prevalensen för bipolär sjukdom hos 

världsbefolkningen varierar omkring två procent och ingen skillnad på prevalensen mellan 

män och kvinnor förekommer (Adler, 2014). Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan tonåren 

och fram till 35-års åldern och av alla vuxna personer som drabbas har sjukdomen debuterat 

innan 18-års åldern hos 30-50% av dem.  

Av alla de som drabbas insjuknar cirka 50% på grund av stressrelaterade orsaker 

(Skärsäter, 2010). Forskare har än idag inte fastställt den bakomliggande orsaken till 

uppkomsten av bipolär sjukdom (Adler, 2014). Förutom att en stark ärftlighet har fastställts 

diskuterar forskare kring substans-och hormonförändringar och dess påverkan på uppkomsten 

av bipolär sjukdom men trots dessa spekulationer har inga fynd hittills varit banbrytande för 

fastställandet av den exakta orsaken till utvecklingen av bipolär sjukdom.  

 

Mani,!hypomani!och!depression!

Sjukdomsprofilen hos patienten skiljer sig beroende på vilken typ av bipolaritet som 

framträder (Skärsäter, 2010). Den subjektiva upplevelsen av sjukdomsepisoderna bidrar till att 

sjukdomen ses som komplex (Daggenvoorde, Goossens & Gamel, 2013). Bipolär sjukdom 

delas in i typ ett och typ två (Skärsäter, 2010). Bipolär typ ett innebär att individen någon 

gång har upplevt ett tillstånd av mani och oftast även minst en depressionsperiod. Bipolär typ 

två kännetecknas av intensivare depressionsperioder med hypomana tillstånd. I samband med 
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sjukdomsepisoderna ökar sårbarheten hos patienten och med tiden blir patienten mer 

mottaglig för nya skov (Adler, 2014). Därmed ökar även risken för kvarstående, kroniska 

symtom i samband med varje återfall. 

Mani innebär en sjuklig upprymdhet med symtom som storhetsvansinne, hallucinationer, 

grova sömnproblem och vanföreställningar (Skärsäter, 2010). Ett maniskt tillstånd kan 

medföra allvarliga konsekvenser på grund av förlorade hämningar och ett impulsivt 

beteendemönster utan riskmedvetenhet (Lingjærde, 2006). Hypomani är ett skonsammare 

tillstånd av mani och innebär att individen upplevs som mer intensiv och upprymd men 

symtomen behöver inte nödvändigtvis leda till negativa livskonsekvenser. Tillståndet som 

förekommer mellan skoven kallas eutyma och innebär en period då stämningsläget är stabilt, 

det vill säga varken intensifierat eller nedsatt (Skärsäter, 2010). 

Depressionsskoven som patienten befinner sig i kan medföra ett stort lidande och innebär 

ofta en hög suicidrisk (Skärsäter, 2010). En depression omfattar vanligtvis 

koncentrationssvårigheter, skuldkänslor, orkeslöshet och ett kraftigt ökat sömnbehov. 

Författarna Johnsson, Carver och Tharp (2017) belyser i sin studie att självmordsfrekvensen i 

samband med bipolär sjukdom är högst av alla psykiatriska sjukdomar. Zengin Eroglu, 

Karkaus och Tamam (2013) redovisar att 25-56 % av alla patienter med bipolär sjukdom 

kommer någon gång att försöka ta sitt liv och 10-19 % av dessa patienter kommer att dö på 

grund av självmord. 

Miller et al. (2015) visar att kvinnor oftare drabbas av depression och även mer frekventa 

mixade sjukdomsepisoder, då både maniska och depressiva symtom närvarar, i jämförelse 

med män. I samband med det redovisar även författarna att kvinnor diagnostiseras fel med 

diagnosen egentlig depression, i stället för bipolär sjukdom, i 1,9 år längre än män. Under 

mani rapporterar män en högre frekvens av hyperaktivitet och en högre sexlust i jämförelse 

med kvinnor. Under det depressiva tillståndet rapporterar fler kvinnor än män förändringar 

kring vikt, kostvanor och svårigheten att bibehålla en god nattsömn. Kvinnor rapporterar även 

en högre frekvens av hypersomni vilket innebär en extremt ökad trötthet dagtid.  

!
Diagnos!och!behandling!!

Vid diagnostisering av bipolär sjukdom föreligger risken för feldiagnostisering (Adler, 2014). 

Den risken förekommer eftersom symtomen liknar de symtom som uppträder vid en mängd 

andra psykiatriska sjukdomar. Några exempel på vanliga differentialdiagnoser är egentlig 

depression, ADHD, borderline och personlighetsstörning. För att diagnostisera bipolär 
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sjukdom krävs en holistisk, noggrann bedömning som innefattar en mängd olika 

komponenter. De komponenter som beaktas är bland annat patientens subjektiva 

sjukdomsupplevelse, sociala aspekter, symtombild, eventuell ärftlighet och även patientens 

episodutveckling genom tid. För att diagnostisera en manisk episod krävs det att patientens 

sjukdomssymtom har varat i sju dagar och fastställandet för en hypoman episod har ett 

durationskrav på fyra dagar. 

Det finns en bred variation av läkemedel för patienter med bipolär sjukdom (Lingjærde, 

2006). Primär behandling är litium som vanligen benämns som stämningsstabiliserande. 

Litium har god effekt vid akut mani, mani och har även en viss antidepressiv effekt. Litium 

används som förebyggande behandling vid bipolär sjukdom men används även som 

behandling på långsikt för att förhindra maniska och depressiva tillstånd. En fördel med litium 

är att biverkningarna är relativt få och nackdelen är att inverkan sker sakta. Exempel på 

biverkning är skakningar, diarré, ökad urinproduktion och acne (Adler, 2014). På grund av 

litiums långsamma effekt kan sederande läkemedel användas som kompletterande behandling 

(Lingjærde, 2006). Viss antiepileptika kan också användas vid behandling av bipolär sjukdom 

och förutom litium har även viss neuroleptika stor effekt på akuta manier (Adler, 2014).  

I de fall en farmakologisk behandling inte är tillräcklig finns alternativa och 

kompletterande icke-farmakologiska behandlingar i form av psykoterapi (Lingjærde, 2006).  

Psykoterapi har visat goda effekter på patienter med bipolär sjukdom. Buckley (2008) skriver 

i sin studie att när en farmakologisk behandling används som primär behandling kommer 

effekten stärkas om den kompletteras med psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi och 

familjefokuserad terapi är två vanligt förekommande terapiformer vid behandling av bipolär 

sjukdom. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att tillhandhålla patienten kunskap och diverse 

strategier för att lära sig behärska sina sjukdomssymtom (Skärsäter, 2010). Familjefokuserad 

terapi bygger på gemensamma sammanträden mellan patient och anhöriga (Miklowitz & 

Chung, 2016). Denna terapiform fokuserar på utbildning och undervisning i 

kommunikationsförbättring samt problemlösning utifrån patientens subjektiva 

sjukdomsupplevelse. Dessa terapisessioner behandlar även eventuella problemområden inom 

familjesituationen. 

 

Omvårdnad!av!patienter!med!bipolär!sjukdom!

Med ett omvårdnadsarbete som är personcentrerat arbetar sjuksköterskan för att synliggöra 

patientens psykosociala och existentiella behov så väl som patientens fysiska behov (Fransson 



  4 (40) 
 

Sellgren, 2014). I ett patientfokuserat omvårdnadsarbete ser sjuksköterskan patienten som en 

samarbetspartner som är kapabel till att ta egna beslut kring sin behandling och vård. WHO 

(2017) skriver att stöd på ett psykosocialt plan är av stor betydelse för en god behandling vid 

bipolär sjukdom. Omvårdnaden ska fokuseras på uppmuntran och att handleda patienten till 

att lära sig känna igen symtomen på påbörjade maniska samt depressiva episoder (Skärsäter, 

2010). Motivation till att få patienten att vilja fortsätta med sin behandling är även en viktig 

del i omvårdnaden. I många fall blir närstående en väsentlig del av omvårdnaden och även i 

följsamheten beträffande medicinering för att förhindra regression. Trots att betydelsen av 

närstående klarläggs för en god behandling upplever patienter att deras närstående i vissa fall 

nonchaleras och utesluts av vårdpersonal (Peters, Pontin, Lobban & Morriss, 2011). Följden 

blir att närstående går miste om relevant information kring situationen och därmed får svårare 

att stötta patienten genom sjukdomsprocessen.  

Sjuksköterskor beskriver anhöriga som en essentiell del i patientens behandling och 

omvårdnad (Beentjes, Goossens & Jongerden, 2016). För att patienten ska erhålla en god vård 

är det väsentligt att sjuksköterska, anhöriga och patient inleder ett samarbete så fort som 

möjligt. Även Fransson Sellgren (2014) lyfter betydelsen av att sjuksköterska och patient ska 

arbeta som ett team där sjuksköterskan vägleder patienten genom omvårdnadsprocessen. Ett 

gott samarbete underlättar omvårdnaden för patienten på en mängd olika plan (Beentjes et al., 

2016). I studien beskrev sjuksköterskorna att när patienten blev manisk och därmed förlorade 

sjukdomsinsikt blev samarbetet med anhöriga primärt vilket innebar att samarbetet med 

anhöriga prioriteras framför patientens egna önskningar. Detta görs för att den primära 

omvårdnadsåtgärden blir att minska uppkomsten av negativa livskonsekvenser för patienten 

och för att lyckas med det krävs ett starkt samarbete mellan sjuksköterska och anhörig. I dessa 

lägen kan även konfidentiella överenskommelser med patienten behöva brytas med avsikten 

att skydda patienten på längre sikt.  

Således är det av stor vikt att en återfallspreventionsplan upprättas när patienten befinner 

sig i ett stabilt tillstånd (Beentjes et al., 2016). När en återfallspreventionsplan finns 

tillgänglig är det lättare för sjuksköterskan att styra och rättfärdiga sin omvårdnad. När 

patienten befinner sig i ett maniskt tillstånd och har svårigheter med att förstå sina anhöriga 

och sjuksköterskans handlingar är återfallspreventionsplanen hjälpsam. I planen kan 

sjuksköterskan se över de överenskommelser som har gjorts, med patientens samtyckte, och 

kan sedan agera utifrån planen på ett lämpligt sätt. När den maniska episoden sedan avtar kan 

sjuksköterskan och patienten tillsammans omarbeta återfallspreventionsplanen genom 



  5 (40) 
 

diskussion om vad som eventuellt fungerat bra eller dåligt och vad som kan förbättras i 

framtiden.  

!

Problemformulering!

På grund av komplexiteten med bipolär sjukdom riskerar patienten att påverkas på flera olika 

plan utifrån sin livssituation. Sjuksköterskans ansvar är bland annat att motivera och 

upprätthålla lämplig behandling genom samarbete tillsammans med patienten och närstående. 

För att patienten ska erhålla personcentrerad vård och ett adekvat stöd krävs det att 

sjuksköterskan är anpassningsbar till den individuella, föränderliga sjukdomsprocessen. 

Utifrån de krav som ställs på sjuksköterskan och omvårdnadsarbetet i dagens läge krävs en 

ökad förståelse kring patientens subjektiva upplevelse av att leva med bipolär sjukdom.  

!

Syfte!

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  

 

Teoretisk!utgångspunkt!

Phil Barkers omvårdandsteori har tillämpats för att sjukdomsprocessen för patienter med 

bipolär sjukdom ter sig olika för varje individ och samtidigt är sjukdomssymtomen i ständig 

förändring och utveckling. Barker ser psykisk ohälsa som en ständigt föränderlig process och 

inte som en sjukdom eller ett tillstånd (Barker, 2003; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det 

innebär att Barker ser psykisk ohälsa som en naturlig reaktion och som följd av en period med 

påfrestande situationer som människan haft svårigheter att hantera (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Han menar att psykisk ohälsa är en del av livet, en föränderlig process som 

ständigt omkonstrueras och patientens egna upplevelse och erfarenheter står alltid i fokus.  

Barker ser också psykisk ohälsa som en kris och hans tidvattenmodellen är en modell för 

att hjälpa patienten återuppbygga sitt liv under psykisk ohälsa, i en värld av ständig kaos 

fokuserar han på helheten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Han anser att individen i sig 

alltid är av central betydelse och inte individens sjukdomssymtom. Barker talar om tre 

erfarenhetsdomäner som centrala för rekonstruktion och återhämtning efter psykisk ohälsa. 

Självdomänen innefattar patientens känslor och inre värld, världsdomänen omfattar patientens 

egna upplevelser och reflektioner utifrån livshistorien och andradomänen omfattar samverkan 

med omgivningen som patienten har runtomkring sig.  
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Sjuksköterskans ansvar är att anpassa sig och skapa förutsättningar för patientens 

personliga utveckling igenom den pågående krisen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Wiklund Gustin och Lindwall belyser också att Barkers omvårdnadsteori fokuserar på 

patientens tillgängliga resurser i stället för eventuella problem. Det är när patientens resurser 

tas vara på som en förändring mot hälsa kan ske. Barker (2003) menar att tidvattenmodellen 

fokuserar på att utforma nästa steg i återuppbyggnadsprocessen med hjälp av personens levda 

upplevelser och inte det som orsakat det nuvarande problemet i personens liv. Den tidigare 

resan som personen har genomgått blir av stor betydelse för att kunna hjälpa patienten styra 

utvecklingen i rätt riktning.  

 

Metod!

Denna uppsats är genomförd som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt syftar till att 

avgränsa ett område som ska studeras närmare (Friberg, 2006). Genom att studera befintlig 

forskning kring det valda ämnet med hjälp av rapporter och forskningsartiklar kan forskaren 

få en övergripande bild av det valda problemområdet.  

Avsikten med litteraturöversikten har varit att belysa patienters egna upplevelser av att leva 

med bipolär sjukdom. För att samla datamaterial har därför vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod sökts. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden karaktäriseras som en metod 

vars ändamål är att få en starkare förståelse av ämnet genom att försöka förstå upplevelsen på 

djupet (Kjellström, 2012). En passande metod för att fånga den individuella upplevelsen är 

intervjumetod där deltagarna själva får berätta om sin situation (Danielson, 2012).  

Författarna har främst analyserat studier som varit genomförda med semistrukturerade 

intervjuer. En semi-strukturerad intervju innebär en flexibilitet då intervjuaren använder sig 

av öppna frågor och anpassar frågorna vartefter samtalets utveckling (Danielson, 2012). När 

semistrukturerade intervjuer analyseras är en kvalitativ innehållsanalys lämplig för att 

noggrant förtydliga texters innebörd. 

!

Datainsamling!

Vetenskapliga artiklar söktes översiktligt i databaserna CINAHL Complete (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Litterature), PsycInfo och Pubmed för att få en 

uppfattning om befintlig forskning i relation till syftet av litteraturöversikten. Pubmed är den 

ledande referensdatabasen när det gäller det medicinska området och CINAHL dominerar 
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inom omvårdnad och hälsovårdvetenskap (Backman, 2008). Psycinfo är en passande databas 

då den inriktar sig på beteendevetenskap och psykologi.  

För att precisera sökningen ytterligare tillämpades den booleska söktekniken och AND 

inkluderades i sökningarna. En boolesk sökteknik grundar sig på hur forskaren önskar att 

sambandet mellan sökorden ska se ut (Östlundh, 2006). Forskaren kan till exempel koppla 

ihop relevanta sökord genom att lägga till AND mellan söktermerna och på så sätt erhålla 

träffar som innehåller flera sökord.  

Följande keywords har använts i sökningarna; bipolar disorder, expert patient, experience, 

qualitative, living with bipolar disorder, barriers, relationship, QoL, depression, coping 

strategies, identity, ”suicide”, ”control”, barriers (Bilaga 1). 

!
Urval!

Urvalet av artiklar grundades på det aktuella syftet. Författarna läste igenom artikeltitlarna 

som sökningarna resulterade i och när författarna fann artikeltitlar som var av intresse för 

litteraturöversiktens syfte lästes tillhörande abstrakt. Ett abstrakt finns tillgängligt för att ge 

forskaren en snabb överblick av dokumentets innehåll (Östlundh, 2006).  

Artiklarna kontrollerades sedan utifrån urvalskriterier som författarna hade beslutat att alla 

artiklar skulle innehålla. Alla vetenskapliga artiklar som noggrant analyserades innehöll 

följande urvalskriterier; de var godkända av en etisk kommitté, skrivna på engelska och 

publicerade mellan år 2000 och 2017. Artiklarna var även peer-reviewed och ett abstrakt 

fanns tillgängligt. Majoriteten av artiklarna fanns tillgängliga i full text förutom en artikel som 

beställdes via biblioteket för Ersta Sköndal Bräcke Högskola.  

Patienterna i studierna var 18 år eller äldre och var diagnostiserade med bipolär sjukdom 

och studierna i de använda vetenskapliga artiklarna genomfördes i följande länder; Norge, 

Australien, England, Kanada, Nya Zeeland, USA och Mexiko (Bilaga 2).  

!
Analaysmetod!

I takt med sökandet inkluderades de artiklar som författarna ansåg vara mest relevanta och 

intressanta för syftet. Artiklarna som valdes skrevs ut i varsin kopia och bearbetades av båda 

författarna med hjälp av understrykningspennor. Därefter använde författarna post-it-lappar 

för att sammanställa de resultatdelar som återfanns i flera av de valda artiklarna. Författarna 

diskuterade artiklarnas resultatdelar utifrån skillnader och likheter, som kunde 

uppmärksammas tydligt med hjälp av post-it-lapparna. Detta gjordes i enlighet med Fribergs 
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analysmodell (2006). I samband med granskningen upprättades två Word-dokument där 

författarna sammanfattade och översatte studiernas resultatdelar som var av intresse. I Word-

dokumenten kunde författarna tydliggöra samband och likheter i resultatdelarna som slutligen 

formade huvudteman i litteraturöversiktens resultat.  

 

 

Forskningsetiska!överväganden!

Ändamålet med examensarbeten är att utöka kunskap inom ett problemområde vilket kräver 

att personer som finns beskrivna i respektive studie har velat delta i studierna (Kjellström, 

2012). Författarna till litteraturöversikten ansåg därför att det var nödvändigt att artiklarna 

som valdes redovisade sådana etiska frågeställningar.  

Intervjuareffekten lyfts fram som en eventuell nackdel med kvalitativa intervjuer 

(Kjellström, 2012). Intervjuareffekten innebär att deltagaren påverkas av intervjufrågorna och 

försöker svara utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. Under en kvalitativ intervjumetod 

krävs det att forskaren tillämpar ett etiskt förhållningssätt då denna intervjumetod kan 

upplevas som intim och inkräktande på integriteten. Forskningsetiken finns till för att skydda 

deltagarna från att bland annat utsättas för kränkning. 

I litteraturöversiktens resultat har författarna enbart använt artiklar som har blivit godkända 

av en etisk kommitté för att säkerställa att författarna i artiklarna har tillämpat 

forskningsetiska principer. Vid översättning av artiklarna har författarna varit noggranna med 

att översätta texterna med avsikten att inte kränka patienter som lever med bipolär sjukdom. I 

resultatdelen har författarna varit tydliga med att skriva att det antingen är studien, författarna 

eller patienterna i studien som uttrycker sig. Detta har gjorts för att klargöra att 

resultatinnehållet är den specifika patienten eller en grupp patienter och deras egna 

upplevelser och inte en generalisering som gäller för alla patienter som lever med bipolär 

sjukdom.  

 

Resultat!

Sammanlagt användes elva vetenskapliga studier i syfte att belysa patienters upplevelser av 

att leva med bipolär sjukdom. Resultatet presenteras nedan utifrån fem teman med tillhörande 

underteman. Första temat är: Det sociala sammanhanget med två underteman; Behov av 

socialt stöd och Påverkan på relationer. Identitet och förlorad kontroll är tema nummer två 

med tre tillhörande underteman: Identitetsförändring, Känslan av förlorad kontroll och 
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Ständigt iakttagen. Upplevelsen av sjukdomssymtom är det tredje temat med två underteman; 

Att vara manisk och Att vara depressiv. Att bli stigmatiserad är fjärde temat och slutligen är 

Att medicinera- En ambivalent upplevelse det sista temat.  

 

Det!sociala!sammanhanget!

Behov&av&socialt&stöd&

Michalak, Yatham, Kolesar och Lam (2006) undersökte i sin studie hur bipolär sjukdom 

inverkar på livskvalitén hos patienter. Patienter rankade socialt stöd som den viktigaste 

komponenten för att bibehålla en god livskvalité trots bipolär sjukdom. Hanteringen av sin 

sjukdom och tillstånd blev betydligt mycket lättare när ett socialt stöd fanns tillgängligt 

(Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2017). Ett starkt socialt nätverk ledde även till bättre 

följsamhet av behandling och hantering av sjukdomen (Proudfoot et al., 2009). Specifikt 

underlättades hanteringen för den drabbade när andra människor visade empati och respekt 

för patientens sjukdomssituation (Owen et al., 2017). Ett socialt nätverk som däremot gått 

förlorat visade sig kunna trigga igång en episod av mani eller depression. Specifikt var detta 

vanligt vid förlusten av närstående.  

För att lyckas upptäcka viktiga varningssignaler gällande återfall och humörsvängningar i 

tid har ett socialt nätverk visat sig vara värdefullt (Michalak et al., 2006). Däremot att behöva 

luta sig mot sina närstående skapade lätt en beroendekänsla och för många krävdes det 

mycket för att lyckas hitta tillbaka till känslan av självständighet. En kvinna beskrev att 

behovet av ett socialt stöd förändrades i takt med sjukdomen. Hon menade att början av 

sjukdomen krävde ett mer grundläggande stöd som till exempel någon som hjälper en att 

komma utanför dörren och hitta på saker. Behovet av socialt stöd utvecklades med tiden och 

blev mindre inriktat på att trösta och mer inriktat på ömsesidigt socialt umgänge.  

I en studie vars syfte var att undersöka erfarenheten av föräldraskap och tacklingen av ens 

egna bipolära sjukdom uttryckte föräldrarna svårigheten med att lyckas hitta en god balans 

mellan föräldraskap och psykisk ohälsa (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Resultatet visade att 

erhållandet av stöd ifrån den sociala omgivningen, speciellt närstående och närmast 

familjemedlemmar, var en väsentlig del i föräldrarnas liv för att lyckas med sitt föräldraskap 

trots sin sjukdom.  
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Påverkan&på&relationer&

Att leva med bipolär sjukdom påverkar sociala relationer på en mängd olika komplexa 

avseenden, både negativa och positiva aspekter klarläggs (Michalak et al., 2006; Proudfoot et 

al., 2009; Fernandez, Breen & Simpson, 2014; Owen et al., 2017). Många som lever med 

bipolär sjukdom menar att deras sjukdom direkt har lett till mängder av förlorade relationer 

(Michalak et al., 2006; Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Det gäller både intima relationer 

så väl som vänskapsrelationer (Michalak et al., 2006). Alla tjugo deltagare i en studie av 

Owen et al. (2017) belyste att deras absurda beteenden hade förstört relationer och 

vänskapsband för gott. Vidare beskrev en kvinna att anledningen bakom förlusten av 

vänskapsrelationer var att hennes vårdslösa beteende i slutändan blivit ohanterligt för 

omgivningen.  

Det var främst det maniska och hypomana tillstånden som förorsakade sociala svårigheter 

och förstörda relationer (Michalak et al., 2006). Det instabila, irritabla och opassande 

beteendet blev oftast svårt för människor runtomkring att hantera. En kvinna berättade att hon 

inte var ärlig gällande sin sjukdom på grund av att omgivningen inte förstod sig på den. En 

tjugoett årig man beskrev att han förlorat nästintill alla sina vänner på grund av upprymdheten 

som fått honom att säga underliga saker, prata alldeles för fort och bete sig opassande i 

sociala sammanhang. Följden av hans förlorade vänskapsrelationer och upplevelsen av att 

ingen förstod vad som försiggick fick honom att känna sig ensam och isolerad.  

Studiens resultat visade dock inte enbart negativa påföljder utifrån en relationsaspekt 

(Michalak et al., 2006). En man uppgav att sjukdomen lett till en djupare och närmre relation 

med hans bror. Han beskrev att broderns dedikation till hans sjukdom och välmående medgav 

en större tillit sinsemellan och andra patienter beskrev liknande upplevelser, att sjukdomen 

bidrog till djupare familjerelationer.  

I en studie genomförd i Australien vars syfte var att undersöka upplevelsen av förlust, 

hantering och återhämtning hos kvinnor med bipolär sjukdom beskrev alla kvinnor förlusten 

av nära relationer (Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Som följd av sjukdomens påfrestning 

hade fyra av kvinnorna genomgått skilsmässa och resterande uppgav att sjukdomen haft en 

negativ påverkan på deras kärleksrelationer. Ytterligare beskrev en kvinna att när hon var i en 

kreativ episod och fann nya vänner såg de henne som en glad och kreativ människa. Hon 

beskrev att det sedan blev tufft för henne att uppvisa den andra versionen av sig själv, det vill 

säga den ledsna och mörkare versionen. En annan kvinna erkände att hon endast träffade och 

umgicks med sina vänner när hon hade en stabil sjukdomsperiod och en annan såg sig själv 

som en börda under de längre depressiva perioderna och undvek helt att skapa och bevara 
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intima relationer i detta tillstånd. Slutligen uppgav en kvinna att hon ljög för sina vänner och 

sa att hon var bortrest när hon upplevde sina depressiva episoder. Följden av alla relationer 

som påverkats negativt blev att patienterna kände sig oerhört ensamma och sårade. 

 

Identitet!och!förlorad!kontroll!!

Identitetsförändring&

Bipolär sjukdom kan för många innebära känslan av en identitetsförändring (Michalak et al., 

2006; Michalak et al., 2011; Proudfoot et al., 2009). Den egna identiteten beskrevs som både 

frisk och sjuk och patienterna menade att livet planerades vartefter, utifrån var identiteten 

befann sig (Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Många patienter uppgav att deras identitet 

inlindas av sin sjukdom (Michalak et al., 2011).  

Trots att många med bipolär sjukdom var överens om att sjukdomen hade stor inverkan på 

identiteten var inte allas upplevelser negativa gällande att definiera sig själva i förhållande till 

sin sjukdom (Michalak et al., 2011). En kvinna uttryckte att bipolär sjukdom var något som 

hon hanterade och klarade av och inte något som hon var. En annan kvinna som arbetade som 

lärare ansåg att sjukdomen hade en positiv inverkan på hennes identitet då hon valde att se 

styrkan i att ta sig igenom en depression. I stället för att vara tyst och försöka vara den 

perfekta förebilden använde hon sin erfarenhet i hopp om att få barn i liknande situationer att 

förstå att de inte var ensamma. I en studie av Johnson et al. (2016) beskrev patienterna 

svårigheten att tänka sig ett liv utan sjukdomen på grund av att den hade blivit en väsentlig 

del av deras identitet.  

En man i trettioårsåldern förklarade svårigheten av att hitta tillbaka till sig själv efter en 

episod av mani eftersom det var svårt att förstå vad som hade hänt med en själv (Michalak et 

al., 2006). Han förklarade att det kändes som att få någon annans körkort i handen och 

samtidigt undra vems det var men körkortet i verkligheten var hans egna. Detta beskrev han 

som känslan av att ens identitet helt plötsligt har förändrats.  

&

Känslan&av&förlorad&kontroll&

Oförmågan att kunna avstyra humörsvängningar ledde till en känsla av förlorad kontroll 

(Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Många av patienterna upplevde att de i vissa 

sammanhang saknade förmågan att behärska och styra över sina beteenden (Fernandez, Breen 

& Simpson, 2014; Johnson et al., 2016). Som följd hamnade patienterna i situationer som 
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stred emot deras moral, där de inte kände igen sig själva (Fernandez, Breen & Simpson, 

2014). Känslan beskrevs som att någonting främmande ”tog över”.  

Ytterligare upplevde patienter att förlorad kontroll även medgav känslan av förlorad 

autonomi och en känsla av att vara otillräcklig utifrån samhällets normer och förväntningar 

(Crowe et al., 2012). Denna känsla fick patienterna att känna sig inkapabla till att kontrollera 

vissa aspekter i deras liv. Många patienter upplevde att när de saknade kontroll över sina 

sjukdomssymtom hade de heller inte kontroll över sina liv. Den känslan upplevdes eftersom 

de två var så starkt sammankopplade och symtomen var en så stor del av deras liv. I vissa fall 

när patienterna försökt återfå kontroll över sin sjukdomssituation har många misslyckats 

eftersom symtomen har varit för överväldigande. En del patienter upplevde att de aldrig skulle 

få kontroll över sin sjukdom eftersom den var genetisk, vilket många antog innebar att 

sjukdomen var okontrollerbar.  

En kvinna beskrev känslan av att hennes kontroll bortrövats i samband med att hennes 

föräldrar alltid tvingats ta hand om henne även i vuxenålder (Michalak et al., 2006). Kvinnan 

menade att hon var tacksam för hennes föräldrars oändliga stöd men att hennes självkänsla 

blev svårare att bevara. Familjens uppsikt och behov av kontroll innebar således för de med 

bipolär sjukdom en förlust av självkänsla och en påtaglig svårighet med att lyckas bli 

autonom och oberoende.  

 

Ständigt&iakttagen&

En kvinna förklarade att hennes humör ständigt iakttas och att vara glad eller ledsen direkt 

kopplades till att vara bipolär (Michalak et al., 2011). Hon menade att hon definieras som 

bipolär i stället för en människa med en bipolär sjukdom. Konflikten av att inte våga vara glad 

eller ledsen, med andra ord vara sig själv, i närheten av andra återfanns i ett flertal 

studieresultat (Michalak et al., 2011; Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Denna känsla 

infann sig på grund av rädslan att uppfattas som antingen manisk eller deprimerad av sin 

omgivning.  

Patienterna upplevde att de blir iakttagna av omgivningen som letar efter tecken på 

sjukdomssymtom (Michalak et al., 2011; Fernandez, Breen & Simpson, 2014). En patient 

som uttryckte föregående känsla uppgav att han blivit mer allvarlig gentemot innan och mer 

restriktiv inför sina handlingar på grund av denna rädsla (Fernandez, Breen & Simpson, 

2014). Ett annat exempel från studien var en kvinna som berättade att hennes chef hade ringt 

till hennes psykiatriker och påstått att hon burit ”konstiga” kläder på arbetsplatsen och därför 

blev orolig för hennes välmående. Den beskrivna situationen väckte en rädsla av att inte våga 
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sticka ut och känslan av att behöva hejda sig själv i sammanhang när personen i fråga bara 

ville uttrycka sig själv.  

 

Upplevelsen!av!sjukdomssymtom!

Att diagnostiseras med bipolär sjukdom väckte varierande känslor som ilska, chock och 

självförnekelse hos patienterna (Proudfoot et al., 2009). En del patienter upplevde en 

lättnadskänsla då de i flera år tacklat sina symtom utan att förstått bakomliggande orsak. 

Patienterna upplevde förekomsten av bipolära symtom i det upprymda och nedstämda faserna 

som mycket oroande. Symtom av både det maniska och depressiva tillstånden upplevdes som 

tvångsmässiga beteendemönster som fick patienterna att känna sig överkörda och inkapabla 

till att hantera situationer (Crowe et al., 2012). Vidare beskrev en del patienter rädslan och 

oron inför att en ny episod skulle inträffa (Proudfoot et al., 2009). Till exempel förklarade en 

deltagare att när hon började känna sig gladare slog det snabbt över till en rädsla i stället, en 

rädsla för att det var en mani på gång vilket i sin tur kunde medföra en depression, och den 

känslan var för henne mest skrämmande utifrån hennes sjukdomssymtom.  

I en studie vars syfte var att undersöka sambandet mellan sociala interaktioner och 

hanteringen av bipolär sjukdom visade det sig att sjukdomssymtomen ibland kunde ge ett 

socialt försprång (Owen et al., 2017). Fördelar kunde vara att hypomana tillstånd underlättade 

vissa sociala sammanhang och kunde även leda till nya sociala interaktioner. Patienterna 

jämförde detta med de maniska episoderna som i samband med ett förändrat, äventyrligt 

beteende påverkade nära relationer på ett negativt sätt. Patienterna i studien beskrev att när 

självförtroendet ökade under vissa episoder ökade även chansen till att kunna ge ett gott första 

intryck. Till exempel berättade en kvinna att hon kunde gå in i ett rum fullt av människor och 

lyckas med vad som helst i affärssyfte på grund av sitt starka självförtroende som sjukdomen 

bidrog med i det dåvarande tillståndet.  

Å andra sidan hade patienter svårare att se upprymdheten i ett maniskt tillstånd som något 

ohälsosamt i jämförelse med ett depressivt tillstånd (Proudfoot et al., 2009). 

Depressionstillstånden kunde lättare förstås av patienterna som en del av sjukdomen. 

Svårigheten att uppfatta och särskilja sina känslor från sjukdomssymtom ledde olyckligtvis 

till att patienterna fick svårare att lita på sitt omdöme och därmed ifrågasatte sina upplevelser. 

!
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Att&vara&manisk&&

Maniska episoder upplevdes som en period med hög kreativitet och oändlig energi (Johnson, 

et al., 2016; Fernandez, Breen & Simpson, 2014). De kraftiga humörsvängningarna innebar 

för patienterna en skiftande personlighet med olika sidor av sig själva. Upplevelsen av mani 

beskrevs som ett svärd med två skilda vassa sidor (Johnson et al., 2016). Utifrån en 

kreativitetsaspekt menade patienterna att den ena sidan av svärdet representerade de positiva 

följderna och den andra sidan av svärdet representerade de negativa följderna av mani. En 

känsla av att konstant befinna sig i extas beskrevs (Fernandez, Breen & Simpson, 2014). 

Många beskrev även upplevelsen av mani som en slags njutning (Proudfoot et al., 2009). Å 

andra sidan upplevdes också läskiga, destruktiva känslor samt tankar och en del 

obehagligheter som till exempel hallucinationer beskrevs (Fernandez, Breen & Simpson, 

2014). Energin som uppstod under det maniska tillståndet genererade många idéer på samma 

gång vilket ledde till ett skapande och en ökad produktivitet (Johnson et al., 2016). Föräldrar 

med bipolär sjukdom upplevde mani som en spännande tid tillsammans med barnen eftersom 

de hade extra mycket energi och kreativiteten flödade (Tjoflåt & Ramvi, 2013). När patienter 

befann sig i ett maniskt tillstånd kände de sig oerhört motiverade, hängivna och fokuserade på 

sina nytillkomna kreativa idéer (Johnson et al., 2016). Patienterna beskrev däremot att de även 

upplevde en känsla av tvång och besatthet av att utföra dessa idéer som uppkom. 

Intensiteten av mani innebar även en känsla av förlorad kontroll (Johnson et al., 2016; 

Proudfoot et al., 2009). Tillståndet innebar förlorade hämningar som kunde medföra att 

patienten utsatte sig själv för farliga situationer med allvarliga konsekvenser (Owen et al., 

2017). Ett tillstånd av mani kunde te sig mycket dramatiskt för patienten och påföljden kunde 

innebära traumatiska konsekvenser och kraftiga skamkänslor (Crowe et al., 2012). En patient 

som befann sig i ett allvarligt psykotiskt tillstånd beskrev en händelse då patienten låste in sig 

själv när läkaren kom för att besöka patienten i hemmet. Situationen eskalerade och blev allt 

mer allvarlig och tillslut anlände polisen till platsen för att försöka få kontroll över 

situationen. Patienten hoppade då ut på gatan genom fönstret och polisen tvingades jaga 

patienten samtidigt som patienten skrek att det var djävulen som tagit över och att allt var 

djävulens fel.  

I en studie beskrevs mani som okontrollerbar på grund av att tankarna liknar intensiteten av 

ett snabbtåg som inte går att stanna (Proudfoot et al., 2009). En nackdel med det maniska 

tillståndet var att patienternas starka dedikation till sina projekt och tankar ledde till 

försummelse mot sina familjer och sig själva (Johnson et al., 2016). Vidare beskrev 

patienterna att det var svårt att ta ansvar för sina handlingar då all uppmärksamhet riktades till 
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nya projekt, som i många fall aldrig blev färdiga. Patienterna hade svårt att fokusera på en och 

samma uppgift eftersom ett tillstånd av mani ofta innebar koncentrationssvårigheter.  

 

Att&vara&depressiv&&

Depressiva episoder upplevdes som skrämmande på grund av starka, påtagliga 

personlighetsförändringar som uppkom under tillståndet (Fernandez, Breen & Simpson, 

2014). Personlighetsförändringarna innebar att personen i fråga blev känsligare, mer tystlåten 

och dramatisk. Sömnsvårigheter, orkeslöshet, likgiltighet och negativa tankebanor 

tillsammans med grubbel var andra symtom som beskrevs av patienter med bipolär sjukdom 

(Tjoflåt & Ramvi, 2013).  

Depressionsperioden påverkade även patienterna på många negativa sätt gällande 

självförtroende och självuppfattning (Fernandez, Breen & Simpson, 2014; Crowe et al., 

2012). Självmordstankarna ökade kraftigt och ensamheten blev mer påtaglig samtidigt som 

individen drog sig undan i självömkan (Fernandez, Breen & Simpson, 2014). Upplevelserna 

och erfarenheterna kring depression som patienterna beskrev i studien dominerades som 

negativa och ansågs även vara oundvikliga under den bipolära sjukdomsprocessen. Trots att 

depression dominerades av negativa erfarenheter uttryckte en patient att 

depressionsepisoderna ändå var att föredra då episoden medförde en känsla av kontroll 

(Proudfoot et al., 2009).  

Föräldrar med bipolär sjukdom uppgav att under depressionsperioder var det kärleken till 

sina barn och förpliktelsen av att vara förälder som gav kraften att orka kämpa trots bland 

annat suicidtankar (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Föräldrarna menade att deras barn många gånger 

räddat livet på dem och att föräldraskapet och viljan av att vara en respektabel förebild var en 

drivkraft för att ta sig igenom depressiva tillstånd.   

 

Att!bli!stigmatiserad!

Att vara diagnostiserad med bipolär sjukdom innebar för många patienter känslan av att 

stigmatiseras av sin omgivning (Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2015; Owen et al., 2017; 

Michalak et al., 2011; Tjoflåt & Ramvi, 2013; Proudfoot et al., 2009). Stigmatisering var en 

anledning till att patienter med bipolär sjukdom valde att isolera sig (Proudfoot et al., 2009; 

Blixen, Perzynski, Bukach, Howland, Sajatovic, 2016). Att stämplas med att ha en allvarlig 

psykisk störning upplevdes av patienterna som stressfullt och frustrerande (Proudfoot et al., 

2009). En patient berättade att en vän slutade höra av sig då patienten berättat om sin diagnos 
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vilket fick patienten att känna sig frustrerad på grund av att stödet som hade förväntats inte 

uppfylldes. Resultatet i studien visade att människor i omgivningen tenderar att dra sig undan 

på grund av okunskap, i stället för att stötta. På grund av detta upplevde patienterna att en stor 

del av stigmatiseringen skedde inom den närmsta kretsen. En studie av Michalak et al. (2011) 

bekräftar genom att redovisa att en stor del av stigmatiseringen sker inom familjen. En kvinna 

beskrev att när hon fick reda på att hennes mormor också diagnostiserats med bipolär 

sjukdom förväntade hon sig kunna infinna stöd hos henne men hennes mormor hade inga 

intentioner av att samtala om diagnosen.   

Patienter beskrev att deras beteenden i många fall misstolkades och antogs vara en del av 

ett förhöjt stämningsläge men beteendet var i verkligheten endast en del av deras personlighet 

(Owen et al., 2017). Sådana situationer tolkades av patienterna som att människor 

runtomkring hade svårigheter med att särskilja individen från sjukdomen. Stigmatisering har 

även visat sig vara en riskfaktor för suicidbeteende i samband med att patienten missförstås av 

sin omgivning (Owen et al., 2015). 

Även professionella yrkesgrupper hade en negativ inverkan på stigmatisering på grund av 

deras bristande förståelse för sjukdomen (Michalak et al., 2006; Proudfoot et al., 2009; 

Johnson et al., 2016). En patient beskrev att professionella yrkesgrupper tenderar att inte 

lyssna ordentligt vid samtal vilket ledde till missförstånd och fler negativa följder än positiva 

(Michalak et al., 2006).  

!
Att!medicineraX!en!ambivalent!upplevelse!

Patienter diskuterade olika aspekter av sin läkemedelsbehandling och både positiva och 

negativa biverkningar förekom (Johnson et al., 2016; Crowe et al., 2012; Proudfoot et al., 

2009; Blixen et al., 2016; Vargas-Huicochea, Huicochea, Berlanga, & Fresán, 2014; 

Fernandez, Breen & Simpson, 2014).  

En vanlig farhåga patienter hade gällande medicinering var eventuella biverkningar som 

kunde uppstå (Blixen et al., 2016; Proudfoot et al., 2009; Johnson et al., 2016; Vargas-

Huicochea et al., 2014). En patient berättade att kreativiteten hastigt sjönk i samband med den 

kraftiga medicineringen som sattes in vid diagnostisering av bipolär sjukdom (Johnson et al., 

2016). Medicineringen ledde till att patienten kände sig som en zombie. Ytterligare farhågor 

som beskrevs av patienter var den sänkta energinivån och frustationen av att behöva pröva sig 

fram för att hitta rätt medicinering (Proudfoot et al., 2009). Vidare såg vissa patienter sitt 

behov av medicinering som ett tecken på att de var onormala (Crowe et al., 2012). En känsla 
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av att inte känna igen sig själv eftersom medicineringen fått patienten att bete sig annorlunda 

beskrevs. Patienten upplevde att ju mer medicinering desto mer förlorad kontroll över sig 

själv och sina emotioner. 

En aspekt gällande medicinering som patienterna uppgav var att okunskap från 

omgivningen och närstående ledde till att patienter erhöll felaktiga och olämpliga råd (Blixen 

et al., 2016). En patient berättade att hennes egna familj sa åt henne att hon inte behövde ta 

sin medicin och förklarade vidare att folk i hennes vänskapskrets uttryckt sig på liknande sätt. 

Vänner hade till exempel uttryckt att hon borde stressa mindre och sluta ta sin medicin 

eftersom de märkte tydligt när hon hade medicinerat på grund av att hon upplevdes som grovt 

påtänd. 

Patienter uttryckte även frustration kring att behöva upprätthålla rutinen av medicinering 

(Blixen et al., 2016). En patient berättade att tanken på att ständigt behöva ta sin medicin 

ledde till att patienten vissa dagar vägrade ta sin medicin och en annan patient bestämde att 

vissa dagar helt enkelt var ”hoppa-över dagar”, beroende på dagsformen. Ytterligare 

förklarade en patient att i samband med ett nytt förhållande slutade patienten med sin 

medicinering helt eftersom patienten inte ville att partnern skulle få reda på sjukdomen.  

En positiv aspekt kring medicinering som belystes av patienter var hoppet av att få ett mer 

stabilt liv på grund av sin medicinering (Vargas-Huicochea et al., 2014). Patienter uttryckte 

att med hjälp av medicinering ville de återfå kontrollen av sig själva och därmed även sina liv. 

De uttryckte viljan av att leva ett normalt liv utan ständiga känslomässiga upp-och nedgångar. 

Vägen till rätt medicinering kunde vara lång men trots väntan och de beskrivna 

biverkningarna upplevde patienterna att medicineringens fördelar i slutändan vägde upp 

(Proudfoot et al., 2009).  

!

Diskussion!

Metoddiskussion!

Analys&

Författarna har under arbetets gång haft ett gott samarbete med god kommunikation och 

likvärdig delaktighet. Analysen av resultatartiklarna skedde i enlighet med Friberg (2006) 

som menar att syftet med en analys är att identifiera generella kategorier för sitt område. 

Författarna bearbetade artiklarna var för sig för att sedan diskutera materialet och följaktligen 

skriva resultatet tillsammans. Att två personer har granskat artiklarna kritiskt och bearbetat 

texterna noggrant ser författarna som en styrka som ökar trovärdigheten i resultatdelen. Om 



  18 (40) 
 

resultatets olika delar hade skrivits separat anser författarna att risken för att arbetet skulle bli 

inkonsekvent hade ökat.  

Vissa av patienternas upplevelser kunde appliceras under flera teman och i dessa fall valde 

författarna temat som var mest relevant utifrån patientens beskrivna upplevelse. Författarna 

upptäckte likheter som återkom i resultatartiklarna utan några specifika hinder och de funna 

likheterna bildade sedan huvudteman i resultatet. För att uppsatsmarginalen skulle hållas inom 

ramen för mängden antal tillåtna ord var författarna tvungna att begränsa antalet huvudteman 

till de teman författarna fann intressanta.&

!

Inklusionskriterier&och&sökord&

Alla valda artiklar inkluderade endast patienter diagnostiserade med bipolär sjukdom bortsett 

från en artikel där vårdgivare och anhöriga också intervjuades. Vid granskning av den 

sistnämnda artikeln var författarna noga med att fokusera endast på patienternas uttalanden 

och resterande deltagare ströks över med en penna för att säkerställa att det var patienternas 

upplevelse som medtogs i resultatet. 

Författarna har inte särskilt på olika typer av bipolär sjukdom eftersom de ansåg att alla 

patienters subjektiva upplevelser var likvärdiga för syftet. Författarna fastställde att inte 

fokusera på vad för tillstånd patienten befann sig i under intervjun då författarna ansåg att alla 

olika tillstånd är en väsentlig del av sjukdomen och författarna ville inte att dessa patienter 

skulle uteslutas. Ytterligare en inklusionskriterie var att deltagarna i resultatstudierna var 18 

år eller äldre. Detta inklusionskriterie gjordes för att begränsa syftet till en viss grupp 

människor och författarna ville fokusera på vuxna patienter där majoriteten hade en längre 

livserfarenhet av sin bipolära sjukdom. Denna begränsning medförde att en artikel som lästes 

valdes bort. I denna artikel var patienternas upplevelser mycket välbeskrivna men studiens 

deltagare var både under och över 18 år och vem som uttryckt vad var otydligt. 

Författarna har endast använt vetenskapliga artiklar skrivna på engelska på grund av att 

engelska språket är lättförståeligt. Detta kan innebära att författarna har gått miste om 

relevanta artiklar skrivna på svenska som hade kunnat inkluderas då författarna även 

behärskar det svenska språket. Författarna märkte vid studiens start att det fanns mycket 

relevant forskning relaterat till syftet och ville därför specificera sökningarna ytterligare för 

att minska antalet träffar. Årtalen 2000 till 2017 har varit en standardbegränsning i alla 

sökningar. Den begränsningen gjordes för att finna nytillkommen forskning, men även äldre 

forskning då den forskningen kunde innehålla relevant fakta. Författarna anser att 

begränsningen på 17 år var tillräcklig och menar att en bredare begränsning hade inneburit för 



  19 (40) 
 

många träffar och därmed för många abstrakt att läsa. Däremot finns risken att relevant 

forskning som publicerats innan år 2000 har uteblivit. 

Sökningsramarna varierade från åtta till 53 träffar. Majoriteten av artiklarna hittades med 

under 25 träffar. I artikelsökningen ville författarna hellre ha färre träffar då detta säkrade att 

sökorden fanns med i artiklarna och därmed kunde fler relevanta abstrakt läsas. Under 

läsandet fann författarna sökord i artiklarnas resultatdelar som sedan användes för att hitta 

ytterligare artiklar. Alla sökningar har innehållit sökord med bipolar disorder eller ”bipolar 

disorder” och har sedan utökats med fler, relevanta sökord. Två resultatartiklar hittades med 

sökningen living with bipolar disorder, utan tillägg av sökord.  

&

Resultatartiklarnas&datainsamlingsmetod&

Alla artiklar som har granskats har genomförts med kvalitativ metod med syfte att fånga den 

subjektiva upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom. En nackdel med kvalitativa studier 

kan vara att deltagarnas dagsform kan påverka forskningsresultatet. Författarna menar att 

patienternas uttalanden i studierna kan ha påverkats av deras dåvarande tillstånd, det vill säga 

att patienten hade antingen en dålig eller en bra dag. Författarna har ej analyserat några 

kvantitativa studier och hade det inkluderats hade eventuellt resultatet kunnat stärkas 

ytterligare. 

Sju artiklar, det vill säga majoriteten av resultatartiklarna, har använt semi-strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. En artikel använde strukturerade intervjuer med 

specifika frågor som datainsamlingsmetod. Två artiklar har använt sig av fokusgrupper varav 

en av dessa artiklar gav patienterna möjligheten att välja på antingen deltagandet i en intervju 

eller i en fokusgrupp. Onlinekommunikation användes i en artikel som datainsamlingsmetod 

där nydiagnostiserade patienter fick stöd från mer erfarna bipolära patienter via e-mail. 

Det förekom således tre olika typer av datainsamlingsmetoder i resultatartiklarna. 

Författarna ansåg att de olika datainsamlingsmetoderna som valdes skapade en positiv 

variation av tillvägagångssätt för upplysning av patienternas upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom. De artiklar med semistrukturerade intervjuer valdes då denna intervjuform 

ansågs vara väsentlig för att synliggöra djupet i patienternas berättelser.  

 Vidare anser författarna att artikeln som gav patienten chansen att välja mellan fokusgrupp 

och intervju medförde en god förutsättning för patienten utifrån en etisk aspekt. Detta för att 

studien individanpassas utifrån patientens bekvämlighet. Författarna anser att denna 

valmöjlighet skapar en god förutsättning för trygghet och tillit mellan patienten och 

forskningsgruppen.  
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Artikeln med fokus på online-kommunikation valdes för att dagens samhälle blir mer 

digitaliserad och denna artikel gav möjligheten för patienten att uttrycka sig via nätet. Det var 

intressant att få se hur patienternas upplevelser formulerades och gav uttryck online i 

jämförelse med en intervju som sker öga mot öga. En styrka med onlinekommunikationen i 

studien var att kommunikationen skedde på patientens villkor då patienten själv fick 

bestämma när kommunikationen skulle ske.  

Vidare anses kroppsspråk som en väsentlig del för att få en komplett förståelse av 

patientens upplevelse. I studien med onlinekommunikation uteblir kroppsspråket och detta ser 

författarna som en svaghet. Författarna menar att forskarna lättare kan missförstå patientens 

upplevelse då de endast granskar en text där kroppsspråk och personlig närvaro saknas.  

Trots att de använda artiklarna har olika datainsamlingsmetoder anser författarna att 

slutresultatet inte har påverkats. Författarna anser att patienterna uppgav liknande upplevelser 

oavsett om intervjumetoden var individuella intervjuer, online-kommunikation eller 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Resultatdiskussion!

I resultatdiskussionen sammanfattar författarna det viktigaste resultatet och styrker resultatet 

med annan vetenskaplig forskning. Resultatdiskussionen involverar bland annat forskning om 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som är diagnostiserade med bipolär 

sjukdom. 

 

Omgivningens&påverkan&&

Resultatet visade ett samband som tyder på att den sociala omgivningen har stor påverkan på 

hur patienten kommer att uppleva sin sjukdom och att ett socialt nätverk är av stor betydelse 

för patienterna. Ett socialt nätverk är väsentligt dels för att patienten ska erhålla ett adekvat 

stöd och dels för att patientens sjukdomstecken kan upptäckas av närstående. Trots att den 

sociala omgivningen medför positiva aspekter visar även resultatet på en mängd negativa 

aspekter som närstående kan medföra. Bland annat har deras överdrivna oro och övervakning 

av patienterna medfört en negativ inverkan på identiteten. Patienterna känner sig bland annat 

hämmade och upplever att de i vissa sammanhang inte vågar uttrycka sig som de själva 

önskar. Vidare bidrar det sociala nätverket till att patienter känner sig stigmatiserade. Många 

av dessa negativa aspekter som har redovisats i resultatet sker främst på grund av okunskap 

från omgivningen.  
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I litteraturöversiktens resultat redovisas anhöriga och ett socialt nätverk som värdefullt för 

patienten då de kan upptäcka varningstecken på sjukdomsepisoder. Samtidigt visar resultatet 

att patienter ofta känner sig övervakade av familjemedlemmar och närstående. Patienterna 

menar att närstående saknar kunskap och förståelse om sjukdomen och därför letar de ständigt 

efter maniska eller depressiva symtom. Känslan av att övervakas stärks av Peters et al. (2011) 

som redovisar att patienter uppger en rädsla för att involvera anhöriga i deras 

symtomövervakning. Patienterna menar att situationen i stället kan förvärras eftersom 

anhöriga tenderar att bli för vaksamma. Vaksamheten leder till att närstående ofta misstolkar 

patientens beteenden och bedömer vanliga känslor som varningstecken på en ny episod. Även 

sjuksköterskor bekräftar patienternas upplevelse genom att förklara att närstående, specifikt 

anhöriga, tenderar att erhålla kritiska attityder gentemot patienterna utifrån deras 

sjukdomssymtom (Beentjes et al., 2016). Sjuksköterskorna i studien berättar att anhöriga kan 

påstå att patienten är manisk endast för att patienten uttryckt ilska eller till exempel skrattat 

för högt.  

I litteraturöversiktens resultat framgår det att patienter upplever att omgivningen påverkas 

av deras sjukdom. Alla patienter uppgav att de har haft relationer som gått förlorade på grund 

av sin sjukdom och det var främst det maniska tillståndet som medgav allvarliga 

konsekvenser. I många fall var det omgivningen som inte kunde tolerera eller hantera 

patientens intensiva beteende under manin. Ett flertal studier bekräftar att i ett maniskt 

tillstånd har patienten svårare att se konsekvenserna av sitt beteende och det är nästintill 

omöjligt att deras vårdslösa handlingar inte kommer att påverka omgivningen (Beentjes et al., 

2016; Van Den Heuvel, Goossens, Terlouw, Van Achterberg & Schoonhoven, 2015). 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter med akut mani beskriver att patienterna i detta 

tillstånd är okontrollerbara, ilskna, saknar hämningar och uttrycker en verbal aggressivitet 

mot sin omgivning (Daggenvoorde et al., 2015). Vidare berättar sjuksköterskorna att det 

beskrivna beteendet pågår dygnet runt vilket många gånger leder till stora gräl och det är 

speciellt vanligt att grälen sker inom familjen. Det är även vanligt att närstående kritiseras och 

förolämpas av patienten när de försöker underlätta situationen och följden blir att 

omgivningen i slutändan tenderar att dra sig undan. 

 

Patientens&erfarenheter&styr&omvårdnadsarbetet&

Resultatet visar att många patienter upplever en känsla av förlorad kontroll i samband med 

bipolär sjukdom. Den förlorade kontrollen upplevs när patienterna inte kan kontrollera eller 

styra sina humörsvängningar och som följd agerar på ett sätt där de inte känner igen sina 
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handlingar. Det maniska tillståndet var det tillstånd som främst medgav känslan av förlorad 

kontroll. I en studie av Daggenvoorde et al. (2013) beskriver flera patienter stor förtvivlan och 

ånger när de återblickar på hur deras beteenden i olika tillstånd har påverkat deras närstående. 

Den känslan motiverade många patienter till att vilja utforma en återfallspreventionsplan i 

hopp om att förhindra att deras närstående såras av deras oaktsamma beteende.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att Barker utifrån en omvårdnadsaspekt anser 

att det är lämpligt att använda evidensbaseradeverktyg där patientens erfarenheter styr 

utförandet av omvårdnadsplanen. Sjuksköterskan ska lära sig av patientens upplevelser där 

patientens berättelse är central och styr omvårdnaden (Barker, 2003). Trots att patientens 

berättelse alltid är i fokus är även närstående en viktig komponent i omvårdnaden. 

Sjuksköterskans ansvar är att stödja patientens självdomän så att patienten själv kan utforska 

möjliga förändringar som behöver ske utifrån världsdomänen. Vidare kan patienten dra nytta 

av sin andradomän, sin samverkan med omgivningen, genom att se närstående som en del av 

sin återhämtningsprocess med hopp om att den andradomänen, anhöriga, ska tillföra ett stöd 

och en trygghet genom sjukdomsprocessen.  

I utformandet av en återfallspreventionsplan använder patienten både sina egna 

erfarenheter och närståendes erfarenheter som en resurs för att förhindra återfall (Beentjes et 

al., 2016). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) hänvisar till Barker som anser att vid psykisk 

ohälsa är det väsentligt att fokusera på resurserna som finns tillgängliga för att kunna uppnå 

en hälsosam förändring. För att återfå kontroll vid psykisk ohälsa är varje steg mot förändring 

betydelsefull och i den ständigt föränderliga processen ska sjuksköterskan möta patienten i 

nuet.  

Trots att det finns riktlinjer som fastslår att patienter med bipolär sjukdom bör upprätta en 

återfallspreventionsplan förklarar patienter att sådana planer inte alltid tillämpas (Van Den 

Heuvel et al., 2015). En patient beskrev till exempel att en återfallspreventionsplan inte 

passade hans sjukdomsupplevelse och erfarenheter på grund av att sjukdomsepisoderna alltid 

urartade sig annorlunda. Han menade att det blev svårt att upprätta en plan för hur sjukdomen 

skulle utveckla sig.  

 

Strategier&för&självhantering  

Resultatet visar på skilda upplevelser av de bipolära sjukdomssymtomen. Både tillståndet av 

mani och depression medförde att patienterna kände sig inkapabla till att hantera vissa 

situationer. Resultatet visar även att patienter har svårt att uppfatta maniska episoder som 

ohälsosamma men är ofta medvetna om när de befinner sig i en depression. Ett flertal studier 
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bekräftar genom att belysa att patienter har en tendens att neka sjukdomssymtom vid 

utvecklingen av mani (Beentjes et al., 2016; Daggenvoorde et al., 2015; Van Den Heuvel et 

al., 2015).  

Många patienter uttryckte oro och rädsla inför att en ny episod skulle inträffa. Russel och 

Browne (2005) redovisar patienters individuella strategier som de utvecklar och använder sig 

av för att förhindra uppkomsten av mani och depression. Strategierna används som redskap 

för att upprätthålla hälsa och patienten lär sig med hjälp av strategierna att upptäcka symtom 

på återfall i tid. Strategier som uppmärksammades av patienter var bland annat mindfullness, 

utbildning kring sin sjukdom, upptäckandet av identitetsutlösande faktorer, lära sig känna 

igen varningstecken, ha tillgång till socialt stöd och utformandet av en plan för att hålla sig 

frisk. Patienter beskriver att för att de ska kunna hantera sin sjukdom behöver de först lära sig 

identifiera tidiga varningstecken på sina sjukdomssymtom (Van Den Heuvel et al., 2015).  

Vid mani ser sjuksköterskor tydliga förändrade tecken i patienters sömnbeteenden och ett 

nedsatt sömnbehov är en indikator på att patienten är på väg in i en mani (Daggenvoorde et 

al., 2015). Stresshantering och att upprätthålla regelbunden sömn var enligt patienterna 

avgörande faktorer som minskade risken för återfall (Russel & Browne, 2005). Sömnrutiner 

som att gå och lägga sig vid samma tidpunkt och att minska intellektuell stimulation precis 

innan sömn beskrevs av patienterna som effektiva strategier för att upprätthålla hälsa.  

Författarna av litteraturöversikten kopplar Barkers omvårdnadsteori till patienternas 

beskrivna strategier eftersom patienterna använder sig av sina egna erfarenheter för att lyckas 

upprätthålla hälsa och en adekvat omvårdnadsplan. Detta anser författarna stämmer överens 

med Barkers omvårdnadsteori som anser att omvårdnaden bör byggas på patientens egna 

upplevda erfarenheter. När patienten får dela med sig av sina egna upplevelser och 

erfarenheter kring hanteringen av sin sjukdom blir de även delaktiga i sin omvårdnad. 

 Sjuksköterskan kan med hjälp av Barkers omvårdnadsteori, patientens egna beskrivna 

erfarenheter och samarbete med anhöriga upprätthålla ett strategiskt omvårdnadsarbete för att 

motverka sjukdomsåterfall. För att lyckas med detta behöver sjuksköterskan kunskap kring 

patientens bakgrund och situation (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Den kunskapen kan 

bli avgörande för i vilken utsträckning sjuksköterskans omvårdnad kommer att stödja 

patienten. 

 

Anhörigas&roll&genom&sjukdomsprocessen&&

Behovet av socialt stöd för en patient som lever med bipolär sjukdom går inte att negligera. 

De behöver ett nätverk som genuint engagerar sig i sjukdomstillståndet och som fungerar som 
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ett slags bollplank för att hjälpa patienten i rätt riktning i sin föränderliga process. När 

patienten befinner sig i ett stabilt tillstånd i sjukdomsprocessen bör en omvårdnadsplan 

upprättas som sedan kan användas när patienten befinner sig i en mani, det vill säga när 

sjukdomsprocessen förändras och skiftar. Den föränderliga processen är i ständig rörelse och 

det är i den processen närstående ska möta patienten (Barker, 2003). 

För att närstående ska kunna stödja patienten genom sjukdomsprocessen mot ett 

hälsosammare liv behöver de kunskap om sjukdomen och grundläggande verktyg som kan 

användas för att förhindra återfall. När anhöriga inte förmår dessa kunskaper blir det svårare 

att stödja patienten igenom den komplexa sjukdomssituationen. Författarna har genom 

litteraturöversikten också fått en ökad förståelse för vad det innebär att vara anhörig till en 

person med bipolär sjukdom. På grund av att anhöriga utsätts för patientens svåra 

humörsvängningar, som kan innebära förolämpningar och utåtagerande handlingar, ser 

författarna att även anhöriga behöver erhålla ett adekvat stöd. När ett adekvat stöd och 

grundläggande kunskap saknas finns risken att även anhöriga kommer att påverkas negativt 

av sjukdomen och detta kan i sin tur påverka patienten negativt. 

Slutligen vill författarna belysa vikten av att försöka se skillnaden i att övervaka patienten 

och att vara uppmärksam på patientens förändrade sinnestillstånd. Att övervaka och att vara 

uppmärksam innebär en hårfin gräns som bör uppmärksammas av både anhöriga och 

vårdpersonal. Patientens välmående och autonomi är två väsentliga delar i omvårdnadsarbetet 

och därför bör omgivningen ständigt sträva efter att lära sig skilja på att uppmärksamma och 

att övervaka. Slutligen bör alla som involveras i patientens sjukdomsprocess eftersträva att 

anhöriga upplevs som en resurs och inte som en bidragande orsak till identitetsförlust och 

känslan av att stigmatiseras.  

!

Kliniska!implikationer!!

Litteraturöversikten visar att patienter med bipolär sjukdom kan känna sig missförstådda av 

omgivningen och professionella yrkesgrupper. Detta sker främst på grund av okunskap som i 

sin tur leder till stigmatisering. Sjuksköterskan bör därför utöka sin kunskap om bipolär 

sjukdom och samtidigt se till att anhöriga får adekvat information om sjukdomen och 

patientens nuvarande tillstånd. Sjuksköterskan bör samråda med andra yrkesgrupper för att 

kunna erbjuda anhöriga och patienten möjlighet att delta i familjefokuserad terapi och/eller 

samtalsstöd. Det ska erbjudas för att öka kunskapen hos närstående som i sin tur kan minska 
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patienternas upplevelse av isolering och stigmatisering. Vidare kan en ökad kunskap hos 

närstående leda till ännu bättre förutsättningar för följsamheten i patientens behandling.  

 I litteraturöversiktens diskussion framkommer strategier som patienter med bipolär 

sjukdom använder sig av för att upprätthålla hälsa och minska risken för sjukdomsåterfall. 

Dessa strategier kan även sjuksköterskan applicera i sitt omvårdnadsarbete. Exempel på 

strategier är utformandet av en återfallspreventionsplan och identifiering av varningstecken på 

sjukdomsepisoder. Vid en mani bör sjuksköterskan fokusera sitt omvårdnadsarbete på att 

upprätthålla god kontakt och samarbete med anhöriga och samtidigt bevaka patientens 

sömnmönster för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det är även viktigt att sjuksköterskan har i 

åtanke att patientens humör kan fluktuera kraftigt och författarna menar att sjuksköterskan ska 

vara anpassningsbar vartefter patientens sjukdomssymtom.  

Omvårdnadsarbetet vid depression bör fokuseras på att erbjuda patienten adekvat stöd och 

möjlighet till professionellt samtalsstöd. Sjuksköterskan bör uppmärksamma eventuella 

förändringar i sinnestillståndet och vara vaksam på suicidbeteenden. Sammanfattningsvis bör 

sjuksköterskan visa nyfikenhet inför patientens subjektiva sjukdomsupplevelse, vara 

öppensinnad i sin omvårdnad och tillämpa samt applicera nytillkommen forskning i sitt 

omvårdnadsarbete.  

 

Förslag!till!fortsatt!forskning!

När omgivningen saknar kunskap om bipolär sjukdom bidrar det till att patienter som lever 

med sjukdomen upplever stigmatisering och identitetsförlust. Därför önskar författarna att 

vidare forskning inriktas på hur omgivningen specifikt påverkar patienten och deras 

upplevelse av att leva med sin sjukdom. Författarna anser att sådan forskning skulle bidra till 

en ökad förståelse om varför omgivningen har så stor påverkan på patientens liv. Författarna 

önskar även att sådan forskning skulle bidra till en ökad medvetenhet hos närstående och 

vårdpersonal beträffande hur stor påverkan de faktiskt har på patienter som lever med bipolär 

sjukdom. En ökad medvetenhet hos omgivningen skulle i sin tur kunna leda till en minskning 

av stigmatisering, negativa attityder och fördomar.  

 

Slutsats!!

Patienternas upplevelser vittnar om att bipolär sjukdom påverkar dem utifrån flera olika 

aspekter. Patienterna uppgav identitetsförändring, kontrollförlust, svårigheter med behandling 

och fördärvade relationer som några aspekter som påverkades negativt av sjukdomen. 
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Patienternas upplevelser tyder på att ett socialt stöd är väsentligt för hanteringen av bipolär 

sjukdom men samtidigt visar litteraturöversikten att omgivningen ibland saknar tillräcklig 

kunskap och förståelse kring sjukdomen vilket bidrar till negativa upplevelser för patienter. 

För att patienterna ska erhålla ett adekvat och värdefullt stöd genom sjukdomsprocessen krävs 

det att närstående utökar sin kunskap och att patientens subjektiva upplevelse beaktas i 

omvårdnadsarbetet.  
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Samtidigt medgav mani en svårighet att 
styra över sitt beteende men trots detta 
uppgav många patienter att de inte kunde 
tänka sig ett liv utan sin bipolära sjukdom då 
sjukdomen blivit en del av deras identitet.  
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bipolär sjukdom 
påverkar 
livskvaliteten.  

Metod 
Kvalitativ metod. 
 
Datainsamling 
52 semi-strukturerade 
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Deltagarna rankade socialt stöd som den 
viktigaste komponenten för att erhålla 
livskvalitet i samband med en bipolär 
sjukdom. Efter socialt stöd som högst rankat 
hamnade mental hälsa på plats två. 
Resultaten från studien visar på ett komplex 
samband mellan livskvalitet och bipolär 
sjukdom. Många deltagare beskrev att 
sjukdomen hade en negativ inverkan på 
livskvalitet men samtidigt beskrevs även 
positiva aspekter och vinklar på sjukdomen 
relaterat till livskvalitet.  
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2011, Kanada, 
Chronic Illness 

Syftet med 
studien var att 
utforska och 
beskriva 
erfarenheter och 
förståelser kring 
stigmatisering hos 
individer som 
lever med bipolär 
sjukdom. 

Metod 
Deskriptiv kvalitativ 
metod. 
 
Datainsamling 
Intervju eller 
fokusgrupp. 
 
Urval 
20 kvinnor och 12 män, 
19 år eller äldre, 
diagnostiserade med 
bipolär sjukdom som 
pratade flytande 
engelska deltog.  
 
Analys 
Temaanalys användes. 
 

Stigmatisering kopplat till identiteten, 
hantering av sjukdomen och att lyckas ta sig 
förbi stigmatisering redovisades i studien. 
Många deltagare uppgav att självidentiteten 
påverkas negativt av sjukdomen men några 
deltagare beskrev också att identiteten 
påverkades positivt av bipolär sjukdom.  

Owen. R., 
Gooding, P., 
Dempsey, R., 
& Jones, S. 

A qualitative 
investigation into the 
relationships between 
social factors and 
suicidal thoughts and 
acts experienced by 
people with a bipolar 
disorder diagnosis. 

2015, England, 
Journal of 
Affective 
Disorders  

Syftet med 
studien var att 
identifiera sociala 
faktorer som 
människor med 
bipolär sjukdom 
ansåg trigga 
igång, försvåra 
och skydda mot 
suicidtankar, 
känslor och 
beteenden. 

Metod 
Kvalitativ metod. 
 
Datainsamling 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval 
13 kvinnor och 7 män  
diagnostiserade med 
bipolär sjukdom och 
som tidigare 
rapporterat 
suicidtankar, känslor 
och/eller beteenden 

Stigmatisering och att missuppfattas av 
omgivningen på grund av sin bipolära 
sjukdom var en faktor som kunde trigga 
igång suicidtankar hos patienter som lever 
med bipolär sjukdom. Vissa patienter kände 
sig som en börda och den känslan visade sig 
vara en bakomliggande orsak till 
suicidtankar. En faktor som däremot 
skyddade mot suicid var tanken på hur deras 
beslut om suicid skulle påverka deras 
närstående.  
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deltog. Åldern 
varierade mellan 18-65 
år. 
 
Analys 
Intervjuerna 
transkriberades and 
analyserades med hjälp 
av temaanalys.  
 

Owen, R., 
Gooding, P., 
Dempsey, R., 
& Jones, S. 

The reciprocal 
relationship between 
bipolar disorder and 
social interaction: A 
qualitative 
investigation . 
 

2017, England, 
Clinical 
Psychology and 
Psychotherapy 

Syfte var att 
undersöka hur sociala 
interaktioner 
påverkar hanteringen 
av bipolär sjukdom 
och hur 
sjukdomssymtomen 
kan påverka nivån av 
stöd som erhålls från 
omgivningen. 
 

Metod 
Kvalitativ metod.  
 
Datainsamling 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
Urval 
7 män & 13 kvinnor 
diagnostiserade med 
bipolär sjukdom, med 
ett nuvarande stabilt 
tillstånd, med goda 
språkkunskaper i 
engelska deltog.  
 
Analys 
Induktiv temaanalys. 
 

Patienternas sjukdomshantering 
underlättades när ett socialt stöd fanns 
tillgängligt. Specifikt underlättades 
hanteringen när människor visade empati 
och förståelse för patienten. Ett socialt 
nätverk som gick förlorat kunde i sin tur 
trigga igång en episod av mani eller 
depression. Hypomana tillstånd kunde 
underlätta sociala sammanhang och leda till 
nya sociala interaktioner gentemot de 
maniska episoderna som påverkade 
relationerna negativt. 
 

Proudfoot, 
J. G., Parker, 
G. B., Benoit, 
M., 
Manicavasaga
r, V., Smith, 
M., & MCrim, 
A, G.  

What happens after 
diagnosis? 
Understanding the 
experiences of 
patients with newly-
diagnosed bipolar 
disorder. 
 

2009, 
Australien, 
Health 
Expectations  
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
erfarenheter och 
svårigheter som 
patienter upplever 
efter att ha fått 
diagnosen bipolär 
sjukdom. Syftet 
undersöktes utifrån 
hur patienterna 

Metod 
Kvalitativ metod  
 
Datainsamling  
Intervjuer skedde via 
online-kommunikation 
mellan nyligen 
diagnostiserade 
patienter och fyra 
respondenter som hade 

Patienterna hade svårt att hantera vissa 
sjukdomssymtom som kunde upplevas som 
obehagliga. Patienterna redovisade både 
positiva och negativa reaktioner som följd av 
diagnosen och många upplevde negativa 
följder av sin medicinering. Patienterna 
diskuterade hur de identifierade tidiga 
varningssignaler och eventuella faktorer som 
triggade igång sjukdomsepisoder. 
Patienterna uppgav även en förlust av 
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uttryckte sig genom 
onlinekommunikation 
med bipolära 
patienter som 
utbildats för att stödja 
de nyligen 
diagnostiserade 
patienterna.  
 

varit diagnostiserade 
med bipolär sjukdom i 
två år och hanterade sin 
sjukdom väl.  
 
Urval  
26 deltagare som 
nyligen diagnostiserats 
med bipolär sjukdom 
samt mellan ålder 18-
59.  
 
Analys  
Temaanalys. 
 

självkänsla och en osäkerhet inför framtiden.  
 

Tjoflåt, M., & 
Ramvi, E. 

I am me! 
Experiencing 
parenting while 
dealing with one’s 
own bipolar disorder. 

2013, Norge, 
Social Work in 
Mental Health  

Syftet var att genom 
deltagarnas 
berättelser få inblick i 
deras erfarenheter av 
att vara förälder och 
samtidigt tackla 
bipolär sjukdom.  

Metod 
Kvalitativ studie. 
 
Datainsamling 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
Urval 
5 kvinnor och 1 man 
diagnostiserade med 
bipolär sjukdom och 
som var förälder till 
barn under 18 år 
deltog. 
 
Analys  
Intervjuerna 
transkriberades verbalt 
med hjälp av IPAs 
riktlinjer.  
 

Föräldrarna upplevde komplexa och 
krävande utmaningar i sitt föräldraskap. 
Bland annat upplevdes mani av vissa 
patienter som en kreativ, spännande tid 
tillsammans med barnen. Föräldrarna 
beskrev en process som medgav en stark 
förändring hos föräldrarna och processen 
fick föräldrarna att bland annat växa i sin 
roll som förälder men hjälpte dem även med 
hanteringen av sjukdomen.   
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Vargas-
Huicochea, I., 
Huicochea, 
L., Berlanga, 
C., & Fresán, 
A.  

Taking or not taking 
medications: 
Psychiatric treatment 
perceptions in 
patients diagnosed 
with bipolar disorder. 

2014, Mexiko, 
Journal of 
Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics 

Syftet med studien 
var att analysera 
uppfattningen av 
psykiatrisk 
behandling hos 
patienter som lever 
bipolär sjukdom, de 
undersökte både 
uppfattningen av att 
leva med sjukdomen 
och uppfattningen av 
behandling. 

Metod 
Kvalitativ metod. 
 
Datainsamling 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval 
19 män och 31 kvinnor 
diagnostiserade med 
bipolär sjukdom. 
Åldern varierade 
mellan 19-67. 
 
Analys 
Temakategorisering 
enligt Kvale. 

Deltagarna upplevde den medicinska 
behandlingen som den mest problematiska 
delen av bipolär sjukdom. Patienterna kände 
en rädsla inför att bli beroende av läkemedel 
och denna rädsla blev ett stort hinder för att 
upprätthålla sin behandling.  �
 

 


