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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt tillstånd som innebär skiftningar mellan olika 

stämningslägen och innefattar mani, hypomani och depression. Diagnos ställs 

utefter förekommande symptom hos patienten som kan ge en indikation på 

bipolär sjukdom. Omvårdnad syftar till att ge stöd och motivation till 

patienten, och anhöriga, för att öka patientens välmående och minska 

återfallsepisoder.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka patienters upplevelse av 

bipolär sjukdom.  

Metod:  Uppsatsen är en litteraturöversikt och åtta vetenskapliga artiklar har 

analyserats. Datainsamling skedde genom databaserna CINAHL complete 

och PsycINFO.  

Resultat: Resultatet påvisade att det är svårt för personer med bipolär sjukdom att 

upprätthålla en stabil vardag på grund av sjukdomen och dess medföljande 

symptom. Detta innebär skiftningar i sinnesstämning, och påverkar arbete, 

relationer, patienternas identitet och sociala sammanhang. Omgivningens 

inverkan på patienten och dennes tillstånd redovisades vara både negativt och 

positivt, dock var patienters negativa upplevelser av bemötande och attityder 

överhängande.  

Diskussion: Omgivningen är betydelsefull för patienternas välbefinnande men har stor 

påverkan på patienterna och sjukdomen, och på grund av okunskap och rädsla 

för vad sjukdomen innebär upplever patienter stigmatisering, isolering och 

utanförskap. Vårdgivares attityder har en betydande roll för hur patienter 

upplever omvårdnaden. Det är väsentligt med en öppenhet och respekt för att 

patienten ska känna tillit och lyckas med sin återhämtning från sjukdomen. 

Anhöriga liksom vårdpersonal behöver få mer kunskap kring sjukdomen för 

att kunna bemöta och ge stöd till patienterna så de kan upprätthålla en stabil 



 
 

 
 

 

vardag och minska sina återfallsepisoder.  

Nyckelord: Bipolär sjukdom, Psykisk ohälsa, Omvårdnad, Upplevelse  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Bipolar disorder is a chronic condition that involves shifts between different 

moods, including mania, hypomania, and depression. Nursing care aims to 

provide support and motivation to the patient and relatives, to increase 

patient`s well-being and reduce relapse episodes.  

Aim: The purpose of this literature review was to investigate patients experience  

of bipolar disorder.  

Method: This essay is a literature review and eight scientific articles have been 

analyzed. Data collection took place trough CINAHL complete and 

PSYCinfo.  

Results: The result showed that it is difficult for people with bipolar disorder to 

maintain a stable daily life due to the disease and its accompanying 

symptoms. This involves changes in mood, affecting work, relationships, 

patient´s own identity and social contexts. The impact of the environment on 

the patient and the patient’s condition was reported to be both negative and 

positive. However, patient’s negative experience of attitudes and refutation 

against them was imminent.  

Discussion: The environment is important for the patient’s wellbeing but has great 

impact on patient and the disease itself, and because of ignorance and fear of 

what the disease means, patient’s experience stigmatization, isolation and 

exclusion. It is also clear that caregiver’s attitudes have a significant role in 

how patients experience nursing care, and it is essential for the patient to 

feel confident and succeed in recovering from the disease. Relatives, as well 

as healthcare professionals, need more knowledge about the disease to be 

able to respond and support patients so that they can maintain a stable 

everyday life and reduce their recidivisms. 

Keywords: Bipolar disorder, Metal illness, Nursing, Experience  
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Inledning 

Jag har i denna uppsats valt att belysa patienters upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 

Anledningen till valt ämne är att jag har ett intresse för psykiatriska tillstånd och psykisk 

ohälsa, där bipolaritet innefattar flera av dessa tillstånd. Mitt intresse väcktes av litteratur som 

belyser bipolära personers vardag och de svårigheter som medföljer, vilket har ökat mitt 

intresse för ämnet.  

Under min tid som studerande på bland annat VFU- platser, har jag fått möta många 

personer med psykisk ohälsa i olika former. Jag upplever att detta fortfarande idag är ett 

stigmatiserat ämne i samhället även om sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser fortsätter att 

öka. Sedan år 2014 anses psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning 

(Försäkringskassan, 2017). Jag avser med denna studie få en ökad kunskap och förståelse för 

alla de människor som lever med, eller kommer i kontakt med personer som lever med detta 

tillstånd.   

 

Bakgrund 

Bipolär sjukdom är en återkommande, kronisk sjukdom som karaktäriseras av variation och 

skiftningar i stämningsläge (Grande, Berk , Birmaher & Vieta, 2016). Den drabbar mer än en 

procent utav världens befolkning, och drabbar människor i alla samhällsklasser, oberoende av 

nationalitet, etnicitet eller socioekonomisk status. Det bipolära sjukdomstillståndet innefattar 

mani, hypomani och depression (Skärsäter, 2010). Stämningsläget hos personer med 

bipolaritet kan variera, allt från svår depression till upprymt läge. Perioder däremellan kan te 

sig neutrala, alltså befinner sig individen varken i förhöjt eller sänkt stämningsläge. 

Debutåldern för bipolär sjukdom typ ett är vanligast kring tonåren och unga vuxna (Adler, 

2014). Bipolär sjukdom typ två debuterar vanligen senare än typ ett. Flera andra sjukdomar 

innefattar också ett svängande stämningsläge varpå det inte alltid är säkert att det rör sig om 

bipolaritet, vilket utredas noggrant.  

     Sjukdomen kan se olika ut beroende på vilken typ som individen har (Skärsäter, 2010). 

Bipolär typ ett innebär att personen första gången insjuknat i en unipolär depression för att 

sedan ha uppfyllt kriterierna för ett maniskt tillstånd.  

Unipolär depression benämns även som egentlig depression (Skärsäter, 2010). Tillståndet 

är ett medicinskt sådant som påverkar tankar, beteende och känslor hos individen. Den 

särskiljer sig från en normal stämningssvacka, och kännetecknas som dyster, nedstämd 

sinnesstämning och minskat engagemang. Bipolär typ två kännetecknas vidare av upprepade 

depressioner och hypomaniska tillstånd, dvs ett maniskt tillstånd som oftast inte resulterar i 
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större svårigheter för personen att sköta arbete eller sociala relationer. Ungefär hälften av alla 

personer med bipolaritet har insjuknat första gången på grund av någon form av psykisk eller 

fysisk stress. För varje ny episod ter sig sårbarheten öka och det krävs mindre påfrestning för 

att ett nytt insjuknande ska uppkomma. Under de akuta faserna av skov är ofta funktionsnivån 

hos personen betydligt lägre än normalt, och det kan vara svårt att utföra vardagliga sysslor 

och aktiviteter.  

Dödligheten är hög hos personer med bipolär sjukdom, dels på grund utav somatiska  

sjukdomar, men även då suicidrisken är förhöjd för personer med sjukdomen. Av alla 

psykiatriska tillstånd är bipolär sjukdom det tillstånd som har störst risk för fullbordat suicid 

(Hales, Deeprose, Goodwin & Holmes, 2011). 

 

Mani, hypomani och depression 

Maniska eller hypomaniska episoder är ett tillstånd av förhöjt stämningsläge, där individen 

kan känna bland annat en ökad energinivå och bättre självkänsla (Grande et al., 2016). En 

manisk episod kan vara problematiskt då det kan resultera i psykotiska symptom och leda till 

social och yrkesmässig problematik. Mani kan kännas igen genom bland annat minskad sömn, 

pratsamhet, tankedistraktion, ökad aktivitet och sysselsättning som ger obehagliga 

konsekvenser (Adler, 2014). För klassificering av maniskt tillstånd bör dessa symptom ha 

pågått större delen av dagen, varje dag, i minst en vecka. Sjukhusvård behövs ofta för att 

personen inte ska skada sig själv eller andra, eller i de fall psykotiska uttryck ger sig tillkänna 

i symptombilden.  

Vid en hypomanisk episod kan individen uppleva en störd funktion men orsakar vanligtvis 

inte nedsättning av sociala eller yrkesmässiga relationer, utan kan ibland vara till fördel då 

individen kan uppleva en ökad produktivitet (Grande et al., 2016). I övrigt är hypomana 

episoder liknande de maniska, men utan hallucinationer och vanföreställningar i 

symptombilden, och under ett kortare antal dagar (Adler, 2014). Personer i hypoman episod 

behöver därför oftast inte sjukhusvård.  

Depressionsskov hos personer med bipolaritet kan te sig väldigt svåra och komplicerade  

(Skärsäter, 2010). Dessa skov innefattar stor risk för suicid och övriga symptom såsom 

energilöshet, koncentrationssvårigheter, trötthet och ett ökat sömnbehov. Att känna glädje, 

intresse och engagemang för saker i sin omgivning är tydligt nedsatt vid depression (Adler, 

2014). En del personer med bipolär sjukdom lever med neutrala stämningslägen emellan 

episoder av mani och depression, men en större andel personer lever kvar med sina depressiva 
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symptom. 

 

Diagnos och behandling   

Diagnos av bipolär sjukdom ställs vid intervju av patienten, och i vissa fall anhöriga (Thase, 

2005). Diagnosen ställs först då patienten har upplevt en hypoman eller manisk episod i 

kombination med skov av depression. Det kan ta många år utav svängningar i stämningsläget 

innan sjukdomen identifieras (Allgulander, 2014). Sjukdomen har påvisats ha viss ärftlighet, 

varpå det är av vikt att ta reda på om släktningar, då specifikt förstahandssläktningar besitter 

tillståndet (Adler, 2014). Det finns olika sorters verktyg att använda sig utav för att kunna 

identifiera bipolär sjukdom hos patienter, bland annat MDQ (Mood Disorder Questionarie) 

som är ett verktyg som används för att upptäcka typiska symptom i stämningsläget hos 

individen. Detta består av ett antal frågor som patienten svarar på, och utefter resultatet av 

dessa svar kan det föreligga högre eller lägre risk för bipolär sjukdom.  

Ett annat är DSM-5 som är en kriteriebaserad modell där patienten uppfyller vissa kriterier  

för att räknas haft en manisk eller hypomanisk period (Adler, 2014). Läkemedel är 

förstahandsval för behandling av bipolär sjukdom (Thase, 2005). Detta för att stabilisera 

stämningsläget hos personen och för att minska risk för återinsjuknanden i depression eller 

maniska tillstånd (Allgulander, 2014). Läkemedel som används är beroende på vad patienten 

har för typ av sjukdom och vad patienten är i för stämningsläge (Adler, 2014).  

Elektrokoklusiv behandling (ECT) kan vara till hjälp när psykoterapi eller   

läkemedelsbehandling inte haft önskad effekt (Algullander, 2014). ECT behandling används 

främst vid svåra depressioner och maniska episoder. Som kombination till 

läkemedelsbehandling kan psykoterapi användas av patienten (Thase, 2005.) Detta då risken 

för återinsjuknande reduceras, samt syftar till att ge patienten ökad kunskap om sjukdomen, 

om behandling samt hur patienten kan hantera symptomen. Utan behandling hamnar 

majoriteten av patienterna in i återfallsepisoder (Adler, 2014). Återfall ökar risk för försämrad 

funktionsförmåga, både socialt, yrkesmässigt och kognitivt.  

Behandling kan också innefatta familjefokuserad terapi, för att främja stöd och samarbete 

mellan patienten och närstående.  

 

 

 

Omvårdnad  



 
 4 (29) 

 

Omvårdnaden vid bipolär sjukdom syftar till att vägleda och ge stöd till individen (Skärsäter, 

2014). Det innebär att personen ska kunna hantera symptom och tecken på återinsjuknande 

och att professionell personal ska kunna motivera till behandling. Sjuksköterskan möter alltid 

patienten på dennes villkor, och genom att jobba personcentrerat och därmed utifrån 

personens egna perspektiv, är det möjligt att stötta och att bidra till passande åtgärder finns 

tillgängligt för personen.  

Sjuksköterskans uppgift är vidare att arbeta hälsofrämjande, tillsammans med patienten  

och vid möjlighet även tillsammans med närstående. Genom att stötta och stärka patienten 

ökar dennes möjlighet till återhämtning (Skärsäter, 2014). Sjukdomen kan medföra sociala 

konsekvenser, både för patienten och dess anhöriga, och patienten behöver därefter kunna 

hantera de förändringar i livsstilen som tillståndet medför.  

Psykosociala faktorer påverkar i hög grad personer med bipolär sjukdom, och där  

stress, sårbarhet, livsstil och sociala sammanhang medverkar med varandra tillsammans med 

en ärftlig komponent (Adler, 2014). Motiverande samtal är användbart vid bipolär sjukdom 

liksom vid andra tillstånd, främst för att kunna samarbeta kring patientens egna resurser, 

motivation till förändring och för att kunna bli självständig. Sjuksköterskan kan arbeta med 

detta för att lyfta fram patientens resurser och för att kunna motivera till större följsamhet 

gällande behandlingsstrategier såsom medicinering. 

 

Problemformulering 

Bipolär sjukdom är ett komplext sjukdomstillstånd som innefattar skiftningar mellan olika 

stämningslägen. För en person med bipolär sjukdom innebär detta påfrestning i vardagen, 

exempelvis gällande sociala och yrkesmässiga relationer, och sjuksköterskans roll är att verka 

hälsofrämjande, dvs att stötta, motivera och vägleda patienten i samråd med denne och 

eventuella närstående. Att som sjuksköterska vårda patienter med bipolär sjukdom kräver en 

förståelse för patienten och dennes erfarenheter, upplevelser och svårigheter att leva med 

sjukdomen.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa patienters upplevelse av bipolär sjukdom. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Phil Barkers omvårdnadsteori (2001) om tidvattenmodellen är utgångspunkt i denna 

litteraturstudie och applicerbar inom omvårdnad av bipolära patienter. Teorin ska användas 

för att tydliggöra och betona vikten av stöd och motivering av patienter som har bipolär 

sjukdom. För att sjuksköterskan ska kunna motivera och stödja patienten, och hjälpa denne till 

att återfå och behålla livskvalité, så behöver sjuksköterskan förstå patientens subjektiva 

upplevelse av sjukdomen, vilket litteraturöversikten undersöker. Barkers syn på psykisk 

ohälsa ses mer som än kris än som en sjukdom (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Modellen 

är ett stöd till den psykiatriska omvårdnaden, där sjuksköterskan har ansvar för att hjälpa 

patienten med stöttning och till återhämtning från psykisk ohälsa. Människan ses som en 

helhet, och fokus utgår från individen själv och dennes berättelse. Enligt Barker (2001) ses 

psykisk ohälsa som en naturlig reaktion utav påfrestande situationer och händelser som 

individen har svårt att hantera, och är en del utav varje människas liv. Alla livserfarenheter en 

person bär med sig är av vikt för en person när denne drabbas och återhämtar sig från psykisk 

ohälsa, och dessa erfarenheter kan beskrivas genom tre domäner som skapar människan och 

dennes personlighet nämligen själv, andra och världen. Självdomänen bygger på hur vi 

upplever och bearbetar känslor inom oss, hur vi relaterar till vår inre värld. Världendomänen 

handlar om hur vi relaterar till oss själva och vår historia, och till det sammanhang vi lever i. 

Här beskådar vi våra erfarenheter vi har med oss i livet och försöker finna förklaringar på 

varför livet har blivit som det är. Andradomänen belyser det samspel vi har med andra 

människor som korsar våran väg i livet.   

Omvårdnadsteorin är inte till för att styra omvårdnaden av patienter, utan att lyfta  

fram vägledande principer för sjuksköterskan i syfte att tydliggöra och vägleda dennes 

professionella ansvar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta bygger på ett antal 

filosofiska antaganden och förpliktelser som utgör kärnan för omvårdnaden. Teorins 

vägledande principer är sex filosofiska antaganden som beskriver den hållning sjuksköterskan 

behöver ha nämligen; Nyfikenhet är en dygd, Förståelse för resursernas makt, Respekt för 

personens önskningar, Värdera krisen som en möjlighet, Alla mål tillhör patienten och 

Eftersträva elegans. Dessa antaganden baseras på vad personer själva som har genom gått 

kriser har uttalat sig värdera i omvårdnaden. Dessa antaganden följs av tio förpliktelser; 

Värdera rösten som uttrycker patientens perspektiv, Respektera språket, Utveckla äkta 

nyfikenhet, Bli lärling, Använd de verktyg som finns, Forma nästa steg, Ge tid som en gåva, 

Lyft fram den personliga visdomen, Erkänn förändring är konstant och Var transparent.  

Dessa förpliktelser ses som en förening mellan sjuksköterskan och patienten, och  
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baseras på att sjuksköterskan bör visa medkänsla och omsorg, samtidigt som att vägen mot 

återhämtning för patienten är bådas angelägenhet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Metod 

För att besvara uppsatsens syfte så har en litteraturöversikt gjorts för att undersöka 

kunskapsläget inom valt område. Att göra en litteraturöversikt innebär att man kartlägger 

detta inom ett visst omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2017). Genom analys och 

sammanställning av valda artiklar så har resultatet nedan utformats. Litteraturöversikt är ett 

systematiskt arbete, detta innebär att alla steg har redovisats tydligt (Se bilaga 1 och 2). En 

fritextsökning har gjorts i olika databaser för att ta reda på om det har funnits tillgängligt och 

relevant material, och det som har besvarat syftet har använts i arbetet.  

 

Datainsamling  

För att samla in artiklar har databaserna Cinahl och PsycINFO använts.  

De sökord som användes var: bipolar AND experience, identity, quality of life och  

utökades senare med; bipolar AND mania, depression, suicide, medication, identity, 

treatment, stigma, relationships, relatives, spirituality.  

 

Urval 

Alla valda artiklar är ifrån mellan åren 2000-2018 och inkluderar män och kvinnor över 18 år.  

Alla vetenskapliga artiklar som använts är peer- reviewed eftersom författaren har  

velat använda studier som är aktuella i tiden, är vetenskapligt granskade och upprätthåller en 

vetenskaplig standard. Geografiska begränsningar har inte inkluderats, då en så bred översikt 

som möjligt över valt problemområde eftersöktes. I denna litteraturöversikt används främst 

kvalitativa artiklar, då patienters subjektiva upplevelse utav bipolär sjukdom undersöks. 

För att bedöma studiernas kvalité så har SBU:s mall använts för kvalitetsgranskning 

av kvalitativa studier (SBU, 2018). Detta innebär att studierna har haft en tydlig 

problemformulering, urvalet har varit relevant och datainsamlingen samt analysen är tydligt 

beskrivet, och resultatet är tydligt, logiskt och begripligt. 

 

Analys  

Utvalda artiklar har analyserats enligt Fribergs (2017) metod för sammanställning av 

litteraturöversikt. Artiklarna har lästs upprepade gånger och resultaten har ställts mot varandra 

för att se olikheter eller likheter. För att kategorisera och samla ihop materialet från de 
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vetenskapliga artiklarna har författaren använt sig av post it lappar som har fungerat för att 

tematisera/kategorisera data relaterat till syftet.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Innan arbetet med litteraturöversikt påbörjas är det viktigt att göra etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2015). Författaren har eftersträvat att använda sig av vetenskapliga 

studier som har fått godkännande från etisk kommitté, alternativt där noggranna etiska 

överväganden gjorts. Det är också viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien, vilket återfinns nedan i referenslista och sökmatris. Författaren har, för att få 

en så rättvis bild så möjligt, analysera artiklarna flera gånger, och presenterat alla resultat vare 

sig de har stött författarens egna åsikter eller inte. Författaren har under arbetets gång 

eftersträvat ett etiskt reflekterande förhållningssätt (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Resultat 

Sammanlagt analyserades åtta vetenskapliga artiklar för att beskriva patienters upplevelse av 

bipolär sjukdom, alla kvalitativa. Resultatet redovisas i ett huvudtema: Att acceptera och finna 

en väg tillbaka och fem olika underteman; Upplevelse av stigmatisering och att hamna 

utanför, Att få sin identitet påverkad, Att acceptera läget och bli accepterad, Medicinering 

och psykoterapi, Påverkade relationer, Påverkan på arbete & utbildning och Upplevelsen av 

andlighet och tro.  

 

Att acceptera och finna en väg tillbaka  

Upplevelse av stigmatisering och att hamna utanför 

Många patienter upplever någon form av stigmatisering alltifrån på arbetsplatsen till sociala 

relationer (Michalak et al., 2011). I arbetsrelaterade situationer upplevdes stigmatisering i 

form utav att personerna kunde bli exkluderade från vissa positioner i arbetet, och många 

avstod därför från att berätta om sin sjukdom för arbetsgivare och kollegor (Michalak, 

Yatham, Maxwell, Hale, & Lam, 2007).  

Stigmatisering på grund utav sjukdomen beskrevs även finnas från vänner och familj,  

vilket var en huvudsaklig anledning till att välja huruvida deltagarna berättade om deras 

diagnos eller inte (Michalak, Yatham, Kolesar & Lam, 2006). Deltagare som hade berättat om 

sin diagnos för närstående hade upplevt negativ respons vilket resulterade i att fortsättningsvis 

avstå ifrån att delge detta för nya bekantskaper. Vissa uttryckte även komplexiteten utav att 
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inte veta vem man kan berätta om sin sjukdom för, i rädslan över att förlora vänner och 

bekanta och att inte kunna uppleva samma stöd som innan (Proudfoot et al., 2009). Isolering 

uppgavs vara en del utav stigmatisering, då vänner och bekanta till deltagarna upplevdes 

tendera att dra sig undan i episoder av sjukdomsförloppet, på grund av rädsla att säga eller 

göra fel saker, vilket upplevdes kunde bidra till större skada än nytta i dåvarande tillstånd hos 

patienten.  

Stigmatisering upplevdes även utav sjukvårdspersonal, och en deltagare uttryckte sig att 

han ansåg vårdgivares attityd emot psykisk sjukdom vara det största problemet gällande 

stigmatisering (Michalak et al., 2006). Vårdgivare ansågs inte lyssna och ta till sig i 

kommunikationen med patienten vilket påverkade denne och samarbetet med vårdgivaren 

negativt. I kontrast till detta så ansåg några av deltagarna att de hade exceptionell relation till 

sina terapeuter och övrig sjukvårdspersonal som de kom i kontakt med på grund av sitt 

tillstånd.  

 

Att få sin identitet påverkad 

Många personer upplever att deras identitet har blivit påverkad utav deras sjukdom, både från 

anhöriga och närstående likväl som ifrån sig själva (Michalak et al., 2011). 

Att tappa bort sig själv, och inte kunna skilja på vem man själv är som person och vad  

som är påverkat av symptomen, bidrar till en negativ känsla och förvirring (Michalak et al., 

2006). Att vara påverkad av humörsvängningar, vilket sjukdomen medför, kan också vara 

problematiskt då patienter många gånger identifierar sig själva med symptomen som 

exempelvis vid depressions skov eller maniska episoder, vilket kan leda till att dessa upplever 

sig själva som olika personligheter (Inder, et al., 2008). Flera patienter påpekade att 

depression eller manier formade dem till extroverta eller introverta människor, helt beroende 

på i vilken episod de befann sig i, liksom att befinna sig i maniskt tillstånd eller depressivt 

tillstånd. Att skilja på sig själv, sin identitet och sjukdomsepisoderna uppfattads svårt för 

många av deltagarna, likväl som att ständigt befinna sig i instabilt tillstånd skapade en känsla 

av självtvivel, och bidrog till en mer negativ syn på sig själv.  

Att inte veta vad man vill göra, eller vem man är upplevs påfrestande för många, liksom  

oro kring sin framtid i och med sjukdomens komplexa natur (Proudfoot et al., 2009). Detta 

medförde tvivel på huruvida det var möjligt för deltagarna att någonsin leva ett normalt liv  
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Att acceptera och att bli accepterad 

Acceptans gentemot sjukdomen innebar möjligheten att få tillbaka, och känna kontroll över 

sig själv och sitt liv (Rusner, Carlsson, Bunt & Nyström, 2009). Familj, vänner och andra 

närståendes reaktioner till sjukdomen uppgavs vara av vikt för deltagarna i deras process emot 

acceptans, och i de fallen deltagare upplevde mindre förståelse eller ingen acceptans kring sin 

sjukdom resulterade i att patienten i sin tur hade svårare att bearbeta och finna sig i sin 

diagnos. Att acceptera sin diagnos beskrevs som positivt och viktigt för deltagarna, ofta 

följdes behandlingsstrategierna bättre, och patienterna hade enklare att identifiera 

varningssignaler inför en kommande återfalls episod.  

En deltagare uttryckte att, för att skapa en större acceptans för sig själv och kontroll över 

sitt liv, behövde han sluta bry sig om vad andra personer tänkte om honom och sluta sätta upp 

barriärer inför sig själv, och på så sätt såg han tillslut resultat utav sina handlingar i form utav 

ökad livskvalité (Inder et al., 2008). Därmed, att ha möjlighet att ta kontroll över sitt egna liv 

och inte låta sjukdomen hindra patienters välmående hade överlag en positiv inverkan.  

 

Medicinering och psykoterapi  

Deltagare uttryckte oro och påfrestning inför användning av läkemedel, främst i form av 

bieffekter som påverkade deltagarnas dagliga livsföring, såsom minskad energi och trötthet 

(Michalak et al., 2006). Frustrationen inför att hitta rätt medicinering upplevdes som negativt 

vilket i många fall har inneburit en ständig förändring av utprövning och nya kontroller, för 

att sedan åter igen vänta och se om läkemedlen har önskad effekt. En liten del av patienterna 

föredrog att inte använda sig av någon form utav läkemedel alls, eller i vissa fall andra former 

av behandling.  

En deltagare uttryckte att medicinera bidrog till att känna sig bedövad från känslor och  

att förlora en del av sin personlighet, och föredrog att använda sig utav psykoterapi för att 

kunna hantera sina problem som en del av vad sjukdomen för med sig (Michalak et al., 2006).  

Att avstå från medicinering förde dock med sig fler återfallför patienterna och mer  

instabilitet och humörsvängningar, vilket in sin tur påverkar vardagen för patienterna. Att 

kunna leva ett stabilt liv och att kontrollera sjukdomssymptom, upplevdes värdefullt, och var 

en av de huvudsakliga anledningarna till att ta emot behandling (Vargas- Huicochea, 

Huicochea, Berlanga & Fresàn, 2014). Som komplement till medicineringen användes även 

psykoterapi av majoriteten av deltagarna, vilket upplevdes som positivt för i den mening att 
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det förändrade patienternas sätt att tänka och att se på sin omgivning och att utveckla sig själv 

själva och hitta strategier för att hantera sjukdomen.  

Patienter upplevde även att känslan av att ha ett mer stabilt liv medförde produktivitet  

och ökad socialisering vilket uppgavs vara värdefullt för livskvalitén (Proudfoot et al., 2009).  

 

Påverkade relationer  

Patienter upplever att sjukdomen och dess symptom påverkar deras relationer, både i termer 

om intima relationer men också i relationer till vänner och närstående (Inder et al., 2008). En 

deltagare upplevde sig ha blivit lämnad på grund av sin känslomässiga instabilitet och 

intensitet. Att avstå intima relationer var för vissa ett medvetet val, på grund av sjukdomens 

karaktär och genomgående skov och känslomässiga instabilitet. Humörsvängningar, intensitet 

och instabilitet uppges vara några utav de vanligaste anledningar till att patienter har svårt att 

upprätthålla relationer till andra. Att vara intensivare än vanligt under maniska episoder, 

likväl som att ha bristande energi och vara mindre engagerad under depressiva episoder, är 

också en orsak till uppbrott från partners, vänner och familj.  

Deltagare uppgav att vara manisk innebar att känna sig mer grandios, säga opassande  

saker och bete sig underligt emot andra (Michalak et al., 2006). Patienter beskrevs leva i en 

konstant rädsla för återfall, bli övergivna av sina partners, och hamna i konflikt (Granek et al., 

2015). I intima relationer upplevde patienter både positiva och negativa aspekter utav sin 

diagnos. I vissa fall upplevdes relationer med partners som stärkande, genom ökad tillit och 

starkare känslomässiga band till varandra, i kombination med att känna tillit att deras partners 

skulle stötta och hjälpa i svåra episoder, och stå kvar vid deras sida och älska dem även när 

sjukdomen tog överhanden, vilket bidrog till att patienterna kände mer tolerans emot sina 

partners och ha förståelse för den komplexitet det kan innebära att leva med en person med 

bipolär sjukdom. Vissa deltagare upplevde däremot en försvagad relation, specifikt gällande 

sjukdomens svängningar i humör och känslor. Det kunde ibland innebära allvarliga 

funderingar kring separation för patienterna.  

Michalak et al. (2006) påvisade att socialt stöd uppgavs vara värdefullt, att ha nära vänner  

eller andra anhöriga som förstod sjukdomens och dess komplexa förlopp, och för att kunna 

hjälpa till att upptäcka varningssignaler gällande återfall.  
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Påverkan på arbete & utbildning  

Att vara drabbad av bipolär sjukdom kan innebära komplexitet i förhållande till arbete och 

utbildning (Michalak et al., 2007). Symptomen som sjukdomen medför upplevs ofta svåra och 

komplicerade, vilket kan påverka personers förmåga till inlärning (Inder et al., 2008). Detta 

resulterar ofta i att patienter har problem att lyckas utvecklas i sina arbeten och sin utbildning.  

Enligt Inder et al (2008) upplevde deltagare att vissa arbetsgivare var stöttande och  

accepterade gentemot sjukdomen och dess förlopp, men överlag var responsen negativ och 

det förekom att deltagare hade förlorat sina arbeten. Enligt Granek et al (2015) har deltagarna 

påverkats av sjukdomen i form av svårigheter med att utvecklas inom vanliga livsuppgifter, 

såsom att ta körkort, eller utvecklas i arbete och karriär vilket leder till sämre självkänsla och 

lidande för personerna. För vissa personer är utbildning eller arbete inte möjligt på grund av 

sjukdomens förlopp, vilket även bidrar till ekonomisk stress (Rusner et al., 2009). Oförmågan 

att vara självförsörjande och behöva vara beroende av samhället och människor i sin 

omgivning upplevdes både frustrerande och ledsamt.  

Att finna strategier för att kunna hantera sitt arbete eller sin utbildning även i  

sjukdomsepisoder är av vikt för majoriteten av deltagarna (Michalak et al., 2007). Strategier 

kunde innebära kortare arbetsdagar, undvika vissa arbetsuppgifter när möjligt vid maniska 

eller depressiva tillstånd, stöd från kollegor och att få stöd från sjukvården vilket kunde 

innebära en ökning av psykoterapeutiska sessioner, och korrigering av medicinering vilket 

ökade välbefinnandet för patienterna. Arbetsförmågan uppgavs vara beroende utav 

sjukdomens förlopp, i mani kunde deltagarna uppleva sig mer energiska, kunna ta sig an 

många olika uppgifter, och vara mer produktiva, medans i depressionsepisoder kunde det vara 

svårt att ta sig till arbetet, och ännu svårare att fullfölja sina arbetsuppgifter.  

Enligt Michalak et al. (2007) uppgavs negativa konsekvenser utav ett maniskt stadium  

kunna resultera i katastrofala följder, bland annat i brist på koncentration, och minskad sömn, 

irrelevant beteende och oförsägbarhet i humör, vilket kan leda till misstag på arbetet av 

allvarligare karaktär för personen, kollegor och arbetsgivare. Att förlora, eller att riskera att 

mista sitt arbete beskrevs av patienterna vara en mental stress, och att ge en känsla utav brist 

på meningsfullhet och att tillhöra ett sammanhang, likväl som ekonomiska problem, vilket i 

sin tur ger konsekvenser för privatlivet.  
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Upplevelsen av andlighet och tro 

Enligt Michalak et al. (2006) uppgav en tredjedel av deltagarna en koppling mellan bipolaritet 

och att vara troende. Deltagarna beskrev att detta kunde skapa förvirring hur vida deras tro på 

gud var en verklig del av sig själva eller om det var en del av deras sjukdom. En kvinna 

beskrev att i maniska stadier blev hon mer involverad i kyrkan, och hon beskrev sin 

upplevelse som att vara närmare gud och gudomliga än vid neutrala tillstånd. Att knappt delta 

i kyrkliga aktiviteter vid depression likväl som att bli extremt engagerad vid manier skapade 

också frustration och tvivel på sig själv. Det upplevdes att människor i omgivningen inte 

kunde särskilja på om det var de maniska episoderna gjorde patienterna troende, eller om tron 

tillhörde deras identitet. En kvinna beskrev att hon upplevde omgivningen som skeptisk då 

hon pratade om sin tro, då det kunde uppfattas som hon var manisk, och därmed inte längre 

vågade prata om sin religiositet.  

Upplevelsen att kyrkan, och Gud, finns som ett stöd och en tröst vid svåra tider, och att 

det inger hopp för en bättre framtid, upplevdes av majoriteten av de som var troende 

(Michalak et al., 2006). Det uppgavs vara svårt att ha en stabil relation till sin tro, då närvaron 

och deltagandet periodvis var ökat, medans att knappt kunna delta alls när de kände sig 

deprimerade.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Med denna litteraturöversikt arbetade författaren ensamt, vilket stundtals har upplevt 

komplicerat. Främst i den mening att det har varit svårt att få stöd och hjälp av en annan 

medförfattare i processen genom arbetet med studien, och att bolla idéer med. Att en person 

har granskat artiklarna och texterna kan ses som en svaghet då resultatet kan påverkas 

negativt i mening att tolkningen kan bli annorlunda och mer begränsad och att det är större 

risk för feltolkning än när fler personer arbetar med studien. Däremot ser författaren det som 

en styrka att haft en handledare och en handledningsgrupp där arbetet har kunnat granskas 

utav andra. Författaren har även haft en oberoende part att tillfråga, som även har läst arbetet 

under tidens gång och kunnat komma med förslag av förbättring eller förändring. Det bör 

tilläggas att arbetet med uppsatsen kan ha inkluderat viss förförståelse inför ämnet vilket 

avspeglar sig i valda sökord utav författaren. De sökord som användes för att finna 

vetenskapliga artiklar var; bipolar AND experience, identity, quality of life och utökades 
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sedan med; bipolar AND depression, suicide, medication, treatment, stigma, relationships, 

relatives, spirituality. Endast kvalitativa studier har inkluderats i denna litteraturöversikt, då 

författaren främst har velat ha patienters verbala yttranden kring upplevelsen av sin sjukdom, 

och kvantitativa studier har därmed uteslutits. Kvantitativa studier kunde dock ha stärkt 

resultatet ifall det hade använts, och detta kan naturligtvis ha begränsat fynden. Kvalitativa 

studier görs under tid och ofta under flertalet tillfällen, och att interjuver sker under en längre 

tid ses som en fördel då patienternas dagsform blir utbredd och inte koncentrerad till ett enda 

tillfälle. Alla artiklar som har använts i resultatet har publicerats mellan år 2000-2018. Detta 

då författaren vill använda sig utav aktuell forskning men även utav äldre forskning då det 

kan förekomma relevant och viktig information. Begränsningen valdes med hänsyn till det 

stora antalet artiklar, och ökad begränsningsomfång hade medfört större antal artiklar. Detta 

kan ha fört med sig att adekvat information har uteblivit. Båda typerna av bipolär sjukdom, 

typ ett och två, har inkluderats i översikten. Båda typerna är relativt lika varandra gällande 

sjukdomsförlopp, med undantag för att typ två kan ses som en mildare variant av typ ett. Om 

endast en typ av bipolär sjukdom hade inkluderats i denna litteraturöversikt hade resultatet 

möjligen blivit mer specifikt och inriktat, men författaren ville få en bred översikt över 

patienters upplevelse av sjukdomen vilket bidrog till att välja att inkludera båda typerna.  

Alla använda artiklar är peer-reviewed. I ett fåtal fall har även full text inkluderats  

för att begränsa antalet artiklar då många sökträffar påvisats. Analysen av resultatartiklarna 

har genomförts utifrån metodbeskrivningen för allmänna litteraturöversikter (Friberg, 2017).  

I denna översikt har kvalitativa artiklar använts uteslutande, och patienters upplevelse  

utav bipolär sjukdom har vart likartade i många fall av artiklarna. Utifrån dessa likheter har 

huvudteman och underteman bildats som har utgjort resultatet för denna studie. I två fall har 

artiklar använts där resultaten även har innehållit intervju med vårdgivare, vårdpersonal samt 

anhöriga. Vid analysen av dessa artiklar fokuserade författaren endast på patientens utsago 

och strök över andra personers uttalanden, för att försäkra sig om att det var patientens 

upplevelse som var i fokus. För att granska valda studier har SBU:s mall för granskning av 

kvalitativa artiklar har använts för att bedöma studiernas kvalitet (SBU, 2018). Detta har setts 

som en styrka då författaren har haft en mall och en struktur att gå efter. Med mallen till hjälp 

har valda artiklar lästs upprepade gånger och resultaten har ställts mot varandra för att se 

olikheter eller likheter. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att bipolär sjukdom och dess förlopp påverkar patienternas liv i stort. Mycket 

handlar om att finna acceptans och att försöka hitta en väg tillbaka. Att drabbas av 

sjukdomsepisoder och att vara manisk, eller depressiv, påverkar deltagarna i deras identiteter, 

sociala relationer, arbete och studier och även i termer om stigmatisering. Att vara manisk 

visar sig resultera i att säga besvärande saker och uppträda på ett underligt och opassande sätt, 

vilket bekräftas av Daggenovoorde et al (2015) som påvisar att patienter i maniskt tillstånd 

inte är medvetna eller har någon form av insikt i sitt egna beteende och konsekvenserna som 

det bär med sig. Detta drabbar både patienter och människorna runt omkring patienterna på 

många olika plan i vardagen. Att befinna sig i ett hypomaniskt stadium är enklare att hantera 

då det inte innebär lika stora påfrestningar för det sociala livet som vid maniska episoder.  

Hypomaniska tillstånd upplevs tillföra en viss positiv inverkan då detta upplevs som en  

ökad drivkraft, engagemang och energi, ofta inom arbetet och vid umgänge med andra. Detta 

stärks av Fletcher et al. (2013) där patienter med bipolär typ två har fått beskriva sina 

upplevelser utav hypomani. Den hypomana självbilden uppfattas som den önskvärda 

idealbilden av sig själv, där deras personliga förmågor har stärkts, exempelvis genom ökad 

kreativitet, bättre förmåga till att lösa problem och förmågan att bibehålla fokus och få saker 

gjort. Människor i omgivningen uppfattade patienterna som roliga, aktiva, energiska och på 

exceptionellt bra humör, vilket bidrog till större och utökat umgänge med andra.   

I kontrast till att vara manisk, innebär depressiva episoder minskad energi och minskat  

engagemang varpå det är mest till negativitet för personer som lider utav detta. Att känna att 

man är trött och inkapabel att leva sitt liv som vanligt, bidrar till en sämre självkänsla och 

minskad livskvalité. Att befinna sig i en hypomaniskt episod leder oftast till utbrändhet och 

depression (Fletcher et al., 2013). Att patienter blir utbrända och ”kraschar” efter hypomani är 

vanligt. Depression medför att det sociala umgänget minskar, likväl som energin, och 

negativa tankar ökar och även självmordstankar, och att isolera sig från allt och alla är en följd 

utav detta.  

 

Att ha människor runt omkring som kan inkluderas till patienters sociala nätverk, såsom 

anhöriga, vänner och partners, är tydligt väldigt värdefullt för patienters utveckling av sitt 

tillstånd, men det är inte ovanligt att närstående finner det svårhanterligt och komplicerat att 

leva med en person som lever med sjukdomen. Dom drabbas ofta utav patienternas ständigt 

skiftande humör, vilket beskrivs av Jönsson Dahlberg et al. (2011) där anhörigas uttrycker 
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svårigheter att hantera patienten och dennes sjukdom och medföljande symptom. Patienterna  

har ett ständigt skiftande humör och växlar allt mellan passivitet och aggressivitet, och det är 

svårt för anhöriga att veta hur de ska förhålla sig till patienten. Anhöriga kan känna sig väldigt 

ensamma i den oftast upplevda problematiken med att leva med någon som är drabbad och 

många gånger kan de känna sig isolerade i sina svårigheter. Detta medför ett avståndstagande 

när det blir för jobbigt och anhöriga kan därför ibland välja att dra sig undan i stället för att 

finnas kvar som stöd. Det kan förstås genom den komplexitet det innebär att inte riktigt kunna 

skilja på mani och depressionsepisoder, vilket kan betyda att närstående inte alltid uppfattar 

vad som är sjukdomen och medföljande symptom i kontrast till personens egna jag. Rädsla 

för att förvärra en pågående episod och okunskap är en bidragande faktor till avståndstagande 

och det är därför viktigt med närstående stöd och närståendeutbildning, för att anhöriga ska 

kunna utveckla kunskap och få verktyg att ta till när det krävs, vilket betonas av Skärsäter 

(2014). Sjukvårdpersonal behöver ta reda på hur de närstående till patienten kan bli 

involverade, och hur mycket de vill delta. Närstående utgör ett värdefullt stöd, men kan själva 

bli influerade av den rådande situationen, vilket betyder att dom många gånger sätter sina 

egna behov och känslor åt sidan. Sjuksköterskan kan här involvera närstående i planeringen 

och se till att de får kunskap för att enklare hantera den ansträngning och belastning som kan 

uppkomma.  

För att ytterligare främja relationen mellan sjuksköterska, anhörig och patient kan  

sjuksköterskan tillsammans med anhöriga och patienten ta Barkers omvårdnadsteori till hjälp 

och skapa den gemensamma vårdprocessen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Den innebär 

att tillsammans se patienten som en person och hjälpa denne att återfå sin identitet och känna 

tillhörighet i livet utanför vården. Det görs via bedömningsfas, planering, genomförande och 

för att sluta i utvärdering, och främst genom patienten och dennes berättelse, men ibland även 

genom att involvera anhöriga och ta del av deras upplevelser.  

 

Att kunna finna strategier för att hantera sina sjukdomssymptom är värdefullt eftersom det för 

många är nödvändigt för att kunna bibehålla sin självständighet och kunna sköta sin dagliga 

livsföring som arbete, utbildning och sociala relationer. Att kunna göra det de flesta andra 

kan, exempelvis sköta arbete eller studier, och förverkliga sig själv inom olika områden och 

vara självförsörjande visar sig vara viktigt och bidrar till ökad livskvalité, men är inte alltid är 

möjligt på grund av sjukdomens förlopp. Att känna frustration och hopplöshet över att inte 

kunna veta hur framtiden blir, innebär en komplexitet då deltagarna inte har vetat om de 

kommer att vara maniska eller deprimerade vid tillfället. Russel & Brown (2005) bekräftar  
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att patienter kan använda sig utav olika sorters strategier för att kunna hantera vardagen, bland 

annat gällande deras arbeten, vilket kan innebära kortare arbetsdagar eller en ändring av 

arbetsuppgifter när möjligt. Vidare för att kunna hantera vardagen beskrivs vara att få 

tillräckligt med sömn, mat och motion samt att upptäcka eller identifiera varningssignaler 

inför kommande sjukdomsepisoder.  

Att få samspela med andra människor genom olika sociala aktiviteter såsom arbete  

eller umgänge med omgivningen betonas av Wiklund Gustin & Lindwall (2012) eftersom 

känslan av mening och att tillhöra ett sammanhang stärks, och är betydande för patientens väg 

mot återhämtning. Samspelet kan ske inom arbetsplatsen, med sina närstående, eller genom 

olika aktiviteter exempelvis via olika organisationer eller föreningar. Ett utav dessa aktiviteter 

som främjar känslan av tillhörighet och sammanhang uppgavs i resultatet vara religiösa 

sammanhang exempelvis aktiviteter inom kyrkan. I resultatet påvisades detta kunna inge hopp 

och stöd åt patienter i svåra tider, och bidra till ett socialt sammanhang som påverkar patienter 

positivt, vilket bekräftas av Ouwehand, Wong, Boeije, & Braam  (2014) genom att 

exempelvis läsa religiösa texter, meditera och be finner patienter hopp och stöd i både med 

och motgångar. 

Humörsvängningar och instabilitet i sjukdomen upplevs som ett ständigt tvivel om sin  

egen identitet, och förvirring uppstår när patienter känner sig eller upplever sig som olika 

personligheter, vilket är besvärande att inte riktigt veta vad som är orsakat av sjukdomen och 

vad som faktiskt är en del av sitt riktiga jag. Även här behöver det betonas att det är värdefullt 

för patienter att ha människor i sin närhet som är stöttande och accepterande i processen mot 

återhämtning och även i patientens egna bearbetning mot acceptans. Russel & Browne (2004) 

bekräftar att acceptans bär med sig positiva konsekvenser, då det upplevs enklare för patienter 

att hantera sjukdomen och eventuella återfall likväl som att följa bland annat 

läkemedelsordinationer. Detta är i sin tur värdefullt för att kunna återfå sin hälsa och uppleva 

livskvalité. För att patienten ska kunna återfå kontrollen över sitt liv och påbörja processen 

mot återhämtning och hälsa kan sjuksköterskan ta hjälp av Barkers omvårdnadsteori 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Här behöver sjuksköterskan fokusera på patientens egna 

upplevelse av sin sjukdom, där med dennes upplevelse utav lidande och hälsa, och utefter 

detta kunna utforma omvårdnaden (Barker 2003). Barker menar att sjuksköterskan i sitt arbete 

kring omvårdnaden av patienten kan använda sig av de filosofiska antaganden och 

förpliktelser som finns, då dessa är kärnan för omvårdnadsteorin (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Omvårdnaden sker främst i patientens egna erfarenhetsvärld, det vill säga 

riktar sig mot hur patienten upplever sin omgivning och sig själv. På grund av att sjukdomen 
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ofta är av svårare karaktär med många olika skiftningar i stämningsläget, så behövs 

kontinuerlig kontakt med sjukvården, både gällande medicinering och andra 

behandlingsalternativ. I resultatet påvisades att patienter har delade känslor kring detta, då 

behandlingen är livslång och nödvändig för att uppnå stabilitet i vardagen, vilket visar sig 

vara positivt och värdefullt, och för kunna hantera de motgångar och svårigheter som 

sjukdomen innebär, men samtidigt bär detta med sig oro inför eventuella biverkningar och 

stressfulla moment som exempelvis upprepad utprövning av läkemedel. Patienter upplever sig 

dömda och stigmatiserade även av sjukvårdspersonal, vilket resulterar i att samarbetet med 

vårdgivarna blir påverkat på olika plan och behandlingen riskerar att bli lidande. Hanafiah & 

Van Bortel (2015) bekräftar påståendet om stigmatisering utav patienter, där en stor del av 

vårdpersonal uppgavs ha fördomar om patienter utefter deras tillstånd och ansåg att 

patienterna hade begränsade chanser till återhämtning och tillfrisknande och därför inte heller 

tog dem och deras sjukdom på allvar. För att jobba mot stigmatisering är det viktigt i 

omvårdnaden av patienter att sjuksköterskan tänker på att patienten är i ett utsatt läge på 

grund av dennes tillstånd (Skärsäter, 2014). Det innebär i sin tur att krav ställs på hur 

vårdpersonal bemöter dessa personer och hur patienternas svårigheter bemöts.  

Barker (2001) påpekar att när en individ drabbas av psykisk ohälsa ser omgivningen på  

denne som handikappad av sitt tillstånd, och begränsad i sin förmåga att fungera i vardagen. 

Sällan lyssnar vårdpersonal till patienten och dennes upplevelse av problem med att leva med 

tillståndet, vilket Barkers teori vill komma ifrån. Här fokuseras det på det viktiga i 

omvårdnaden, att ta vara på personens erfarenhetsdomäner själv andra och världen för att 

kunna förstå patienten och dennes situation. Vidare menar Wiklund Gustin & Lindwall (2012) 

att visa intresse, ödmjukhet och att forma en dialog mellan sjuksköterskan och patienten, 

utifrån patientens berättelse, förmedlar ett respektfullt bemötande och patienten kan därmed 

känna förtroende för sjuksköterskan att dela med sig av sina erfarenheter, vilket kan bidra till 

att patienten inte känner sig dömd utifrån sitt aktuella tillstånd.  

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att patienter med bipolär sjukdom påverkas på många 

olika plan i vardagen, främst har detta skett i negativa termer kring stigmatisering, isolation, 

en identitetsförlust och påverkade relationer som inkluderar alla i omgivningen som kommer i 

kontakt med patienterna. Resultatet här kan vara av intresse och bistå med utökad kunskap för 

alla vårdgivare som kommer i kontakt med personer som har bipolär sjukdom, främst genom 
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att kunna ge en subjektiv bild av hur det kan vara att leva med sjukdomen. Genom detta kan 

en större förståelse för tillståndet skapas, eftersom tillståndet medför svängningar i humör är 

det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att anpassa sig till detta och utforma 

omvårdnadsåtgärder utefter sjukdomssymptomen. Översikten har också påvisat en brist i stöd 

och kunskap för anhöriga varpå sjuksköterskan i framtiden kan arbeta kring att patienten ska 

få utökat stöd och utbildning kring sjukdomen, samt jobba vidare med att motverka 

stigmatisering bland vårdgivare.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Okunskap och rädsla inför sjukdomen och dess sjukdomssymptom ses som en bidragande 

faktor för stigmatisering, där bemötande och attityder från omgivningen och vårdpersonal har 

en stor betydelse för hur patienten upplever och känner kring sig själva och sin sjukdom. Ett 

begränsat utbud finns i studier som har undersökt detta ämne och främst hur 

sjukvårdspersonal arbetar kring och mot stigmatisering. Mer forskning kring detta område 

skulle kunna medföra en större förståelse och acceptans gentemot patienter som lever med 

bipolär sjukdom och där igenom främja samarbetet mellan patient och vårdpersonal där 

patienten kan känna sig accepterad för den man är.  

 

Slutsats 

Det är tydligt att patienter med bipolär sjukdom påverkas på många olika plan i vardagen av 

sitt tillstånd och dess symptom. Omgivningen och det sociala nätverket är värdefullt och en 

bidragande faktor till hur patienten upplever och hanterar sin sjukdom. Samtidigt kan detta te 

sig komplext då omgivningen kan bidra till känslan av stigmatisering och utanförskap för 

patienten på grund av rädsla och okunskap inför sjukdomen och sjukdomssymptomen. Att 

bibehålla relationer, arbete och andra aktiviteter är komplicerat på grund av sjukdomens 

oförsägbarhet vilket bidrar till ökat lidande för de som är drabbade. För att främja patienters 

hantering av sin sjukdom och för att främja ett positivt förlopp krävs det ett väl anpassat 

socialt nätverk där patienten kan få stöd och känna acceptans likväl som en öppen och 

fördomsfullfri attityd från sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med dessa.  
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Granek, L., Danan. 

D., Bersudsky, Y., 

& Oscher, Y. 

Living with 

bipolar 

disorder: the 

impact on 

patients, 

spouses, and 

their marital 

relationship. 

2015, Israel, Bipolar 

Disorders.  

Syftet med studien var att 

finna information relaterat 

specifikt till bipolär sjukdom, 

om påverkan på relationer 

mellan patienter och partners 

från bådas perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod  

 

Urval: Elva patienter och tio 

partners  

 

Datainsamling: Interjuv  

 

Analys: Grounded theory 

method 

Resultatet visade att effekten av bipolär 

sjukdom för makar omfattade självuppoffring, 

vårdbörda, känslomässig inverkan och av 

personlig utveckling. På patienterna visade sig 

en känslomässig inverkan, ansvar för 

självomsorg och svårigheter socialt och 

utvecklingsmässigt. I jämförelse mellan de 

olika partners perspektiv, kunde varken 

patienten eller maken göra en bedömning av 

sjukdomens påverkan på den motsatta partnerns 

liv. Effekten av bipolär sjukdom på relationen 

inkluderade instabilitet samt både försämring 

och en liten andel stärkning av förhållandet 

partners emellan. 

 

Inder, M.L., 

Crowe, M.T., 

Moor, S., Luty, 

S.L., CarterJ.D., & 

Joyce, P.R. 

”I actually 

don’t know 

who I am”  

The impact of 

bipolar 

disorder on 

the 

development 

of self. 

 

2008, Nya Zeeland, 

Psychiatry. 

Syftet med studien är att 

undersöka påverkan av 

bipolär sjukdom i utveckling 

av deltagarnas egna identitet.   

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: 15 patienter mellan 15 

och 35 år.  

 

Datainsamling: Interjuv 

 

Analys: Temaanalys 

Resultatet visade att bipolär sjukdom har en 

signifikant påverkan på deltagarnas 

identitetsutveckling. Sjukdomen skapade 

upplevelse utav förvirring, motsägelse och 

självtvivel vilket försvårade för deltagarna att 

etablera kontuinitet i deras självuppfattning. Att 

utveckla en mer integrerad självuppfattning och 

identitet var möjligt genom att kunna acceptera 

sig själv.  
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Michalak, E., 

Livingston, J. D., 

Hole, R., Suto, M., 

Hale, S., & 

Haddock, C.  

 

 It’s somethin  

that I manage 

but it is not 

who I am`: 

Reflections on 

internalized 

stigma in 

individuals 

with bipolar 

disorder.  

 

2011, Kanada, Chronic 

Illness. 

 

Syftet med studien var att 

beskriva erfarenheter och 

förståelse gällande 

stigmatisering hos personer 

som lever med bipolär 

sjukdom.  

Metod: Deskriptiv kvalitativ 

metod  

 

Datainsamling  

Fokusgrupp eller interjuv 

 

Urval  

12 män och 20 kvinnor, från 19 

år och uppåt, diagnostiserade 

med bipolär sjukdom.  

 

Analys 

Temaanalys 

Större delen av deltagarna uppgav att deras 

egna identitet påverkas negativt av sjukdomen, 

men ett fåtal beskrev även en positiv påverkan 

av identiteten. Stigmatisering upplevdes vara 

en överhängande faktor för hur deltagarnas 

förmåga påverkades gällande deras egna 

hanterbarhet kring sin sjukdom.  

Michalak, E. E., 

Yatham, L. N., 

Kolesar, S., & 

Lam, R. W.  

 

Bipolar 

disorder and 

quality of life: 

A patient-

centered 

perspective .  

 

2006, Kanada, Quality of 

Life Research  

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur bipolär 

sjukdom påverkar 

livskvaliten. 

Metod: Kvalitativ 

 

Datainsamling: 52 semi-

strukturerade interjuver 

 

Urval: 23 kvinnor och 12 män 

och i åldern 21-68 år 

 

Analys: Temaanalys  

 

Resultatet visade på att socialt stöd var en 

viktigt komponent för att kunna bibehålla 

livskvalite, likväl som mental hälsa.  

Merparten av deltagarna uppgav att sjukdomen 

har negativ inverkan på livskvaliten, men några 

deltagare upplevde positiva aspekter relaterat 

till deras livskvalite i kombination med att ha 

bipolär sjukdom.  

Michalak, E. E., 

Yatham, L. N., 

Maxwell, V., Hale, 

S., & Lam, R. W. 

The impact of 

bipolar 

disorder upon 

work 

functioning: a 

qualitative 

analysis. 

2007, Kanada, Bipolar 

Disorders. 

Syftet med studien var att ge 

en detaljerad beskrivning av 

olika sätt vilket bipolär 

sjukdom kan påverka 

arbetsfunktionen.  

Metod: Kvalitativ metod  

 

Datainsamling: 23 telefon 

interjuver och 29 personliga 

interjuver 

 

Urval: 35 personer med bipolär 

sjukdom, 5 vårdgivare och 12 

sjukvårdspersonal  

 

Analys: Temaanalys 

Deltagarna beskrev på olika sätt hur deras 

sjukdomssymptom visade sig och påverkade 

arbetet. Fem olika teman uppstod: bristen av 

kontuernilitet i arbetet, sjukdomsstrategier på 

arbetsplatsen, stigma och utanförskap på 

arbetsplatsen och interpersonella problem på 

arbetet.  
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Parker, G. B., 
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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 svårigheter och 

erfarenheter som personer 

med nykommen diagnoserad 

bipolär sjukdom har. 

Metod  

Kvalitativ metod  

 

Datainsamling 

Interjuv via webben. 

Kommunikationen skedde 

mellan de nydiagnosierade 

patienterna och respondenter 

som hade haft bipolär sjukdom i 

två år 

 

Urval  

26 deltagare mellan 18-59 år 

 

 Analys: Temaanalys 

 

Deltagarna i studien uppgav både positiva och 

negativa aspekter till följd av sin sjukdom. De 

hade svårt att hantera en del av sina 

sjukdomssymptom och dessa upplevdes som 

obehagliga, likväl som många upplevde 

negativa aspekter gällande deras medicinering. 

Faktorer som triggar sjukdomen och 

varningssignaler inför sjukdomsepisod 

diskuterades. Deltagarna upplevde en osäkerhet 

inför framtiden och en förlust av självkänsla.  

Rusner, M., 

Carlsson, G., 

Brunt, D., & 

Nyström, M. 

Extra 

dimensions in 

all aspects of 

life- the 

meaning of 

life with 

bipolar 

disorder. 

2009, Sverige, 

International Journal of 

Qualitative Studies on 

Health and Well-being. 

Syftet med studien var att 

undersöka den extensiella 

meningen av livet för 

personer med bipolär 

sjukdom. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Datainsamling: Interjuv  

 

Urval: 6 kvinnor och 4 män 

mellan 30-61 år 

 

Analys: Whole-parts-whole 

strukturerad analys 

 

 

Resultatet visade att leva med bipolär sjukdom 

betyder mer för individen än att ha episoder av 

depression och mani. Bipolär sjukdom upplevs 

som en extra dimension av alla aspekter utav 

livet och uttrycks i termer av en komplexitet 

som är långt ifrån vad som anses vara ett 

normalt liv. Teman var: en specifik intensitet, 

svårigheter att förstå och en sjukdom som är 

sammanflätad med ens hela identitet.  
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Syftet med studien var att 

analysera deltagares 

uppfattning av behandling vid 

bipolär sjukdom.  

Metod: Kvalitativ metod 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade interjuver 

 

Urval: 50 patienter 

diagnostiserade med bipolär 

sjukdom i åldern 19-67 år 

 

Analys: Temakategorisering 

enligt Kvale  

Deltagare uppgav att användande av läkemedel 

var en utav de mest problematiska aspekterna 

utav att ha bipolär sjukdom. Rädslan av att bli 

beroende av läkemedel uppgavs vara ett hinder 

för att fortsätta medicinera. Den huvudsakliga 

anledningen till att välja att medicinera 

uppgavs att upprätthålla ett stabilt humör.  

 

  

 

 

 


