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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Bipolär sjukdom är vanlig i världen och det blir vanligare i Sverige att 

personer med sjukdomen söker vård, både inom öppenvården och 

slutenvården. Omvårdnaden riktar in sig på att stödja och vägleda i hantering 

av symptom och sjukdomstecken. Hälsoutbildning har visats kunna fördröja 

återinsjuknandet och en personcentrerad vårdplan likaså. Många med bipolär 

sjukdom är odiagnostiserade och sjuksköterskan har en viktig roll i att bidra 

till att uppmärksamma dessa, för att kunna ge en god omvårdnad.  
 

Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser och erfarenheter av att leva med 

bipolär sjukdom. 
 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts för att få en överblick över kunskapsläget 

inom det valda området. Den är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som hämtades från två databaser. 
 

Resultat: Resultatet redovisas i fem övergripande teman med tillhörande subteman. 

De övergripande teman är: Hur sjukdomen uppfattas, Erfarenheter och 

upplevelser av sjukdomshantering, Relationer, Upplevelser av 

stigmatisering och Hur arbetet/studier/ekonomi påverkas av sjukdomen. 
 

Diskussion: Resultatet diskuterades tillsammans med livsvärldsbegreppet, bakgrunden 

och ny forskning. Det som diskuterades var om hur livsvärlden kan hjälpa 

sjuksköterskan att bidra till identifiering av diagnosen bipolär sjukdom, hur 

viktig vårdrelationen är och hur viktigt det är för personerna att 

sjuksköterskan tar del av deras livsvärld. Det diskuterades även om vilken 

betydelse det har för personerna att få stöd från andra som också har bipolär 

sjukdom. 
 

Nyckelord: bipolär sjukdom, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, upplevelser, erfarenheter, 

livsvärld, omvårdnad, personcentrerad vård 

 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Bipolar disorder is common in the world and it is becoming more common 

in Sweden that people with the illness seek care, both outpatient and 

inpatient care. Nursing care focus on supporting and guiding the 

management of symptoms and signs of disease. Health education has been 

shown to delay the relapse and a person-centered care plan as well. Many 

people with bipolar disorder are undiagnosed and nurses have an important 

role in helping to address these in order to provide good care. 
 

Aim: The aim was to highlight people's experiences of living with bipolar 

disorder.  

Method: A literature review has been made to get an overview of the state of 

knowledge in the chosen field. It is based on ten qualitative research articles 

which were collected from two databases. 
 

Results: The results are reported in five overarching themes with related subthemes. 

The overarching themes are: How the disease is perceived, Experiences of 

disease management, Relationships, Experiences of stigmatization and How 

the work/study/economy is affected by the disease. 
 

Discussion: The results were discussed together with the lifeworld term, background and 

new research. The discussion was how the lifeworld can help the nurse 

contribute to identify the diagnose bipolar disorder, how important the care 

relationship is and how important it is to the persons that the nurse takes part 

of their lifeworld. It was also discussed about how important it is for the 

persons to get support from others who also have bipolar disorder. 
 

Keywords: bipolar disease, mental illness, mental disease, experiences, lifeworld, 

nursing, person-centered care 
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Inledning 
Intresset för att skriva om psykisk ohälsa har kommit från att det ökar i samhället. Vi upplever 

att det finns ett tabu kring psykisk ohälsa samt att den har en lägre status i både samhället och 

inom vården jämfört med den somatiska ohälsan. Vi har valt att fördjupa oss i bipolär 

sjukdom för att den har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Detta har lett till en 

nyfikenhet om hur dessa personer upplever sitt liv med sjukdomen. Genom att fördjupa oss i 

ämnet hoppas vi kunna få en kunskap som hjälper oss att vårda personer med bipolär sjukdom 

i det kommande yrket.  
 

Bakgrund 

Bipolär sjukdom 

I bipolär sjukdom är det typiskt med både maniska och depressiva episoder som är åtskilda 

från den normala sinnesstämningen (World Health Organization [WHO], 2016). Maniska 

episoder innehåller symptom som förhöjd eller irritabel sinnesstämning, överaktivitet, att 

personen blir pratglad, ett ökat självförtroende och ett minskat sömnbehov. Personer som 

endast har maniska episoder utan att uppleva de depressiva klassificeras också att ha bipolär 

sjukdom. I maniska episoder kan ett dåligt omdöme uppstå som till exempel kan medföra att 

personen spenderar stora summor pengar och bli översexuell, vilket kan medföra flera olika 

partners (Murphy, 2006). Hypomani är en mildare grad av mani. Hypomani kan ha positiva 

effekter då det upprymda stämningsläget kan förbättra produktiviteten utan att det behöver 

påverka arbetet eller det sociala livet. Obehandlad hypomani kan dock leda till att den blir 

svår eller att personen får en depressiv episod.  

 De depressiva episoderna kan innebära en trötthet, energilöshet, koncentrationssvårighet 

och ett stort sömnbehov (Skärsäter, 2010). Det kan även finnas en stor suicidrisk i depressiva 

episoder (Murphy, 2006). Suicidrisken för personer med bipolär sjukdom är 15-20 gånger så 

stor än hos den övriga befolkningen (Kvalitetsregister, u.å.). I en studie som var gjord för att 

se hur vanliga självmordsförsök var hos personer med bipolär sjukdom respektive personer 

med unipolär depression framkom det att en femtedel av personerna med bipolär sjukdom 

hade begått något självmordsförsök de senaste 18 månaderna, jämfört med en tiondel hos de 

med unipolär depression (Holma et al., 2014). I Goossens, Hartong, Knoppertvan der Klein 

och van Achterbergs (2008) studie kom det fram att personer med bipolär sjukdom, 

framförallt inom öppenvården, hade problem med de depressiva symptomen. Författarna i 

studien menade, utifrån deras resultat, att det visade på att det var de depressiva episoderna 
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som kunde vara den största anledningen till en minskad livskvalitet hos personer med bipolär 

sjukdom.  

Ungefär 60 miljoner personer i världen är drabbade av bipolär sjukdom (WHO, 2016). Det 

finns effektiva behandlingar för de akuta faserna av bipolär sjukdom och för att förebygga 

sjukdomsepisoder. Behandlingen består av stämningsstabiliserande läkemedel och 

psykosocialt stöd, som båda är viktiga för personens vård. 

Socialstyrelsens statistik visar att personer med diagnosen bipolär sjukdom har ökat inom 

både slutenvården och öppenvården i Sverige. Från år 2005 till 2014 har det skett en ökning 

från 2 637 till 4 069 patienter med bipolär sjukdom som vårdats inom slutenvården 

(Socialstyrelsen [SoS], u.å.a). Antalet med bipolär sjukdom inom öppenvården har ökat från 7 

200 patienter år 2005 till 26 103 patienter år 2014 (SoS, u.å.b). 

Tugrul (2003) visade på att det finns en stark forskning på att bipolär sjukdom är 

underdiagnostiserad, där många som egentligen har bipolär sjukdom har diagnostiserats med 

unipolär depression. Det kan ge allvarliga konsekvenser ifall personen behandlas för en 

unipolär depression istället för bipolär sjukdom. En allvarlig konsekvens är framförallt 

suicidrisken, där bipolär sjukdom visat sig vara en betydligt större riskfaktor för detta än 

unipolär depression. 
 

Läkemedel vid bipolär sjukdom 

Vid bipolär sjukdom kan stämningsstabiliserande läkemedel vara effektiva för att stabilisera 

sjukdomens påverkan (Lingjærde, 2006). Litium, som är ett stämningsstabiliserande 

läkemedel, är den vanligaste medicinen vid bipolär sjukdom som visat sig vara effektiv vid 

både depressiva och maniska episoder, samt vid förebyggande av nya sjukdomsepisoder. 

Litium har en del biverkningar, som exempelvis allmän sjukdomskänsla, diarré, viktökning, 

koncentrationsbesvär och en saknad till sina tidigare stämningslägessvängningar.  
 

Omvårdnad vid bipolär sjukdom 

I omvårdnaden av personer med bipolär sjukdom har sjuksköterskan som funktion att stödja 

och vägleda till att hantera tecken och symptom på sjukdom (Skärsäter, 2014). Sjuksköterskan 

har också en viktig uppgift att motivera personen till behandling. Personer med bipolär 

sjukdom borde under sin behandling ha en vårdkontinuitet och i möjligaste mån få träffa 

samma vårdpersonal då det på långsiktig väg kunde bidra till förbättrade hälsoresultat 

(Taylor, McDougall & Wellman, 2006).  
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Det har visat sig att sjuksköterskan kunde bidra till en betydande förbättring vad gäller 

personens följsamhet i medicinbehandling samt till dennes upplevda självförmåga och 

drivkraft genom att föra motiverande samtal med personen (McKenzie & Chang, 2015). 

Motiverande samtal är en samtalsteknik med syfte att främja förändringsprocesser (SoS, 

u.å.c). I Sajatovic et al. (2008) studie framkom att personer med svår bipolär sjukdom som 

inte varit följsamma i sin medicinska behandling i större utsträckning hade utfört 

självmordsförsök. Vidare har sjuksköterskan vid omvårdnaden en uppgift att begränsa 

stimulus kring patienten vid sjukhusinläggning, som gäller främst vid manitillstånd, och att 

också utbilda patienten att tänka på vilka stimulus som kan utlösa en episod i vardagen 

(Skärsäter, 2014). Omvårdnaden fokuserar även på att hjälpa personen med dagliga rutiner 

som kost, motion och sömn som främjar personens hälsa. Då ett självskadande beteende kan 

förekomma hos personer med bipolär sjukdom är det väsentligt att sjuksköterskan begränsar 

möjligheterna till detta. Sjukdomen för ofta med sig konsekvenser på det sociala livet som gör 

att personen och närstående till denne är i behov av kunskap om hur livsstilsförändringarna, 

som sjukdomen för med sig, kan hanteras. För att kunna hantera de problem som uppstår till 

följd av sjukdomen är utbildning för både personen och dennes närstående viktig, då det ökar 

kunskapen om att hantera de problem som uppstår. Att ge hälsoutbildning till personer med 

bipolär sjukdom var något som visade sig bidra till fördröjande i ett återinsjuknande, 

minskade sjukhusinläggningar och att den sociala funktionen förbättrades (Colom et al., 

2009). Denna hälsoutbildning syftade på sjukdomskunskap, behandlingsföljsamhet, kunskap 

om tidiga sjukdomssymptom och återfall samt livsstilrutin. 

  

Sjuksköterskans roll 

Vårdrelation 

Grundmotivet för vårdande är att vilja en människa väl (Björck & Sandman, 2007). 

Sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad bygger på ett patientperspektiv som innebär att 

patientens syn på sin hälsa, ohälsa, vård och livssituation ska stå som utgångspunkt i dennes 

vård. Begrepp som vårdrelation används för att tydliggöra patientperspektivet.  

En vårdrelation är grundläggande och nödvändig för att bedriva omvårdad (Björck & 

Sandman, 2007). Ofta ses vårdrelationen som kärnan för vårdandet. För att skapa en 

vårdrelation krävs att vårdaren tar ett ansvar för att ett gott möte uppstår mellan vårdaren och 

patienten. Hur sjuksköterskan tar hänsyn till patientens sårbarhet, bemöter patienten med 

engagemang och närvarar i mötet kan ha en stor inverkan på hur patienten upplever vården 
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och om vårdrelationen upplevs som vårdande eller icke vårdande. Ett bemötande som 

patienten upplever som vårdande kan vara hälsofrämjande och lindra lidande medan ett 

bemötande som inte upplevs som vårdande kan medföra negativ påverkan på patientens hälsa, 

ett lidande och känslor av modlöshet. I en studie av Snellman, Gustafsson och Gustafssons 

(2012) beskrevs vårdares egenskaper som var viktiga för att få till ett gott möte med patienten. 

Några av dessa egenskaper för att få till ett gott möte var att vara en varm, trygg, lugn, 

empatisk, öppen och närvarande person mot patienten. Att vara närvarande och empatisk i 

mötet med patienten gjorde det lättare att lära känna denne. För att få till ett gott möte med 

patienten var det också viktigt att stödja patientens deltagande i den egna vården och 

respektera dennes autonomi samt att visa omsorg och medkänsla vid fysisk kontakt. Vidare 

nämndes att det var utav betydelse att möta och sörja för patientens behov samt att vårda 

kommunikationen, både med ord och kroppsspråk, för ett gott möte.  

Vårdrelationen utgör grunden för patientens hälsoprocesser då det är inom denna relation 

som hela människan kan mötas och dennes perspektiv kan göras synligt (Björck & Sandman, 

2007). Det finns många beskrivningar och definitioner av en vårdrelation. En definition av 

begreppet vårdrelation beskrevs innehålla en inbjudan och ett mottagande av vårdaren till 

patienten som lider. Begreppet vårdrelation beskrevs även innehålla ett deltagande från 

vårdaren med en hållning och ett tilltal som visar att man vill patienten väl samt att vårdaren 

tar dennes berättelse till sig. 

  

Personcentrerad vård 

En personcentrerad vårdplan för förebyggandet av nya sjukdomsåterfall hos personer med 

bipolär sjukdom har i Murton et al., (2014) studie, som inriktade sig på de maniska 

episoderna, visat sig bidra till ett minskat antal sjukhusinläggningar.  

Edvardsson (2010) beskriver en definition av personcentrerad vård som innebär att 

bekräfta personens personlighet och livsvärld, skapa en relation till personen som är 

terapeutisk, ge en omvårdnad som är etiskt grundad, främja och urskilja både styrkor och 

behov samt att hjälpa personen till att fatta egna beslut som rör dennes hälsa genom att ge 

förutsättningar för det. 

En personcentrerad vård kan beskrivas som en vård med ett fokus på att göra hela personen 

synlig samt att utöver de fysiska behoven även sörja för dennes andliga, existentiella, sociala 

och psykiska behov i samma utsträckning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], u.å.a). 

Personcentrerad vård fodrar att vårdaren både visar respekt och bekräftar upplevelser och 

tolkningar som personen har om dennes hälsa, ohälsa och sjukdom. Det är utifrån den 
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enskilda personens tolkning och med ett fokus på vad hälsa betyder för denne som vården ska 

utgå ifrån för att arbeta mot att främja hälsa. I begreppet personcentrerad vård inkluderas 

också personens familj, närstående och partner då denne befinner sig i ett socialt sammanhang 

som också blir påverkade av den drabbades ohälsa och sjukdom. En personcentrerad vård 

innebär också att personens unika perspektiv ses som lika viktigt att beakta som det 

professionella samt att vårdaren ger förutsättningar för att personen ska kunna göra val som är 

evidensbaserade. Valen som personen uttrycker en önskan om att göra i omvårdnaden ska 

också vårdaren visa respekt för och inte ha åsikter om. I SSF (u.å.b.) beskrivs det att 

begreppet personcentrerad vård även betyder att patienten i sin vård och behandling både ska 

göras delaktig och medskapande. Shared decision making är en personcentrerad arbetsmodell 

för att bjuda in personer som vårdas inom den psykiatriska vården att vara delaktig i sin vård 

(SoS, 2012). Den här personcentrerade arbetsmodellen innebär kortfattat att behandlaren 

förmedlar kunskap om behandlingsalternativ och dess för- och nackdelar till patienten och att 

stödja denne i att vara delaktig och beslutsam i hur behandlingen ska se ut. Patienten bidrar 

med att komma med sin erfarenhet av att leva med sin sjukdom och vilka behov hen har. 

Tanken är att besluten som tas ska göras gemensamt, där behandlaren har det professionella 

perspektivet och patienten är experten på sig själv och sitt liv.  
 

Identifiering av symptom på bipolär sjukdom  

För att fånga upp de personer som inte har fått diagnosen bipolär sjukdom än belyser Tugrul 

(2003) att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på om personer med diagnosen unipolär 

depression har symptom på hypomani/mani. Genom att ta del av personens livshistoria kan 

tidigare symptom på hypomani/mani identifieras. 

Miller (2006) har i sin studie visat att det är viktigt att vårdpersonalen blir kunniga i att 

känna igen sjukdomstillståndet bipolär sjukdom och veta vilka åtgärder som detta tillstånd 

kräver. Anledningen till detta är på grund av att många personer med odiagnostiserad bipolär 

sjukdom vänder sig till primärvården för behandlingshjälp. Författaren i studien menar att 

sjuksköterskan i primärvården har en nyckelroll i tidig diagnos och omvårdnad och betonar att 

en tidig diagnos gör det möjligt att fokusera på en mer specifik behandling för bipolär 

sjukdom. Vidare anser författaren att personens och dennes familjs möjligheter att kunna 

fungera i samhället kan märkbart förbättras om diagnostiken, behandlingen och förståelsen för 

sjukdomen förbättras i primärvården. Taylor, McDougall och Wellman (2006) styrker att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att tidigt uppmärksamma bipolär sjukdom. Forskning visar 

att personer som drabbats av bipolär sjukdom får vänta länge på en diagnos och på passande 
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behandling som i sin tur medför ökad självmordsrisk och att behandlingar som ges är 

verkningslösa samt att personen och dennes familj får ett långvarigt lidande. Sjuksköterskans 

hjälp till tidig upptäckt av diagnosen gör att personen både får en snabb och adekvat 

behandling.  
 

Problemformulering 

Bipolär sjukdom har ökat i samhället och är vanlig i världen vilket betyder att sjuksköterskan 

kommer möta dessa personer oavsett vårdform. Sämre medicinföljsamhet leder till fler 

självmordsförsök. Sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera till behandling och bidrar 

till en betydande förbättring vad gäller medicinbehandling. I forskningen har det även 

framkommit att en personcentrerad vård minskar sjukhusinläggningar. Denna typ av vård 

förutsätter att sjuksköterskan bland annat måste ta del av personens livsvärld och bekräfta 

den. Det har också visats att sjuksköterskor bör ha en roll i att identifiera symptom på bipolär 

sjukdom hos personer som ännu inte fått en diagnos vilket kräver att sjuksköterskan har 

kunskap om och förståelse för vad det innebär att leva med bipolär sjukdom.  
 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelse och erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Konsensusbegreppet människa refererar till en person i förbindelse till andra människor men 

också till den enskilda personen (Wiklund Gustin, 2015). Människan framställs som en enhet 

i omvårdnadsteorier och kan förstås utifrån flera olika perspektiv. Ofta beskrivs dessa som 

kroppsliga/biologisk/fysiologiska, själsliga/psykologiska, andliga/existentiella och sociala 

perspektiv.  

 Den teoretiska utgångpunkten för arbetet har varit livsvärldsbegreppet. Begreppet 

livsvärlden utvecklades av Husserl (1913/2004) tidigt på 1900-talet och har inom den 

holistiska vården varit viktigt ända sedan dess.  

  Livsvärlden beskrivs i Dahlberg och Segesten (2010) som den värld vi upplever den. Alla 

människor delar samma fysiska jord med varandra, men hur den upplevs är både personlig 

och unik för den enskilda individen. Livsvärlden har ingen existens som den värld som vi 

lever i har. Den går heller inte att skilja från personen och är med sinnena svår att upptäcka. 

En persons tidigare erfarenheter och händelser bidrar till den livsvärld som en person har. På 
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samma sätt kan händelser som ligger framåt i tiden bidra till hur nuet upplevs. Vidare 

påverkas livsvärlden av hur en person upplever omgivningen som denne befinner sig i samt 

av om personen upplever mening och sammanhang i tillvaron. 

 Livsvärlden kretsar kring den fysiska kroppen som innefattas och inte går att skilja ifrån 

kroppens alla erfarenheter, minnen, upplevelser, känslor och visdomar, det vill säga den levda 

kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Då en person blir sjuk, drabbas av en skada eller något 

annat lidande involveras både den fysiska och den levda kroppen som påverkar dennes 

existens i någon mening. 

  För att kunna främja hälsa samt stödja och stärka en personens hälsoprocesser vid 

sjukdom, skada eller något annat lidande måste vårdaren ha ett fokus på patientperspektivet 

som kan förstås genom livsvärlden och som i sin tur blir en grund för omvårdnadsplaneringen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att vårdaren tar reda på och försöker förstå personens 

upplevelse av hälsa, sjukdom, lidande och vård samt hur detta påverkar personens liv, 

identitet och självkänsla kan kunskap skapas om hur personens hälsoprocesser kan främjas. 

Vidare måste vårdaren ta reda på hur personens upplevelse av mening och sammanhang 

påverkas av sjukdomen. Personen som vårdas får med livsvärlden som grund i den givna 

vården hjälp till att skapa balans i vardagen samt till att bygga upp en livgivande kraft.  

 

Metod 

Författarna använde sig utav Fribergs (2012a) beskrivning av hur en litteraturöversikt går till. 

I Fribergs förklaring av modellen ska ett fenomen eller område identifieras för att sedan 

studera detta med hjälp av vetenskapliga artiklar. Därefter ska den samlade kunskapen 

sammanställas. När människors upplevelser och erfarenheter är i fokus för ett examensarbete 

är forskning med kvalitativ design lämplig (Dahlborg Lyckhage, 2012). Därför har författarna 

använt sig av vetenskapliga artiklar med kvalitativ design till resultatdelen för att svara på 

syftet. 
 

Datainsamling  

För att finna vårdvetenskapliga artiklar till resultatet har databaserna PsycINFO och Cinahl 

Complete använts. Sökningarna dokumenterades i en sökmatris, se bilaga 1. Sökorden för 

datainsamlingen var: life, experience, bipolar, disorder, living, patient, centered, satisfaction, 

individ* och self-care. Trunkering är en sökteknik som användes, som gör det möjligt att 

finna ett ords olika böjningsformer på en sökning (Östlundh, 2012). Genom att söka på 



  8 (34) 
 

individ* så kommer databasen hitta olika böjningsformer på det valda ordet, som i det här 

exemplet individ och individual vilket ökar antalet relevanta artiklar. Boolesk sökteknik som 

beskrivs i Östlundh (2012) användes av författarna som en avgränsning för att hitta artiklar 

som kunde svara på syftet. Tekniken kan tillämpas då fler än ett sökord ska användas vid 

sökning inom ett ämnesområde. Med hjälp av AND, som författarna använt sig av, kan ett 

tänkt samband mellan olika sökord göras.  
 

Urval 

Begränsningar som gjordes vid databassökningarna var peer reviewed, fulltext, engelsk text 

samt att de skulle vara publicerade mellan år 2006 och april 2016. Författarna har endast valt 

ut artiklar där deltagarna har diagnosen bipolär sjukdom, då syftet var att ta reda på deras 

upplevelse. Författarna granskade kvaliteten på de tio artiklar som hittades (Friberg, 2012a). 

De tio artiklarna konstaterades hålla en hög kvalitet och sammanställdes sedan i en 

resultatmatris, se bilaga 2. 
 

Analys 

Analysen av resultatartiklarna gjordes med hjälp av Fribergs (2012b) modell. Båda författarna 

gick igenom de artiklar som valdes ut flera gånger för att försöka förstå innehållet så bra som 

möjligt. Sedan förde författarna en diskussion om artiklarnas innehåll för att se om det 

tolkades lika. Artiklarnas resultat översattes därefter till svenska. Vidare granskades 

resultatens nyckelfynd som sammanställdes schematiskt under temporära teman som 

skapades utifrån vad artiklarnas resultat visat, det gjordes genom ett gemensamt dokument i 

google doc. Sedan skapades grupper av texter under dessa temporära teman för att belysa text 

som handlade om samma saker, vilket gjorde det tydligare att analysera likheter och 

skillnader. För att få en ännu tydligare överblick över den samlade texten skrev författarna ut 

den och klippte ut alla enskilda texter till små lappar. Dessa användes sedan för att para ihop 

gemensamma nämnare på ett strukturerat sätt för att hitta likheter och skillnader. En textlapp 

kunde förekomma i fler än ett temporärt tema. När de grupperade texterna analyserats kunde 

gemensamma nämnare hittas och texterna slås ihop, och på det sättet skapades subteman. 

Utifrån de subteman som skapades kunde övergripande teman formuleras. Under hela 

analysen har författarparet arbetat tillsammans. 
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Forskningsetiska överväganden 

För att få ett vetenskapligt värde i examensarbetet är det viktigt att endast ha artiklar som har 

blivit godkända av en etisk kommitté eller där det kunnat konstatera att noggranna etiska 

överväganden har gjorts (Wallengren & Henricson, 2012). Därför använde författarna sig bara 

av artiklar där dessa etiska överväganden tydligt framställts.  

Förförståelsen diskuterades innan arbetet började och skrevs ner. Den förförståelsen som 

kom fram och varit i beaktan under hela arbetets gång var att personer med bipolär sjukdom 

känner sig stigmatiserade, att de ses som sin sjukdom och att det är jobbigt att ha en ohälsa 

som inte syns som de upplever att folk inte förstår. Vidare har förförståelsen varit att dessa 

personer är energiska under maniska episoder, att de kan må väldigt dåligt under depressiva 

episoder, vilket grundar sig i vetskapen om att en stor andel begår självmord. Att personer har 

problem med relationer nämndes även under diskussionen.  
 

Resultat 

Resultatet presenteras i fem övergripande teman som belyser personers upplevelse och 

erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Dessa är: Hur sjukdomen uppfattas med 

subteman En skiftande sjukdom som påverkar och Maniska och depressiva episoder. 

Erfarenheter och upplevelser av sjukdomshantering med subteman Acceptans och kunskap, 

Strategier för att kontrollera sjukdomen, Upplevelser vid medicinering och Mötet med 

vården. Relationer med subteman Betydelse av stöd och Sjukdomen påverkar relationerna. 

Upplevelser av stigmatisering med subteman Från samhället, Från närstående och egen 

stigmatisering och Hur arbetet/studier/ekonomi påverkas av sjukdomen. 

 I resultatet förekommer benämningen personer, vilket då åsyftar personer med bipolär 

sjukdom. 
 

Hur sjukdomen uppfattas 

En skiftande sjukdom som påverkar 

Sjukdomen kunde innebära en känsla av kontrollförlust i livet (Crowe, Inder, Carlyle, Wilson 

& Jocye, 2012; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2009; Fernandez, Breen & Simpson, 

2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013) vilket beskrevs vara kopplat till sjukdomsepisoderna som 

innebar en bristande kontroll över vad som händer (Crowe et al., 2012; Tjoflåt & Ramvi, 

2013). Symptomen gjorde det svårt att ta kontroll över livet (Crowe et al., 2012). Sjukdomen 

kunde upplevas som en kamp då episoderna ledde till varierande handlingar som medförde 
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osäkerhet på vem man var, låg självkänsla, att man blev oförutsägbar och en känsla av att ha 

bristande kontroll (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Kampen beskrevs även av en ovisshet i om de 

kunde lita på sig själva, om det de upplevde var verkligt eller inte (Proudfoot et al., 2009; 

Rusner et al., 2009). Lycka och glädje beskrevs också finnas i livet men även vid friska och 

bra perioder beskrevs en oro över en oviss framtid, då det fanns en rädsla för att tappa sig 

själv igen (Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). En oro nämndes över att nya dåliga 

episoder var oundvikliga (Proudfoot et al., 2009). Vardagen beskrevs svår att hantera kopplat 

till sjukdomens upprepade avbrott, vilket medförde funktionsbegränsningar och osäkerhet på 

de egna färdigheterna (Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielsson, 2008). Osäkerheten kunde 

kopplas till sjukdomsepisoderna som kännetecknades av sänkt självförtroende eller av en 

rädsla för att misslyckas och insjukna igen. Några uppgav dock att sjukdomen inte störde 

deras liv. Personer berättade om en oro kring framtiden som berodde på sjukdomens 

begränsningar, tveksamheter över att hantera sin psykiska ohälsa och på grund av en 

osäkerhet över hur man får hjälp (Jönsson et al., 2008). Vid tankar om att inte kunna bli bra 

igen nämndes självmord som en utväg. 

Sjukdomen påverkade identiteten och självkänslan negativt (Michalak, Yatham, Kolesar & 

Lam, 2006; Michalak et al., 2011). Identitetens påverkan visades vara oberoende av 

personernas livsstadium och identitetförlusten påverkade i sin tur självkänslan (Michalak et 

al., 2006). Några rapporterade dock att deras identitet inte förändrats, att de inte själva såg sig 

som någon bipolär person (Michalak et al., 2011). De såg sig istället som en person som hade 

en sjukdom. Det framkom att vissa kände att de hade flera identiteter (Fernandez et al., 2014; 

Tjoflåt & Ramvi, 2013). En person uttryckte det som att vara flera personer, både när hen var 

manisk, depressiv och där emellan (Fernandez et al., 2014).  

  

Maniska och depressiva episoder  

Episoder av mani kunde ge positiva upplevelser (Rusner et al., 2009; Crowe et al., 2012; 

Tjoflåt & Ramvi, 2013; Proudfoot et al., 2009; Fernandez et al., 2014), där glädje, kreativitet, 

energi och starkt självförtroende beskrevs. De maniska episodernas höga intensitet upplevdes 

som spänningsfyllda där känslan av att livet var rikligt och möjligheter fanns för att skapa ett 

spännande liv (Tjoflåt & Ramvi, 2013; Rusner et al., 2009). Många personer beskrev hur 

njutningsfulla symptomen vid mani var (Proudfoot et al., 2009). Några var ovilliga att avstå 

från dessa, men erkände att dessa även kunde upplevas som skrämmande och destruktiva 

(Fernandez et al., 2014). De maniska episoderna kunde leda till ett förlorat fokus, att de blev 

okritiska, självcentrerade (Tjoflåt & Ramvi, 2013; Rusner et al., 2009) och att de gjorde saker 
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som var utanför deras kontroll, som beskrevs kunna leda till känslor av skam (Crowe et al., 

2012; Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014). Även psykotiska tillstånd kunde uppstå 

(Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013; Michalak et al., 2006; Crowe et al., 2012; 

Fernandez et al., 2014). En person berättade om en kontrollförlust under ett psykotiskt 

tillstånd, där hen blottade sig naken offentligt (Crowe et al., 2012). En annan berättade om att 

episoder av mani skadat självbilden vid tillfällen då hen inte kunnat identifiera sig med den 

hen verkligen velat vara (Fernandez et al., 2014).  

Episoder av depression beskrevs innehålla energilöshet och negativa tankar om sig själv 

(Crowe et al., 2012; Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Depressionerna kunde leda till självmordstankar (Fernandez et al., 2014; Rusner et al., 2009; 

Tjoflåt & Ramvi, 2013), sömnstörningar, koncentrationsbrist och känslighet för stress (Tjoflåt 

& Ramvi, 2013). Några personer rapporterade en känsla av att de blev skrämda av deras 

förändringar vid depression, när de blev dramatiska, tysta och allvarliga (Fernandez et al., 

2014). Det framkom att personer kunde förstå att de var sjuka under depressiva perioder men 

att de hade svårare att förstå att de var sjuka när de var glada (Proudfoot et al., 2009). En 

person berättade att de depressiva episoderna föredrogs framför de maniska då en större 

kontroll upplevdes.  
 

Erfarenheter och upplevelser av sjukdomshantering 

Acceptans och kunskap  

Att komma till acceptans med sjukdomen beskrevs som en förutsättning för att hantera den 

(Jönsson et al., 2008; Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014; Daggenvoorde, Goossens & 

Gamel, 2012). Det framställdes som nödvändigt för att uppmärksamma tidiga symptom på 

återfall (Daggenvoorde et al., 2012). Vägen till acceptans kunde vara svår då de upplevde ett 

motstånd att erkänna sin sjukdom (Daggenvoorde et al., 2012; Tjoflåt & Ramvi, 2013; 

Jönsson et al., 2008). Detta berodde på att de inte ville identifiera sig med den (Daggenvoorde 

et al., 2012; Jönsson et al., 2008) eller känna att de hade en svaghet (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

En annan svårighet till acceptans beskrevs bero på andras fördomar om psykisk ohälsa 

(Jönsson et al., 2008). Många personer tyckte det var viktigt att komma ihåg att bipolär 

sjukdom är inget de var, utan det är något de hade (Fernandez et al., 2014; Michalak et al., 

2011). Acceptans visades medföra positiva effekter som ökad medkänsla och empati, 

envishet, tolerans, gott mod (Fernandez et al., 2014) och hoppfullhet över framtiden (Jönsson 

et al., 2008).  
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Personer upplevde att kunskap om sjukdomen ledde till ökad förståelse för sina 

humörsvängningar (Jönsson et al., 2008) och som en väg till att kunna hantera sjukdomen 

(Jönsson et al., 2008; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Det nämndes vara viktigt att ha kännedom om 

tidiga varningstecken på återfall (Michalak et al., 2006; Daggenvoorde et al., 2012) och att 

känna igen sjukdomstriggers (Fernandez et al., 2014; Michalak et al., 2006). Vidare beskrevs 

att kunskap kunde leda till ett stärkt hopp (Jönsson et al., 2008). 

 

Strategier för att kontrollera sjukdomen 

Personer beskrev strategier för att kontrollera sjukdomen (Tjoflåt & Ramvi, 2013; Fernandez 

et al., 2014; Jönsson et al., 2008; Michalak et al., 2006; Rusner et al., 2009; Michalak et al., 

2011; Michalak, Yatham, Maxwell, Halem & Lam, 2007). En viktig strategi var att minska 

stressen (Jönsson et al., 2008; Michalak et al., 2007; Proudfoot et al., 2009; Fernandez et al., 

2014) och tydliga rutiner i vardagen nämndes som exempel på kunde minskas (Michalak et 

al., 2007; Jönsson et al., 2008). Rutin och struktur nämndes också som viktiga för att 

upprätthålla psykisk hälsa och god livskvalitet (Michalak et al., 2006). En person berättade 

om ett sjukdomsåterfall på grund av bristen på tidsrutiner på jobbet. Struktur i livet och 

stabilisering av den psykiska hälsan förbättrades av att ha ansvar över barn (Michalak et al., 

2006; Tjoflåt & Ramvi, 2013) och genom att ha ett arbete att gå till (Michalak et al., 2006). Å 

andra sidan efterfrågades flexibilitet hos vissa då de tyckte rutin och struktur var svårt att 

upprätthålla (Michalak et al., 2007; Michalak et al., 2006). En student berättade om sin oro 

över framtida jobb på grund av att behöva vara vid en plats på en bestämd tid varje dag. 

Fysiologiska rutiner sågs som viktiga för att hantera sjukdomen (Michalak et al., 2006; 

Fernandez et al., 2014; Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013), där sömn, träning, kost 

och fritidsaktiviteter nämndes. Positiv inställning var också något som nämndes (Jönsson et 

al., 2008, Fernandez et al., 2014).  
 

Upplevelser vid medicinering 

Medicineringen upplevdes som både positiv och negativ (Rusner et al., 2009; Fernandez et 

al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013; Proudfoot et al., 2009). Positiva effekter av medicinen 

beskrevs vara känslan av att vara mer balanserad och att de inte blev lika arga och 

deprimerade som tidigare (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Medicinen kunde ge en känsla av att vara 

normal som kunde bidra till att de kände sig mer levande (Proudfoot et al., 2009). 

Medicinen nämndes ge negativa biverkningar (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2006; 

Proudfoot et al., 2009; Fernandez et al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013) som att de blev 
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avtrubbade (Proudfoot et al., 2009; Fernandez et al., 2014) och att känslor som stark glädje 

gick förlorad (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Även upplevelser av förlorad förmåga att tänka klart 

(Fernandez et al., 2014), minskad kreativitet och energi (Proudfoot et al., 2009) samt känslan 

av att inte vara sig själv nämndes (Crowe et al., 2012; Proudfoot et al., 2009).  

En frustration kunde visa sig i början av behandlingen när rätt medicinkombination 

prövades ut, vilket kunde ta lång tid (Proudfoot et al., 2009). Medicinföljsamheten påverkades 

av en oro över medicinens biverkningar (Fernandez et al., 2014). En person beskrev sin oro 

över att ta medicinen som en rädsla över att hamna i ett zombieläge (Proudfoot et al., 2009).  

 

Mötet med vården 

Personer upplevde att kontakten med sjukvården kunde leda till en förlorad autonomi i sin 

vård som påverkade deras självkänsla negativt (Crowe et al., 2012; Fernandez et al., 2014). 

En person förklarade sin erfarenhet av förlorad autonomi till följd av bristen på information 

om diagnosen och behandlingen (Fernandez et al., 2014). Personer tyckte det var viktigt att 

vara autonoma i den egna vården och uttryckte en önskan om att ha rätten till att sköta 

sjukdomen själva samt vara en respekterad medverkare i vården (Michalak et al., 2006). 

Personer uttryckte att det var viktigt att sjuksköterskor visade intresse för dem och förståelse 

för deras livssituation och att vården utgick från deras historia (Daggenvoorde et al., 2012). 

En förekommande erfarenhet var att de hade behandlats för återkommande unipolära 

depressioner tills någon vårdgivare började ställa frågor om deras hela livssituation och 

livshistoria (Rusner et al., 2009). 

Många tyckte det var bra med stödgrupper där de fick prata med andra personer i samma 

situation (Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014; Daggenvoorde et 

al., 2012; Michalak et al., 2006). Det beskrevs ge en minskad stigmatisering, utsatthet och 

social isolering (Proudfoot et al., 2009), en känsla av att vara mindre ensam och en ökad 

gemenskap (Fernandez et al., 2014; Daggenvoorde et al., 2012). Ett fåtal personer var dock 

kritiska till stödgrupper, där en berättade om upplevda känslan av att bli institutionaliserad 

(Fernandez et al., 2014). 
 

Relationer 

Betydelsen av stöd 

Stöd från nära relationer beskrevs som viktigt (Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013; 

Fernandez et al., 2014; Daggenvoorde et al., 2012; Proudfoot et al., 2009). Att ha någon att 
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reflektera med nämndes som viktigt för att acceptera och hantera sjukdomen samt för att få en 

realistisk syn på sig själva (Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Personer upplevde 

stöd när närstående hade förståelse för deras behov, där en person berättade om sin 

uppskattning till en vän som förstod när behovet av tystnad eller behovet av att prata fanns 

(Fernandez et al., 2014). Närståendes kunskap om deras sjukdom beskrevs leda till ökad 

trygghet (Daggenvoorde et al., 2012).  

Det har visat sig vara svårt att identifiera tecken på återfall (Proudfoot et al., 2009). Att ha 

personer runt sig som hade förmågan att identifiera tecken på ett nytt återfall kunde ge stöd 

(Michalak et al., 2006). Det kunde också leda till en oönskad upplevd symptomövervakning 

(Michalak et al., 2006; Fernandez et al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013), som beskrevs leda till 

en känsla av minskat förtroende, vilket fick en negativ påverkan på deras handlingsfrihet 

(Fernandez et al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Den oönskade symptomövervakningen 

kunde även leda till minskad självkänsla, självtillit (Fernandez et al., 2014) och 

självständighet (Michalak et al., 2006). En person beskrev symptomövervakningen som att 

hen sågs utifrån sjukdomen och inte som en person (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Personen 

berättade att hen måste få vara arg och ha dåliga dagar samt vara glad och kunna skratta utan 

att andra tolkar det som en sjukdomsepisod.  

Vidare hade ett föräldraskap hos personer med bipolär sjukdom upplevts vara en väg till att 

förstärka deras psykiska hälsa (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Flera föräldrar talade om att kärleken 

och det ansvar de kände för barnen varit livräddningen vid självmordstankar. 

 

Sjukdomen påverkar relationerna  

Sjukdomens episoder beskrevs kunna ha negativ påverkan på relationer (Michalak et al., 

2006; Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014; Michalak et al., 2007). Under episoder av 

hypomani eller mani påverkades relationer på grund av irritabilitet och olämpliga eller 

flyktiga beteenden (Michalak et al., 2007; Michalak et al., 2006). En person berättade att det 

nog var lättare att umgås med hen under depression än vid energiska perioder då hen pratade 

mycket och kunde bete sig på ett olämpligt sätt. Flera nämnde en sorg över vad de hade gjort 

mot deras närstående under sjukdomsepisoder (Daggenvoorde et al., 2012). Att ha skadat 

någon nära relation kunde framkalla skam och skuld (Rusner et al., 2009). Vidare berättade 

personer att de vid maniska episoder gick in i nya sociala sammanhang, som i efterhand 

upplevdes vara negativt för deras psykiska välmående (Michalak et al., 2006). Under 

depressiva episoder påverkades relationerna på grund av social isolering (Fernandez et al., 
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2014; Michalak et al., 2007). En person beskrev undvikandet av intima relationer på grund av 

rädslan över att bli en börda (Fernandez et al., 2014). En annan förklarade att hen endast 

träffade vänner vid friska episoder.  

Personer berättade att sjukdomen ledde till förlorade relationer till sin partner (Michalak et 

al., 2006; Fernandez et al., 2014), vänner (Michalak et al., 2006) eller till att relationerna 

infekteras (Fernandez et al., 2014; Rusner et al., 2009). Intima relationer påverkades vilket 

beskrevs vara relaterat till att vara hypersexuell vid mani/hypomani eller till sänkt sexualdrift 

vid depression (Michalak et al., 2006). Flera deltagare berättade om en förlust av autonomi i 

intima relationer där känslan av att de blev väldigt omhändertagna nämndes. Ibland kunde 

personer få självmordstankar när insikten kom att de varit okontrollerat arga på eller skadat en 

nära relation (Rusner et al., 2009). Några beskrev att sjukdomen haft en positiv inverkan på 

nära relationer då den blev närmare och djupare (Michalak et al., 2006). En person förklarade 

hur relationen med sin bror blev djupare när brodern ställde upp mycket, som ledde till ökad 

tillit. 

Att vara förälder med en bipolär sjukdom kunde ge känslor av skam och skuld över att de 

inte räckte till för barnen, där barnen fick ta ett stort ansvar (Rusner et al., 2009; Tjoflåt & 

Ramvi, 2013). Föräldrar berättade att de ville vara öppna om sin situation men var osäkra på 

hur de kunde vara det utan att lägga extra börda på barnen (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 
 

Upplevelser av stigmatisering 

Från samhället  

Det framkom att personer upplevde stigmatiserade attityder (Tjoflåt & Ramvi, 2013; 

Michalak et al., 2011; Michalak et al., 2006; Michalak et al., 2007; Proudfoot et al., 2009; 

Jönsson et al., 2008; Fernandez et al., 2014; Crowe et al., 2012). De hade bland annat upplevt 

stigmatiserade attityder från vården (Michalak et al., 2006) och samhället (Tjoflåt & Ramvi, 

2013; Michalak et al., 2011; Michalak et al., 2006). En person upplevde att människor i 

samhället såg dem som galna för att de led av psykisk ohälsa och jämförde detta med att 

ingen kollade snett på någon som har diabetes (Michalak et al., 2011). Flera berättade att 

media målade upp en felaktig bild om bipolär sjukdom som de inte kände igen sig i. Ett 

exempel som togs upp var att TV-shower ofta handlade om psykopatiska mördare som inte 

sällan benämndes ha bipolär sjukdom. Vidare beskrev en person att allmänheten trodde att 

personer med bipolär sjukdom var hemlösa, farliga, våldsamma och att de åkte in och ut från 

psykiatriska mottagningar. Flera uttryckte att de blev felaktigt nedsvärtade som föräldrar 

(Tjoflåt & Ramvi, 2013). Det fanns en vilja bland dessa att ses som vanliga människor. 
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Det fanns en rädsla när det kom till att avslöja sin sjukdom för andra (Michalak et al., 

2006; Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Proudfoot et al., 2009). Detta kunde kopplas 

till stigmatisering (Michalak et al., 2006; Crowe et al., 2012), rädsla för andras reaktioner och 

förändrade åsikter (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011) samt rädsla över att förlora stöd 

och relationer (Proudfoot et al., 2009). Att ha marginaliserats och tagits som stereotyper 

medförde en olust att avslöja sin sjukdom för andra, vilket beskrevs vara en hemsk hemlighet 

att hålla och en tung börda att bära (Michalak et al., 2006). En person kände skuld över att 

inte vara en sann vän för att hen inte kunde dela med sig av sin sjukdomshemlighet. Andra 

personer belyste att sjukdomsavslöjande kunde vara en väg till stöd (Michalak et al., 2011).  

Personer upplevde att folk i samhället satte etikett på deras känslor och tolkade deras 

känsloyttrande som en del av sjukdomen vilket begränsade deras handlande som följd (Tjoflåt 

& Ramvi, 2013). De upplevde att de ofta identifierades utifrån sin sjukdom (Michalak et al., 

2011; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Detta ledde till känslor av att inte kunna vara glad eller att vara 

ledsen utan att det tolkades som symptom på sjukdomen. En osäkerhet beskrevs på grund av 

andras fördomar till psykisk ohälsa, vilket ledde till att självkänslan påverkades (Jönsson et 

al., 2008).  

Flera trodde att stigmatiseringen påverkade deras avskedande från positioner, nekande till 

befordran, förflyttningar till lägre positioner eller gjorde att karriären blivit tillbakahållen 

(Michalak et al., 2007).  
 

Från närstående och egen stigmatisering 

Stigmatisering upplevdes också från närstående (Fernandez et al., 2014; Proudfoot et al., 

2009; Michalak et al., 2011). Några föräldrar berättade att vänner och släktingar kunde 

uppfatta dem som galna och att de inte var lämpade som föräldrar (Fernandez et al., 2014). 

Konsekvenser av detta beskrevs som förlust av social status och trovärdighet. Några pratade 

om hur psykisk ohälsa hanterades med tystnad inom familjen, där flertalet nämnde att den 

äldre generationen bidrog till tystnaden (Michalak et al., 2011).  

Flera personer upplevde eller hade upplevt en självstigmatisering (Crowe et al., 2012; 

Michalak et al., 2011; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Detta uttrycktes i känslor som att de var 

annorlunda på grund av egna uppsatta sociala normer (Crowe et al., 2012), att de kände skam, 

att ingen ville vara med dem och att något var fel på dem (Michalak et al., 2011). Personer 

som tidigare upplevt självstigmatisering pratade om hur deras syn på sig själva blivit mer 

positiv när de inte längre definierade sig med sjukdomen utan som en person (Michalak et al., 

2011). Vidare upplevde personer också en positiv syn på sig själva och en lägre 
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självstigmatisering när de identifierade sig som föräldrar istället för som bipolär, vilket ledde 

till känslor av att ha normal status i samhället (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 
 

Hur arbetet/studier/ekonomi påverkas av sjukdomen 

Sjukdomsepisoderna beskrevs påverka arbetet (Fernandez et al., 2014; Michalak et al., 2007; 

Rusner et al., 2009). Flera upplevde svårigheter med att hitta kontinuitet i arbetet på grund av 

sjukdomscyklerna (Michalak et al., 2007; Fernandez et al., 2014). De hypomana cyklerna 

beskrevs som tider där de presterade bra på arbetet och de depressiva perioderna som 

energilösa och en tid då det var svårt att möta arbetskraven (Michalak et al., 2007; Fernandez 

et al., 2014). Cyklernas konsekvenser beskrevs av några att gå från att vara månadens 

anställda vid hypomani till att höra att de inte skötte sitt jobb (Michalak et al., 2007). Livet 

med bipolär sjukdom innebar även att kämpa med ekonomin (Michalak et al., 2007; Rusner et 

al., 2009; Fernandez et al., 2014). Det berodde på inkomstförluster till följd av oförmågan att 

arbeta som i sin tur ofta ledde till arbetslöshet, deltidsarbete och sjukskrivning. Det kunde 

även bero på svårigheter med att klättra i karriärstegen (Michalak et al., 2007). Sjukdomens 

påverkan på karriären kunde leda till en identitetsförlust när jobbet sågs som givande och som 

en del av identiteten (Michalak et al., 2007). Avsaknaden av jobb kunde leda till känslor av att 

inte ha meningsfulla aktiviteter, däremot kunde volontärarbete och samhällstjänst leda till en 

stärkt identitet.  

Även utbildningen påverkades av bipolär sjukdom som gjorde det svårt att slutföra den 

(Rusner et al., 2009; Fernandez et al., 2014). Personer uppgav att det berodde på bristande 

energi, koncentration och självförtroende. 
 

Diskussion 

Metod och resultat kommer att diskuteras under separata rubriker. Metoddiskussionen 

kommer att hållas med stöd från de förslag på diskussionsfrågor som Henricson (2012) tar 

upp. Resultatet kommer att diskuteras mot ny forskning, livsvärldsbegreppet, bakgrunden och 

utifrån egna reflektioner.  

 

Metoddiskussion  

De begränsningar som bestämdes var att artiklarna skulle vara publicerade från 2006 till april 

2016 vilket sorterar bort forskning som riskerar vara förlegad. Artiklarna som valdes har 

endast haft deltagare med diagnosen bipolär sjukdom, bortsett från en artikel som använde sig 
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av både personer med bipolär sjukdom och vårdgivare. I den valde vi noggrant ut det som 

förmedlats av personer med bipolär sjukdom. Styrkan i att ha med artiklar med enbart 

deltagare som har diagnosen bipolär sjukdom är att det blir fokus på dessa personer. Samtidigt 

finns en risk att relevant forskning missas när artiklar som tar upp flera psykiatriska 

sjukdomstillstånd utesluts. Begränsningar gjordes också till full text och engelsk text vilket 

medförde att vi missade relevanta artiklar för syftet. Relevanta artiklar kan också gått 

förlorade då vi enbart använde oss av databaserna Cinahl Complete och PsycINFO vid 

sökningarna.  

Innan datainsamlingen gjordes övergripande sökningar med sökorden bipolar disorder och 

experience på de valda databaserna för att se om tillräckligt antal artiklar skulle kunna hittas. 

Det blev en sökning med många artiklar som inte svarade på syftet, vilket gjorde att vi lade 

till ett sökord i sökningen eller bytte ut ordet experience mot en eller två andra sökord, som 

exempelvis satisfaction vilket gav ett sökresultat med färre antal artiklar som gjorde att vi 

tydligare kunde finna de som svarar på syftet. Sökorden som användes var för att finna 

artiklar som fångar personens upplevelse av att leva med sjukdomen. Vi var dock inte 

konsekventa med att använda de valda sökordskombinationerna i båda databaserna vilket kan 

ha medfört att vi missat relevanta artiklar för syftet. Vi tycker trots detta att de valda 

artiklarna har bidragit till att kunna svara på syftet, där artiklarna belyser många olika delar av 

hur det är att leva med sjukdomen. För att få fram personernas beskrivna upplevelser 

användes endast artiklar med kvalitativ design.  

Artiklarna kvalitetsgranskades individuellt på grund av att tidsplanen påverkades negativt 

då datainsamlingen tog längre tid än väntat. Tillfällen då det fanns minsta oklarheter ifall 

artiklarna höll måttet tog vi hjälp av varandra för att säkerställa kvaliteten och att de svarade 

på syftet. 

Dataanalysen utgick från Fribergs (2012a) modell för analys. Under hela analysen har vi 

suttit tillsammans, vilket vi ser som en styrka eftersom vi använt oss av fyra ögon. Det har 

även varit en väg till att kunna diskutera och synliggöra den nedskrivna förförståelsen så att 

den inte påverkade analysen och därmed resultatet. Under analysen upptäcktes att tre av de 

valda artiklarna har samma förstaförfattare, vilket kan ha styrt resultatet något.  

Det sammanställda resultatet som varit tidskrävande och vars dataanalys som noga utförts 

har gett oss ett starkt resultat som visar på hur den aktuella forskningen ser ut idag. Vi tycker 

att det svarar på det beskrivna syftet. Men med tanke på det breda syftet tror vi dock att hela 

syftet inte kunnat beskrivas eftersom det är svårt att få in människans alla upplevelser av livet 

med bipolär sjukdom på de få antal sidor som kandidatuppsatsen ger oss. För att få en större 
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förståelse för och en större bild av hur personer upplever livet med bipolär sjukdom bör fler 

aspekter av livet belysas än vad de valda artiklarna lyfter fram. 

Artiklarna som användes till resultatet har genomförts i Sverige, Norge, Kanada, 

Nederländerna och Australien. Vi har under arbetet inte haft någon beaktan vad gäller var 

artiklarna är utförda någonstans, vilket innebär att eventuella geografiska skillnader kan 

förekomma utan att det uppmärksammats. Det kan därför påverka tillämpbarheten till Sverige 

då det kan finnas skillnader i hur personer upplever sjukdomen mellan länderna. Vi 

uppfattade dock att artiklarna inte skiljer sig speciellt mycket från varandra, vilket visar på 

likheter länderna emellan. Det gör att vi tror att resultatet bör kunna vara överförbart även i 

Sverige. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser och erfarenheter av att 

leva med bipolär sjukdom. Det som starkast framträdde i resultatet och som kommer att 

diskuteras här är att personer med bipolär sjukdom behandlats för annan diagnos, att de tycker 

att det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse för dem, visar förståelse för dem och att 

vården planeras utifrån deras livshistoria. Att stödgrupper har en viktig roll i stöttandet, som 

resultatet visar, kommer också att diskuteras.  

 Resultatet visar att det är vanligt förekommande att personer med bipolär sjukdom 

behandlas för upprepade unipolära depressioner och att det är först när någon av 

vårdpersonalen intresserar sig för deras livssituation och livshistoria, genom att ställa frågor, 

som deras rätta diagnos blir synlig. 

 Miller (2006) skrev i sin studie att sjuksköterskan har en vital roll i att tidigt upptäcka 

diagnosen bipolär sjukdom. I studien visas att det är angeläget att vårdpersonalen har kunskap 

i att känna igen hur bipolär sjukdom yttrar sig då personer med bipolär sjukdom som inte fått 

en diagnos än, ofta riktar sig till primärvården för att få hjälp. Författaren menar att en 

förbättrad diagnostik, behandling och sjukdomsförståelse i primärvården kan bidra till att 

dessa personer och deras familjer kan fungera mycket bättre i samhället. Genom en förbättrad 

diagnostik, behandling och sjukdomsförståelse ser vi att bättre förutsättningar kan skapas för 

sjuksköterskan att jobba med en personcentrerad vårdplan. Att sjuksköterskan har en viktig 

roll i att upptäcka diagnosen nämndes också i Taylor McDougalls och Wellmans (2006) 

studie. Många gånger är tillståndet bipolär sjukdom okänt och personer blir feldiagnostiserade 

även om diagnosen i sig är ett vanligt psykiskt sjukdomstillstånd. Att få diagnosen bipolär 
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sjukdom har forskning visat kunna ta flera år från att de första humörsymptomen visat sig. 

Tidig diagnos är viktig för att personer som drabbats av bipolär sjukdom ska få en behandling 

som är effektiv och evidensbaserad då fel behandling kan orsaka ett långvarigt lidande och 

bidra till ökad risk för självmord. 

 Att vårda med livsvärlden som grund, för att nå målet hälsa, beskrivs i Dahlberg och 

Segesten (2010) innebära att vårdaren lyfter personens upplevelser i samband med att ha 

drabbats av sjukdom. Vidare innebär det att vårdaren även lyfter personens upplevelse av 

hälsa, lidande och vårdande samt hur alla dessa aspekter har effekt på livet, identiteten och 

självkänslan. Genom att vårdaren ställer öppna frågor och har ett öppet och aktivt lyssnande 

kan personens livsvärld göras synlig som blir en hjälp för vårdaren att planera för på vilket 

sätt personen kan stödjas och stärkas för att främja hälsoprocesser så att denne kan få en 

balanserad vardag och känna livskraft.  

 I resultatet där flera personer berättar att de till en början av sitt insjuknande behandlats för 

unipolär depression ser vi att vårdpersonalen inte haft dennes livsvärld i fokus för vårdandet 

då personernas livssituation och livshistoria inte uppmärksammats. Hade dessa personers 

livsvärld tagits i beaktan av vårdaren från första början, genom att vårdaren ställt öppna frågor 

och haft ett öppet och aktivt lyssnande, tror vi att livsvärlden som grund för vårdandet kunnat 

bidra till att uppmärksamma diagnosen tidigare. En tidig diagnos skulle då bidra till att både 

minska onödigt lidande och minska risken för självmordsförsök. Med detta resultat kan vikten 

av att vårda med hjälp av en personcentrerad vård som grund, där personens livsvärld 

bekräftas och en vårdrelation skapas, ses som ett verktyg för att skapa en individuell vårdplan 

som främjar personens hälsa. Vi ser även att en personcentrerad vård med livsvärlden som 

grund kan vara ett verktyg för sjuksköterskan att bidra till upptäckt av diagnosen bipolär 

sjukdom, vilket också kan ge bättre förutsättningar till att en effektiv individuell vårdplan kan 

skapas.  

 I resultatet visas också att flera personer med bipolär sjukdom tycker att det är viktigt att 

sjuksköterskor visar ett intresse för dem, att de har en förståelse för dem och att omvårdnaden 

utgår från deras livsberättelse. Detta tycker vi pekar på att dessa personer tycker att det är 

viktigt att sjuksköterskan tar del av deras livsvärld och att de har ett behov av att 

sjuksköterskan gör det. Att som vårdare också försöka skapa en förståelse för personens 

upplevelse av sjukdom och lidande, då detta lyfts fram, nämns också i Dahlberg och Segesten 

(2010) som viktigt då vårdaren berör personens livsvärld. En förståelse för hur personen 

upplever sin sjukdom och lidande är nödvändig att sjuksköterskan skapar för att kunna 

planera omvårdnadsåtgärder som utgår från dennes tolkningar för att främja hälsa. För att ta 
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del av en annan persons livsvärld fodras att sjuksköterskan tar ansvar för att skapa en 

vårdrelation som är vårdande, då det är inom denna som omvårdnad kan bedrivas (Björck & 

Sandman, 2007). Sjuksköterskan behöver också inneha personliga kvaliteter, som till exempel 

att vara empatisk och närvarande, för att skapa ett gott möte som gör det möjligt för att en 

vårdrelation ska bildas (Snellman, Gustafsson & Gustafsson, 2012). Det här visar även vårt 

resultat då flera personer berättar att det är av vikt att sjuksköterskan visar ett engagemang för 

dem, är lyhörda för deras livsberättelse och att de är förstående i mötet. Vi ser i resultatet att 

en personcentrerad vård önskas, där livsvärlden beaktas. Därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskan lyckas skapa en vårdrelation tillsammans med personen för att få in dennes 

livsberättelse i omvårdnaden.  

 Resultatet visar tydligt att personer med bipolär sjukdom tycker det är till stort stöd att 

kunna träffa andra personer i samma situation, med få undantag. Att få träffa likasinnade 

personer får en hel del positiva effekter med sig, där bland annat minskad ensamhet och ökad 

gemenskap nämns. Även en minskad stigmatisering kunde upplevas. Samta (2012) visade på 

olika anledningar som motiverar till att gå med i en religiös organisation, där de bland annat 

kom fram till att den sociala faktorn spelar en viktig roll för inträdet. Artikeln belyste att det 

kan stärka sin egen identitet att ingå i en grupp och då få känna en samhörighet som även 

bidrar till ett ökat välbefinnande. Vi ser att det kan vara en förklaring till vårt resultat, där vi 

tycker oss se att personer med bipolär sjukdom känt ett utanförskap, vilket medför att det är 

först när de får träffa andra personer i liknande situationer som de känner en gemensamhet 

med andra människor som de inte tidigare kunnat göra. 

 Om vi utgår från livsvärldsperspektivet och går in på den upplevda stigmatiseringen som 

redovisas i resultatet kan det, i vår mening, ge en förklaring för det utanförskap vi ser många 

känner sig vara i. Stigmatiseringen upplevs finnas i stort sett överallt i samhället, där vårt 

resultat visar allt ifrån medias bidragande till detta genom en skev bild om bipolär sjukdom 

till att närstående kan ha fördomar mot personer med sjukdomen. I resultatet kommer det 

fram att en viktig väg till att finna stöd är i att berätta det för någon. Stigmatiseringen är dock 

så pass påfrestande att många inte vågar avslöja sjukdomen vilket leder till en besvärlig 

hemlighet att själv bära omkring. Rädslan som är kopplad till bland annat oron över att 

personer ska ändra åsikter om dem och att de ska förlora sina relationer kan kanske bero på att 

de är rädda för att bli helt ensamma. Oavsett vad rädslan beror på tycker vi oss se att personer 

som blir stigmatiserade känner en ensamhet i sin livsvärld. En person mår bra av att känna en 

grupptillhörighet (Samta, 2012), vilket vi ser vara en förklaring till varför möten med flera 

personer som upplevt liknande saker kan ge ett stort stöd och minskad stigmatisering. Känslan 



  22 (34) 
 

av gemenskap, där den tunga hemligheten som de burit på kan delges till folk som trampat 

samma vägar och förstår varandra, ger en samhörighet. De behöver inte längre vara helt 

ensamma i sin livsvärld. 

 Resultatet visar att stigmatisering kan leda till känslor av tappat förtroende och förlorad 

status i samhället. Farrelly et al. (2015) beskrev att social diskriminering mot personer med 

psykisk ohälsa kan leda till upplevelser av att ha en låg social status och att inte vara betrodd, 

något som personer i vårt resultat upplever. Farrelly et al. skriver att konsekvenserna av att 

känna låg social status och att inte vara betrodd kan leda till känslor av hjälplöshet och social 

isolering. Det i sin tur beskrevs som triggers till självmordstankar vilket resulterar i ökad risk 

för suicidala beteenden. Personer med bipolär sjukdom är enligt forskning en riskgrupp när 

det kommer till suicid (Kvalitetsregister, u.å; Holma et al., 2014). Vi tror att anledningen till 

detta till viss del kan bero på de aspekter som Farrelly et al. (2015) belyser. 

 Att ge personer med bipolär sjukdom möjligheten att få dela med sig av sina upplevelser 

och sin livsvärld till personer som förstår vad denne går igenom och har liknande erfarenheter 

kan kanske i förlängningen leda till färre antal suicidfall och ökad hälsa, genom att dessa 

känner bland annat mindre stigmatisering och inte lika stor social utsatthet.  

  

Kliniska implikationer 

Genom att utbilda allmänsjuksköterskor i vilka symptom som kan yttra sig hos personer med 

bipolär sjukdom samt att ta in personens livssituation och livshistoria i en personcentrerad 

vård kan detta bidra till en tidigare och förhoppningsvis korrekt diagnos och vårdplanering. 

Detta för att personen ska kunna få rätt omvårdnad och medicinsk behandling som leder till 

minskat lidande och minskad suicidrisk. Det i sin tur kan leda till att personen blir mer 

balanserad och att personen klarar av samhällskraven på ett bättre sätt, vilket leder till bättre 

personlig hälsa samt bland annat besparar samhället på sjukskrivningskostnader. 

  Sjuksköterskan bör öppna upp möjligheten för personer med bipolär sjukdom att få prata 

med andra i liknande situationer, genom till exempel stödgrupper. Genom detta stöd kan ökad 

gemenskap och en minskad stigmatisering uppnås, vilket i förlängningen främjar hälsa och 

motverkar ensamhet samt suicidrisk. 
 

Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet förekommer att personer har negativa erfarenheter från mötet med vården, vilket 

författarna tycker behöver belysas. Därför eftersöks forskning på hur personer med bipolär 
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sjukdom upplever och erfar vården. Genom detta kan sjukvårdspersonalen få en större 

förståelse för hur specifika vårdsituationer upplevs, vilket på sikt kan leda till bättre 

vårdåtgärder anpassade till personer med bipolär sjukdom. 

Resultatet visar även att närståendes stigmatisering kan leda till att personer med bipolär 

sjukdom inte får det stöd de behöver. Därför efterlyses forskning om hur vården kan bidra till 

att minska stigmatiseringen från närstående. 
 

Slutsats  

Resultatet har visat att sjukdomen innebär en kontrollförlust kopplat till sjukdomsepisoderna. 

Det fanns även en oro över att tappa kontrollen vid friska perioder. Sjukdomen visade sig ha 

en negativ påverkan på identiteten och självkänslan. Episoder av mani kunde ge positiva 

upplevelser men även upplevas som skrämmande och destruktiva. Depressiva episoder 

rapporterades som energilösa samt innehålla självmordstankar och negativa tankar om sig 

själv. Acceptans och kunskap framställdes som förutsättningar för att hantera sjukdomen, där 

olika strategier framkom för att kontrollera den. Stöd från nära relationer beskrevs som viktigt 

för att acceptera och hantera sjukdomen. Medicinbehandlingen kunde upplevas som både 

positiv och negativ, där känslan av att vara balanserad, men även av att vara avtrubbad 

nämndes. Det fanns en önskan om att sjuksköterskan ska vara intresserad av hela personens 

livssituation och livshistoria samt att vården respekterar deras autonomi. Många upplevde 

stödgrupper som positivt. Kunskap från närstående beskrevs leda till ökad trygghet hos 

personer med bipolär sjukdom. Sjukdomen kunde ha en negativ påverkan på relationer, på 

grund av social isolering och olämpliga beteenden. Stigmatisering upplevdes inom många 

olika områden och påverkade personerna negativt. Sjukdomen inverkade även på arbetet, 

ekonomin och studierna.  
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disorder  
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Mental Health Nursing 
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människor med denna 
diagnos. 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 21 personer med 
bipolär sjukdom.  
Datainsamling: Genom 
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Analys: Tematisk analys. 

Svårt att hantera symptom vid 
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bipolar disorder 
 

2012, Nederländerna, 
Perspectives in 
Psychiatric Care 

Att utforska den levda 
erfarenheten av patienter med 
bipolar sjukdom, som använt 
sig av Relapse Prevention 
Plan. 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 15 personer med 
bipolär sjukdom. 
Datainsamling: Genom öppna 
intervjuer.  
Analys: Tematisk analys. 
 

Kunskap om sjukdomen och acceptans sågs 
som nödvändigt för att kunna hantera den. 
Stöd från en sjuksköterska som visar intresse 
och utgår från personens hela livssituation och 
livshistoria sågs som viktigt. Att ha kontakt 
med andra i liknande situation sågs som ett 
bra stöd. 

Fernandez, M. E., 
Breen L. J., &  
Simpson T. A.  
 

Renegotiating 
identities: 
Experiences of 
loss and recovery 
for women with 
bipolar disorder 

2014, Australien, 
Qualitative Health 
Research 

Att undersöka kvinnors 
erfaraenheter av förlust, 
hantering/coping och 
återhämtning vid bipolär 
sjukdom.  
 
 
 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: Tio kvinnor med 
bipolär sjukdom. 
Datainsamling:  
Genom semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Sjukdomen kunde bidra till känslan av 
minskad autonomi i vården.  
Relationer var något som påverkades av 
sjukdomens påfrestningar, bland annat till sin 
partner och sina barn. Relationer påverkades 
även av hur andra såg på personerna med 
bipolär sjukdom. Att ha bipolär sjukdom 
kunde upplevas som att ha olika identiteter. 
Jobb och utbildning var svårt att upprätthålla 
på grund av energibrist. Sjukdomen innebar 
ett liv med perioder av förlorad kontroll, där 
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Förlorad kontroll nämndes också vid tillfällen 
där personer symptomövervakade dem. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Självhjälpsstrategier var bra för att kontrollera 
sjukdomen. Vården, stödgrupper samt 
relationer sågs som ett bra stöd. 
 

Jönsson, P. D., 
Wijk, H., 
Skärsäter, I., & 
Danielsso, E.  
 
 

Persons living 
with bipolar 
disorder: Their 
view of the illness 
and the future  

2008, Sverige, Issues in 
Mental Health Nursing 

Att beskriva innebörden av 
att leva med bipolär sjukdom 
genom individuell syn på 
sjukdomen och framtiden.  

Metod: Kvalitativ.  
Urval: 18 personer med 
bipolär sjukdom. 
Datainsamling: Genom 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Att acceptera sjukdomen var en process som 
växlade mellan att inte acceptera den och att 
acceptera den. Sjukdomen bidrog till 
svårigheter att hantera vardagen och det var 
svårt att förstå sjukdomen. Sjukdomen 
hanterades på olika sätt. En oro och rädsla 
upplevdes i vardagen över att inte kunna 
planera livet, sätta upp mål eller uppnå dem. 
En hoppfull framtid upplevdes när de mådde 
bra och kände att de kunde hantera 
sjukdomen. 
 

Michalak, E., 
Livington, J. D., 
Hole, R., Suto, M., 
Hale, S., & 
Haddock, C.  
 

‘It’s something 
that I manage 
but it is not who I 
am’: Reflections 
on internalized 
stigma in 
individuals with 
bipolar disorder 
 

2011, Kanada, Chronic 
Illness 

Att finna förståelse och 
erfarenheter av stigmatisering 
från personer med bipolar 
sjukdom. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 32 personer med 
bipolär sjukdom.  
Datainsamling: Genom 
semistrukturerade intervjuer. 
Individuella och fokusgrupper.  
Analys: Tematisk analys. 

Personer upplevde en stigmatisering i 
samhället som hade en negativ påverkan. 
Även självstigmatisering upplevdes. Det 
framkom att de ville se sig som en person 
istället för att se sig som bipolär. Det fanns en 
rädsla över att avslöja sin sjukdom på grund 
av en oro över hur andra skulle reagera. 

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 

Att beskriva patienters egna 
erfarenheter av hur bipolär 
sjukdom påverkar kvaliteten 
på livet.  

Metod: Kvalitativ.  
Urval: 52 personer med 
bipolär diagnos. 
Datainsamling: Genom 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Rutin och struktur beskrevs av några som 
viktigt för välbefinnandet men denna åsikt 
delades inte av alla. Självständighet, autonomi 
i vården och självförsörjning beskrevs också 
som viktigt. Stigmatisering upplevdes finnas i 
samhället. Att inte avslöja sjukdomen kunde 
få negativa konsekvenser. Sjukdomen innebar 
en identitetförlust. Sociala relationer 
påverkades framförallt negativt.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Michalak, E. E., 
Yatham, L. N., 
Maxwell, V., 
Halem, S., & Lam, 
R. W.  
 

The impact of 
bipolar disorder 
upon work 
functioning: A 
qualitative 
analysis 

2007, Kanada, Bipolar 
Disorders 

Belysa relationen mellan 
bipolär sjukdom och arbete 
för att få fram ett sjukdoms- 
specifikt mått på 
livskvaliteten vid bipolär 
sjukdom.  

Metod: Kvalitativ.  
Urval: 35 personer med 
bipolär sjukdom. 
Datainsamling: Genom 
intervjuer.  
Analys: Tematisk analys.  

Sjukdomen medförde brist på 
arbetskontinuitet, förlust av arbetstid, 
jobbutsikter, identitet samt en ekonomisk 
förlust. Självhjälpsstrategier användes för att 
hantera sjukdomen. Stigmatisering hade 
upplevts på arbetsplatsen som bland annat 
påverkade avslöjandet av sjukdomen. 
Sjukdomen ledde till personliga problem på 
arbetsplatsen. 
 

Proudfoot, J. G.,  
Parker, G. B.,  
Benoit, M.,  
Manicavasagar, V., 
Smith, M., & 
Gayed, A.  
 

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

2009, Australien, Health 
Expectations 

Att utforska erfarenheter och 
svårigheter som patienter 
möter efter att de har fått en 
diagnos av bipolär sjukdom.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 26 personer som nyss 
fått en bipolär diagnos.  
Datainsamling: Genom 
Email- kommunikation.  
Analys: Mejlen analyserades 
tematiskt. 

En ambivalens över att ta medicin upplevdes.  
En oro beskrevs över att hantera och uppleva 
sjukdomens episoder.  
Både positiva och negativa reaktioner 
förekom vid diagnos. Det är viktigt men svårt 
att upptäcka tidiga varningstecken på en ny 
sjukdomsepisod och känna igen 
triggersvarningar. Sjukdomen innebar en 
identitetsförlust och en osäkerhet över 
framtiden. Upplevd stigmatisering nämndes 
som påverkade.  
 

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 

Att förstå fenomenet “den 
levda erfarenheten av bipolär 
sjukdom”. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: Tio personer med 
bipolär sjukdom.  
Datainsamling: Genom 
fenomenlogiska intervjuer.  
Analys: Tematisk analys. 

Sjukdomen innebar en specifik intensitet hos 
de med bipolär sjukdom som var svår att 
förklara för andra och den innebar även en 
kamp om att förstå sig själv, andra personer 
och olika situationer. Vad som var hjälpsamt i 
livet och vad man skulle undvika var svårt att 
veta. Även svårigheter med att veta vad som 
var verkligt och inte verkligt. Resultatet 
visade på att sjukdomen innebar en känsla av 
förlorad kontroll. Att ha någon som de kunde 
reflektera med sågs som en nödvändighet för 
sjukdomshanteringen. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Sjukdomsepisoderna kunde leda till att 
relationer skadas. 
 

Tjoflåt M., & 
Ramvi E.  
 
 

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

2013, Norge, Social 
Work in Mental Health 

Att få en inblick om hur det 
är att vara förälder samtidigt 
som de hanterar sin bipolära 
sjukdom. 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: Sex personer med 
bipolär sjukdom.  
Datainsamling: Genom 
semistrukturerade intervjuer.  
Analys: Tematisk analys. 

Det var svårt att hitta en balans mellan 
sjukdomen och att vara förälder. Det 
upplevdes att barnen får ta mycket ansvar på 
grund av sjukdomens påverkan. En osäkerhet 
kring om de var tillräckliga som föräldrar 
framkom. Vid maniska episoder kunde 
föräldrar ha orken att göra roliga saker med 
barnen, något de inte hade energi för annars. 
Föräldrarna upplevde en stigmatisering från 
samhället. Barnen var en hjälp för föräldrarna 
att klara av vardagen, då de såg det som deras 
ansvar att ta hand om dem. Att acceptera och 
ha kunskap om sjukdomen gjorde det lättare 
att leva med den. Olika självhjälpsstrategier 
användes för att kontrollera sjukdomen.  
 

 

 


