
 

  
Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

En tillvaro som pendlar mellan höga berg och djupa dalar 

- En litteraturbaserad studie om människors upplevelse av att leva med bipolär 

sjukdom 

  
 
 
Elinore Söderholm   Lovisa Svantesson 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Examensarbete i omvårdnad på grundnivå 

Sjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskap/Högskolan Väst 

HT-terminen 2019  
 

 



 

 
En tillvaro som pendlar mellan höga berg och djupa dalar – En litteraturbaserad studie 
om människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom 

A life that commutes between high mountains and deep valleys - A literature-based 
study on people’s experience of living with bipolar disorder 
 

Författare           Elinore Söderholm 
                             Lovisa Svantesson 

Handledare         Sofia Tingberg 

Examinator         Ina Berndtsson 

Institution            Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap 

Arbetets art         Examensarbete i omvårdnad, 15hp  

Program/Kurs     Sjuksköterskeprogrammet, 180 HP  

Termin/år           HT 2019 

Antal sidor         19  

Abstract  

Background: Bipolar disorder is a lifelong illness in which increased mood and depressive 
episodes alternate, forming a bipolar manic-depressive syndrome. A psychiatric illness is 
associated with stigma and self-stigma and bipolar disorder is the psychiatric illness that has 
the greatest risk of suicide. People diagnosed with bipolar disorder meet nurses in different 
health care contexts and not only in psychiatric care.  

Aim: The aim of this study was to illustrate people’s experience of living with bipolar 
disorder.  

Method: A literature-based study was done through a qualitative approach, Systematic 
searches in the databases Cinahl and PsycINFO. The study was based on nine qualitative 
articles. The analysis resulted in four categories and ten subcategories.  

Results:  Living with bipolar disorder was described as the experience of losing control and 
not having control over their own life, where the challenge lay in learning to handle one's 
illness. Stigma from their surroundings was common, which could contribute to self-stigma. 
Living with bipolar disorder was associated with great concern and frustration over how the 
illness will affect the future. Having the illness meant having contact with different healthcare 
contexts and contact with nurses, where respectful and good care were important factors. 

Conclusion: Bipolar disorder affects the individual form various aspects and has an impact on 
daily life. An increased understanding of what it’s like to live with bipolar disorder is required 
to be able to personalize care, reduce stigma and reduce the suffering for the individual. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Detta examensarbete har som syfte att belysa människors upplevelse av att leva med bipolär 
sjukdom. Bipolär sjukdom är en komplex diagnos som har stor inverkan på individen i olika 
delar av livet. 

Arbetet baseras på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar som sökts fram via två databaser och 
låg till grund för analysen. Analysen utgick från en femstegsmodell och resulterades i fyra 
kategorier och tio subkategorier som svarade på studiens syfte.  

Resultatet visade att leva med bipolär sjukdom påverkade livet på många olika plan, både för 
individen men också för omgivningen. Utmaningen låg i att lära sig identifiera, kontrollera 
och involvera sjukdomen i livet. Stigmatisering från omgivningen beskrevs vara vanligt 
förekommande där fördomar och diskriminering för sin bipolära sjukdom blev en upplevelse 
som skapade lidande. Lidande resulterade i självstigmatisering och känslor av att vara 
annorlunda och att känna sig felaktig på grund av sin sjukdom. Att leva med bipolär sjukdom 
bestod av starka känslor som upplevdes som både positiva och negativa men svåra att hantera. 
De symtomen som bipolär sjukdom ger beskrevs som en upplevelse av att tappa kontrollen 
som ett resultat över att inte ha kontroll över sitt eget liv. Människor med bipolär sjukdom 
möter vården och i många fall sjuksköterskan i olika sammanhang där upplevelsen av ett 
anpassat bemötande, tillgänglighet, kommunikation och information beskrevs värdefullt. 

Bipolär sjukdom påverkar individen ur olika aspekter i det dagliga livet. En ökad förståelse 
för hur det är att leva med bipolär sjukdom krävs för att kunna individanpassa vården och 
minska stigmatisering. 

Hälsa är en viktig aspekt i en människas liv och innefattar hela människan avseende social, 
fysisk och psykisk hälsa men förknippat till individuella förutsättningar. Sjuksköterskans 
ansvar och funktion är riktat till omvårdnad där fokus ligger på att förebygga och lindra 
sjukdom samt återställa och främja hälsa. Att leva med bipolär sjukdom betyder möten med 
vården och i vissa fall kan tvångsvård bli aktuellt. Bipolär sjukdom är den psykiatriska 
sjukdomen med störst suicidrisk. Bipolär sjukdom har inte bara påverkan på individnivå utan 
påverkar på olika sätt också samhällsekonomin avseende direkta och indirekta kostnader. 
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Inledning 

Psykisk sjukdom är den vanligaste anledningen till att män och kvinnor i ålder 15–44 år 
vårdas inom slutenvård (Socialstyrelsen, 2019a). Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som 
60 miljoner människor runt om i världen har diagnostiserats med (World health organization, 
2018). Att leva med bipolär sjukdom är inget som syns på utsidan men påverkar individen ur 
flera olika aspekter och har inflytande på det dagliga livet. Bipolär sjukdom påverkar inte bara 
individen utan har stor inverkan på samhällets ekonomi. Sjuksköterskor möter personer med 
bipolär sjukdom i olika vårdkontext och möjligheten att ge god omvårdnad grundas i att 
sjuksköterskor har kunskap och förståelse om hur personer med bipolär sjukdom upplever sitt 
liv på olika plan. 
Bakgrund 

Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska besvär 

Psykisk ohälsa är ett begrepp med två grenar, diagnostiserade psykiska sjukdomstillstånd och 
psykiska besvär. När människor visar tecken på en psykisk obalans eller symtom som i olika 
grad påverkar förmågan att klara av viktiga vardagsfunktioner beskrivs detta som psykiska 
besvär. Symtom som kan visa sig är nedstämdhet, oro, ångest, och sömnproblematik. Dessa 
yttringar kan vara tecken på en påfrestande livssituation och vid psykiska besvär är dessa inte 
tillräckligt omfattande för att en diagnos kan ställas. För att en diagnos kan ställas ska vissa 
kriterier som ingår i ett diagnossystem uppfyllas. Ett diagnossystem som används är 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) där kriterierna i ett 
diagnossystem är kopplade till definierade psykiska sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 
2017). Psykisk ohälsa kan orsaka stora konsekvenser på både individnivå och samhällsnivå 
(Allgulander, 2014). 

Stigmatisering 

Stigmatisering är en term som används inom samhällsvetenskaperna och handlar om social 
stämpling (Nationalencyklopedin, u.å-a.). Stigmatisering kan associeras med psykisk sjukdom 
och detta gör att stigmatisering är utmaning för den globala folkhälsan. Stigmatisering mot 
psykisk sjukdom visar sig som negativ inställning genom fördomar och beteenden som 
upplevs som diskriminering (Ye et al., 2016). Samtidigt som stigmatisering sker i olika 
samhällskontext kan individer utveckla självstigmatisering, vilket innebär att människor som 
lever med olika typer av psykisk sjukdom blir extra sårbara och indirekt stödjer och 
godkänner stereotyper av jaget vilket resulterar i självdiskriminering (Corrigan & Rao, 2012). 
Stigmatisering och självstigmatisering blir ett betydande hinder för självkänslan, sociala 
relationer och kontakt med vården vilket leder till konsekvenser som isolering, minskad 
känsla av självvärde och livskvalitet. Stigmatisering kan leda till allvarliga hinder för att ta 
initiativ att söka och upprätthålla kontakt med vården och på så sätt inte fullfölja behandling 
(Ye et al., 2016) vilket i sin tur leder till sämre hälsa och förvärrat sjukdomstillstånd 
(Corrigan & Rao, 2012). 

Samhällsekonomiskt perspektiv 

Samhällsekonomi innebär alla ekonomiska omständigheter och verksamheter i ett land 
(Nationalencyklopedin, u.å-b). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inkluderas inte bara 
hälso-och sjukvårdskostnader utan också produktionsbortfall och kommunalomsorg till följd 
av bland annat sjukfrånvaro och förtidspension. Samhällsekonomiska kostnader brukar delas 
in i två olika delar, direkta kostnader och indirekta kostnader. Direkta kostnader omfattar 
kostnader som uppkommer vid läkarbesök, läkemedel, eventuell inläggning på slutenvård, 
rehabilitering och transporter. Indirekta kostnader omfattar värdet som går förlorat vid 
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minskad arbetsförmåga och sjukfrånvaro. År 2008 var den totala samhällskostnaden för 
bipolär sjukdom, depression, generaliserat ångestsyndrom och schizofreni 75 miljarder 
kronor, var av 57 miljarder kronor omfattade indirekta kostnader. Samma år var kostnaden för 
en patient med bipolär sjukdom 259 000 kronor, där 75 procent innebar indirekta kostnader 
(Ekman, Granström, Omérov, Jakob & Landén, 2014).  

Bipolär sjukdom 

Bipolär typ I, typ II och Cyklotymi  
Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd som har hög ärftlighet (Socialstyrelsen, 2017). 
Bipolär sjukdom är en sjukdom som drabbar hjärnan och orsakar förändringar i personens 
funktionsförmåga, humör och energi. Bipolär sjukdom delas in i tre olika typer, bipolär typ I, 
bipolär typ II och cyklotymi (American Psychiatric association, 2017). Skillnaderna mellan 
Bipolär typ I och typ II rör intensiteten och kraften i den förhöjda sinnesstämningen. Vid 
bipolär typ I har personen kraftigare perioder av manier som kan leda till psykotiska tillstånd 
och vid bipolär typ II består perioderna av lindrigare förhöjd sinnesstämning som kallas 
hypomani. När förhöjd sinnesstämning och depressiva episoder varvas med varandra så bildas 
ett manodepressivt syndrom som är bipolärt (Ottosson, 2015). Cyklotymi är en mildare form 
av bipolär typ I och II och uppnår inte kriterierna för att få en diagnos. Vid cyklotymi kan 
svängningarna av hypomani och depressiva symtom uppstå ofta, spontant och kan upplevas 
som ständigt (American Psychiatric association, 2017). Vid akuta skov kan 
funktionsförmågan vara låg på grund av olika symtom som påverkar individens 
sömnförmåga, koncentrationsförmåga och energinivå men även under stabila faser kan 
individens funktionsnivå vara varierande från delvis återställd till bestående kognitiva 
problem som resulterar i en funktionsnedsättning av olika grad (Socialstyrelsen, 2017). 

Manisk episod 
Manisk episod innebär ett onormalt förhöjt, expansiv och irritabel sinnesstämning. Personen 
kan bland annan ha en ökad målinriktad aktivitet, förhöjd självkänsla och grandositet 
och/eller energi som varar större delen av dagen, nästan varje dag under minst en vecka, eller 
en kortare tid om personen får behandling på sjukhus. Under en manisk episod ska minst tre 
av sju symtom förekomma och åtminstone en manisk episod under livet krävs för att få 
bipolär typ I (Ottosson, 2015). Hypoman episod är inte lika svår som manisk episod och för 
att det ska klassas som en hypoman episod räcker det att den ändrade ökade 
sinnesstämningen, de ökade målinriktade aktiviteterna och den ökade energin varar under 
minst fyra dagar. Skulle personen ha psykotiska symtom som till exempel hallucinationer 
klassas episoden istället som manisk (Adler et al., 2014). Cykloid episod innebär att samtidigt 
som personen är i ett maniskt eller depressivt skov så har personen psykotiska symtom som 
tillexempel vanföreställningar eller hallucinationer (Ottosson, 2015). 

Depressiv episod 
Depressiv episod kan klassas som lindrig, medelsvår eller svår. Vid depressiv episod har 
personen en förändring av tidigare funktionsförmåga och det har funnits under två veckors tid, 
varje dag och större delen av dagen. Minst ett symtom ska vara nedstämdhet eller oförmåga 
att känna lust och glädje. Nedstämdhet kan visa sig genom att personen inte har något hopp 
eller uppfattas av omgivningen som gråtmild och olycklig. Oförmåga att känna intresse, lust 
eller glädje kan visa sig genom att personen inte har intresse för omgivningen eller inte 
känner lust eller glädje för aktiviteter som personen vanligtvis gör. Ytterligare symtom som 
kan visa sig är sömnstörning, försämrad koncentrationsförmåga och upprepande tankar på 
döden. (Adler et al., 2014). 
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Suicid 

Suicidrisken är hög vid både bipolär typ I och II. Suicid är vanligare bland yngre personer 
under de första åren efter dom har fått sin diagnos (Ottosson, 2015). Bland alla psykiska 
sjukdomar är bipolär sjukdom den med störst suicidrisk. Suicidförsök och fullbordat suicid är 
vanligare bland patienter med bipolär sjukdom jämfört med den allmänna befolkningen. Cirka 
hälften av patienterna med bipolär sjukdom kommer att uppleva minst ett suicidförsök under 
sin livstid och cirka 11–19 procent kommer att begå en fullbordad suicid (Costa et al., 2015).  

Behandling vid bipolär sjukdom 

Farmakologisk behandling 
Farmakologisk behandling är en del i behandlingen vid bipolär sjukdom. Läkemedel används 
till maniska och depressiva tillstånd men även som profylax (Allgulander, 2014). Litium, 
antiepileptika och antipsykotiska läkemedlen är den viktigaste farmakologiska behandlingen 
som används av personer med bipolär sjukdom i syfte att långsiktigt förebygga och underhålla 
återfall av maniska eller depressiva episoder. Litium, antiepileptika och antipsykotiska 
läkemedel är förknippade med olika former av biverkningar. Vanligt förekommande 
biverkningar är illamående, trötthet, darrningar och viktökning (Joshi, Bow & Agius, 2019). 

Omvårdnadsinsatser 
Omvårdnad är en viktig del i vården av personer med bipolär sjukdom. Psykoedukativa 
program och information till patienter och deras familjer kring sjukdomen har gett goda 
resultat, förhindrat återinsjuknande och påvisats effektivt vid både mani och depression. 
Längden på sjukhusinläggningar har minskat och det har stor inverkan på ökad livskvalitet för 
personer med bipolär sjukdom (Scott, Colom & Vieta, 2007). Faktorer som ökar risken för 
återinsjuknande är livshändelser som upplevs stressfulla, felaktigt eller uteblivet medicinintag 
och störningar i den sociala rytmen så som sömnrutiner. Att arbeta med förebyggande 
omvårdnadsinsatser som uppmärksammar faktorer och rutiner minskar risken för 
återinsjuknande och därför är det av stor vikt att använda omvårdnadsinsatser som 
komplement till farmakologisk behandling (Crowe, Beaglehole & Inder, 2016). 

Eletrokonvulsiv behandling 
Utöver farmakologisk behandling och omvårdnadsinsatser kan patienter med bipolär sjukdom 
behöva elektrokonvulsiv behandling (ECT). ECT kan vara aktuellt vid både svåra manier och 
depressiva episoder (Petrides, Tobias, Kellner & Rudorfer, 2011). ECT-behandling är ett bra 
alternativ som underhållsbehandling för patienter med återkommande depressioner (Verwijk 
Comijs, Kok, Spaans, Stek & Scherder, 2012). 

Tvångsvård 

Vid svåra maniska episoder och depressiva episoder kan patienten behöva vårdas inom 
slutenvård och i vissa fall tvångsvård (Ottosson, 2015). Psykiatrisk vård är till grunden 
frivillig enligt hälso-och sjukvårdslagen men vid vissa fall kan undantag göras i lag om 
psykiatrisk tvångsvård (Allgulander, 2014).  
Enligt 2a § i lagen om psykiatrisk tvångsvård står det att tvångsåtgärder endast får användas 
om det står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Enligt 20§ står det att om patienten har 
ett aggressivt eller störande beteende som anses allvarligt och försvårar vården av de andra 
patienterna och det är nödvändigt får patienten hållas avskild (SFS 1991:1128). Avskildhet 
innebär att isolera patienten (Ottosson, 2015).  
Enligt 3§ beskrivs det att en förutsättning för tvångsvård är om patienten lider av psykisk 
störning av allvarlig karaktär och på grund av sin störning är i behov av psykiatrisk vård som 
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inte kan tillgodoses på annat sätt än att vara intagen på sluten psykiatrisk tvångsvård (SFS 
1991:1128). Tiden som en patient spenderar på sluten vård är en direkt kostnad som har 
inverkan på samhällsekonomin (Ekman et al., 2014). 
Vid en psykisk störning kan en människas självbestämmande bli en risk på grund av den 
störda verklighetsuppfattningen. Tvångsvård kan bli ett medel för att stödja och återvinna den 
psykiska hälsan och vid en tvångsåtgärd är det vårdens skyldighet att med så liten kränkning 
av integriteten som möjligt tillfälligt ta över personens självbestämmande. Genom att visa 
empati, förklara syftet med tvångsvård och låta personen bestämma över det som är möjligt 
kan kränkningen av integriteten minimeras (Ottosson, 2015). Genom ett humant och bra 
bemötande kan personer som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård upprätthålla 
tilliten till psykiatrin, minska oro, ångest, rädsla och därmed vara med om en god upplevelse 
som har inflytande på att vilja ha fortsatt kontakt med den psykiatriska vården 
(Socialstyrelsen, 2009).  

Hälsa 
Hälsa är ett av de fyra vårdvetenskapliga konsensusbegreppen. Ett konsensusbegrepp har som 
syfte att identifiera det centrala utifrån verkligheten och skapa kunskap i en vårdvetenskaplig 
form (Bergbom, 2012). Hälsa har blivit ett av vårdandets och vårdvetenskapens viktigaste 
fokus, begrepp och fenomen (Dahlberg & Segesten, 2010). När människor vill komma i 
kontakt med vården och hälsan på olika sätt hindras av lidande eller sjukdom är sjukvårdens 
mål att stödja och stärka människans hälsoprocess och på så sätt uppnå sitt syfte att återfå 
eller behålla en god hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Reflektioner över uttrycken hälsa och sjukdom har existerat så länge mänskligheten har 
funnits och begreppet hälsa härstammar från det fornsvenska haelsa och har en koppling till 
ordet hel som utformades genom en analys av Katie Eriksson. Hälsa är ett multidimensionellt 
tillstånd som beskriver hela människan, en upplevelse och att vara i balans och resultatet av 
Erikssons analys beskriver att hälsa är ett tillstånd består av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Sundhet och friskhet är två begrepp som kännetecknas av organismens 
funktion (Eriksson, 1977). Friskhet symboliseras när den biologiska kroppen är väl 
fungerande och är i ett gott skick. Sundhet betecknas av att leva ett hälsosamt liv. 
Välbefinnande är förenat med en känsla, en känsla av att må bra både socialt, fysiskt och 
psykiskt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Att uppleva hälsa behöver inte innebära en frihet från sjukdom eller funktionsnedsättning utan 
god hälsa kan upplevas under en tid av sjukdom eller under livet med en 
funktionsnedsättning. Hur hälsa upplevs är individuellt och alla människor har olika 
referensramar som är knytet till bland annat livssituation, livsvillkor, självständighet, 
förväntningar och erfarenheter (Folkhälsomyndigheten, 2018). Hälsa har sin grund i känslor 
kring inre balans, en jämnvikt i relation till sina medmänniskor och att vara i balans med livet 
i övrigt (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa kan delas in i objektiv eller subjektiv hälsa. Det 
objektiva hälsobegreppet består av den del som inte påverkas eller bestäms av människors 
upplevelse eller uppfattning till skillnad från till det subjektiva hälsobegreppet som har sin 
grund i känslor och upplevelser av hälsa (Eriksson, 1977). 

Sjuksköterskans ansvar och funktion 
Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och det grundläggande ansvaret är riktat till 
människor som är i behov av vård. Sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande, 
återställa hälsa, förebygga sjukdom och främja hälsa. Omvårdnad ska ges respektfullt 
oberoende av bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning (International Council of 
Nurses, 2014). 
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Hälso-och sjukvård ska ha stor tillgänglighet och ta hänsyn till patientens självbestämmande 
och integritet. Hälso-och sjukvård ska i största möjliga mån utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Sjuksköterskan ska tillhandahålla adekvat information kring bland 
annat hälsotillstånd, behandlingsalternativ, biverkningar och informationen ska anpassas till 
individen samt vara säker på att mottagaren har uppfattat informationen på ett korrekt sätt 
(SFS 2014:821). Hälso-och sjukvårdens mål är att ge god vård och att vården sker på lika 
villkor till hela befolkningen. 
Hälso-och sjukvård ska arbeta förebyggande mot ohälsa (SFS 2017:30) och utgångspunkten 
för hälsofrämjande omvårdnadsinsatser är att människor ska uppleva hälsa och välbefinnande 
oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på att den som 
vårdar har en humanistisk människosyn och inriktar sig på att förstå hela personens livsvärld i 
relation till hälsa, sjukdom och lidande och inte ha fokus på problem och diagnoser hos 
patienten. Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsinsatserna ska därför utgå från ett 
förhållningssätt som består av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med olika personer 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Problemformulering 
60 miljoner människor i världen har bipolär sjukdom. Sjukdomen är en komplex diagnos som 
kan leda till negativ inverkan för den enskilde individen och samhället i stort. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv så betyder bipolär sjukdom både direkta och indirekta            
kostnader. Bipolär sjukdom är inget som syns på utsidan men påverkar individen ur olika 
aspekter och har inflytande på det dagliga livet. Individer med olika former av psykisk 
sjukdom tenderar att bli utsatta för stigmatisering i samhället och olika vårdkontext. Fördomar 
och diskriminering kan vara vanligt förekommande i en person med bipolär sjukdoms vardag. 
Att leva med en psykisk sjukdom innebär en ökad risk för suicid och bipolär sjukdom är den 
psykiatriska sjukdom där personerna tenderar att begå flest suicidförsök. Sjuksköterskan 
möter personer med bipolär sjukdom i olika vårdsammanhang och inte bara inom den 
psykiatriska vården. Sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra lidande, återställa hälsa, 
främja hälsa och förebygga sjukdom med fokus på omvårdnad. Den hälsofrämjande 
omvårdnaden bygger på en humanistisk människosyn och inriktar sig på att förstå hela 
personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lindande. Mer kunskap om hur det är att 
leva med diagnosen bipolär sjukdom kan bidra till ökad förståelse och på så sätt kan 
sjuksköterskan anpassa sitt omvårdnadsarbete för dessa patienter inom alla vårdtexter. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 

Metod  
Den valda metoden är kvalitativ metod och genom att analysera och sammanställa kvalitativa 
studier bidrar metoden till evidensbaserad omvårdnad. Genom att ha kvalitativ metod som 
utgångspunkt bidrar det till ökad förståelse för patienters upplevelser och erfarenheter 
(Friberg, 2017a). 

Litteratursökning 
Systematisk informationssökning genomfördes via databaserna Cinahl with full text och 
PsycINFO för att finna kvalitativa artiklar som skulle passar vårt syfte. Databasen Cinahl har 
fokus på omvårdnadsvetenskapliga artiklar och PsycINFO har fokus på det psykiatriska 
området med grund i psykologin (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökord som 
användes var ’’bipolar disorder’’, ’’living with’’, Experience*, qualitative, (MH ’’Bipolar 
disorder’’), AB qualitative, AB experience* som skulle svara mot syftet (Se bilaga I). Några 
sökord har använts som ämnesord utifrån databasens förslag, ämnesord beskriver 



 

 6 

dokumentets innehåll och är anpassade till den databas som sökningen gjordes i (Östlundh, 
2017). Genom fältsökning styrdes det att vissa sökord skulle finnas i artiklarnas abstract med 
syfte att precisera informationssökningen. Användning av trunkering gjordes genom att sätta 
asterisk (*), genom trunkering kunde det fångas in sökordets alla böjningsformer och bredda 
sökningen. För att sätta samman och kombinera sökorden har boolesk söklogik använts 
genom operatorn AND. Användning av citationstecken ger möjligheten att söka ord i 
kombination med varandra och att inte söka orden enskilt (Polit & Beck, 2017). 
Avgränsningar bestående peer reviewed, det engelska språket och publicering mellan åren 
2009–2019 har använts för att få mer specifika sökningar och för att sträva efter god kvalitet 
(Östlundh, 2017). 
Totalt har nio stycken artiklar analyserats och ligger till grund för detta arbete, åtta stycken 
har sökts fram genom systematisk informationssökning och en (Crowe et al., 2012) genom 
osystematisk sökning via en annan artikels referenslista och svarade på syftet.  

Urval 
Totala urvalet bestod av 72 artiklar efter att avgränsningar hade gjorts. Därefter lästes alla 
titlar och artiklars vars titlar som inte ansågs beröra ämnet exkluderades. 25 artiklars abstract 
lästes för att få en känsla av innehållet och exkluderades om resultatet inte uppfattades svara 
mot studiens syfte. Därefter återstod 14 artiklar som sedan lästes fullständigt och åtta artiklar 
valdes till studiens resultat (Se bilaga I). Inklusionskriterierna omfattade artiklar med 
kvalitativ metod, ett person-eller patientperspektiv, skrivna på det engelska språket, var peer 
reviewed och publicerade inom de senaste tio åren. Studiernas deltagare skulle vara 
diagnostiserade med bipolär sjukdom typ I eller typ II. Artiklarna granskades tillsammans av 
de två författarna genom gransknings mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ 
metod utformat av Högskolan väst (Se bilaga II). Med granskningsmallen kunde artiklarnas 
kvalitet graderas utefter låg, medel eller hög kvalitet. Exklusionskriterierna omfattade 
cyklotymi, familje-perspektiv, vårdar-perspektiv, samsjuklighet, artiklar där både kvalitativa 
och kvantitativa metoder använts, review-artiklar och artiklar där deltagarna fick ersättning 
för att delta. Urvalet resulterade i nio stycken kvalitativa artiklar som användes i resultatet (Se 
bilaga III). 

Analys 
Analysarbetet har som syfte att skapa en ny helhet. Analysen av de valda artiklarnas resultat 
ska delas upp i olika delar där delarna består av nyckelfynd och bärande aspekter för den 
litteraturbaserade studiens syfte. Därefter sätts alla delar ihop och bildar en ny helhet som blir 
ett nytt resultat. Analysen beskrivs som en femstegsprocess där första stegen innebär att få en 
uppfattning och en känsla för studierna. Det andra steget handlar om att hitta bärande aspekter 
och nyckelfynd i varje studies resultat som sedan i steg tre ska sammanställas för att få en 
överblick över det som ska analyseras. Fjärde steget handlar om att jämföra och relatera 
studiernas resultat till varandra baserat på likheter och skillnader. Steg fem innebär att 
formulera och presentera det nya resultatet som har grund i nya teman (Friberg, 2017a).  
Samtliga artiklarna lästes individuellt ett flertal gånger i syfte att skapa en känsla och 
överblick över resultatet. Därefter lästes varje resultat gemensamt för att skapa enlighet och 
förståelse över olika delar i resultatet samt för inte missa någon viktig information. Nästa steg 
innebar kodning av nyckelfynd och framträdande resultat med grund i huvudteman, 
underteman och citat som svarar mot studiens syfte. Kodningen bestod av färger som 
motsvarade olika inriktningar av framträdande resultat som kunde relateras till varandra. 
Därefter arbetades en ny sammanfattning av artiklarnas resultat fram och det motsvarade en 
översikt över det som skulle analyseras. Nästa steg innebar att relatera de olika artiklarnas 
resultat till varandra och få en tydlighet över likheter och skillnader mellan studierna. 
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Resultatens likheter skapade nya kategorier som svarade på studiens syfte. De nya 
kategorierna blev grunden i en ny helhet bestående av fyra kategorier och efterhand 
utformades tio subkategorier.  

Resultat 
Ur analysen av datamaterialet utformades fyra kategorier och tio subkategorier (Tabell 1) 
Tabell 1. Översikt över kategorier och subkategorier 
 

Kategorier Subkategorier 

 
 
 
 
 
Ta kontrollen över det okontrollerbara 
 
 
 

 
Upplevelsen av att vara manisk, hypoman 
eller depressiv 
 

Lära sig att hantera, identifiera och kämpa 
med sjukdomen 
 

Vikten av att ha skyddsfaktorer 
 

 
 
 
Upplevelsen av att vara annorlunda  

 

 
Stigmatisering från omgivningen 
 

Självstigmatisering 
 

 
 
 
Känslan av en ständig oro och frustration 

 
Konsekvenser för sig själv och andra 
 

Att regelbundet behöva inta läkemedel 
 

 
 
 
 

Upplevelser och erfarenheter av mötet med 
sjukvården 

 
Bemötande, kommunikation, information 
och tillgänglighet 
 

Personcentrerad vård 
 

Upplevelser av tvångsvård 
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Ta kontrollen över det okontrollerbara 
Sammantaget framkom både positiva och negativa upplevelser av symtom från sjukdomen. På 
grund av många okontrollerbara symtom som bipolär sjukdom ger beskrevs en upplevelse av 
att tappa kontrollen som ett resultat över att inte ha kontroll över sitt eget liv. Utmaningen låg 
i att lära sig hantera och kämpa med sig själv och sin sjukdom. 

Upplevelsen av att vara manisk, hypoman eller depressiv 
Personerna beskrev upplevelser där båda typerna av stämningsläge påverkade genomförandet 
av aktiviteter och förmågan att leva ett normalt liv. Vid ett stabilt humörstillstånd kunde de 
klara sig bra och upprätthålla en struktur runt omkring sig (Crowe & Inder, 2018; Rusner, 
Carlsson, Brunt & Nystrom, 2009; Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2017). Upplevelsen av 
en manisk eller hypoman episod beskrevs som en stark och overklig intensitet där upplevelsen 
förknippades med ett bra självförtroende, uppfattningen av att vara oövervinnlig, idéer flödar 
och sömnbehovet upplevs som obefintlig (Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, Van 
Achterberg & Schoonhoven, 2015; Rusner et al., 2009). När personerna befann sig i en 
manisk episod beskrev de att det var svårt att förstå att när de är lyckliga och mår som bäst är 
dem sjuka och förlorar strukturen i livet (Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagar, Smith & 
Gayed, 2009; Owen et al., 2017). Att hantera de maniska symtomen beskrevs som svårt och 
många upplevde det också som en skrämmande tid som påverkade deras känsla av att kunna 
lita på sig själv där det också fanns en osäkerhet kring verklighetsuppfattningen (Crowe et al., 
2012; Proudfoot et al., 2009). En positiv upplevelse av bipolär sjukdom beskrevs vara 
förmågan att kunna ge ett positivt första intryck vid ett maniskt tillstånd då det var användbart 
att använda sin förhöjda självkänsla och sitt humör och många personer föredrog maniska 
symtom framför de depressiva symtomen. Däremot kunde de depressiva symtomen föra med 
sig en känsla av att ha kontroll vilket några menade bidrog till upplevelsen av att föredra en 
depressiv episod framför en manisk (Owen et al., 2017; Proudfoot et al., 2009). 
Depressiva symtom som negativa och mörka tankar, en ökad sårbarhet, låg energi eller 
motivation och upplevelsen av att bara vilja sova och försvinna från omvärlden gav upphov 
till upplevelse av stort hjälpbehov vilket bidrog till att en depressiv period till varje pris ville 
undvikas (Rusner et al., 2009; Crowe et al., 2012; Van den Heuvel et al., 2015; Owen et al., 
2017). Men samtidigt beskrev personerna att det fanns mer förståelse av sjukdom vid en 
depression än vid mani (Van den Heuvel et al., 2015). På grund av de okontrollerbara 
symtomen som bipolär sjukdom kunde ge beskrev personerna upplevelsen av att tappa 
kontrollen och att det i sin tur påverkade hela livet. Några personer beskrev att de reflekterat 
över att bipolär sjukdom är en genetisk sjukdom och att det betyder att det inte går att ha 
någon kontroll (Crowe et al., 2012). Vissa dagar är man en person som har bipolär sjukdom 
och upplever hälsa och vissa dagar är man bipolär och sjuk (Rusner et al., 2009).  

Lära sig hantera, identifiera och kämpa med sjukdomen 
Det beskrevs som en omöjlighet att kämpa mot sjukdomen eftersom det innebar att kämpa 
mot sig själv när det egentligen handlade om att lära sig att kämpa med sig själv och ta hand 
om sig själv (Rusner et al., 2009; Crowe et al., 2018). Upplevelsen av att behålla rutiner, 
strukturera upp sina dagar med meningsfulla aktiviteter visade sig ha stor betydelse för 
återhämtning, acceptans och kontroll av sin sjukdom (Crowe et al., 2018; Stegink, van der 
Voort, van der Hooft, Kupka, Goossens, Beekman & van Meijel, 2015). Att integrera 
sjukdomen i livet beskrevs som gynnsamt avseende personlig återhämtning, förståelse, ökad 
autonomi och självförtroende genom att uppleva kontroll över sitt liv och sin sjukdom. 
Personerna beskrev att det handlar om att utveckla en självmedvetenhet i relation till sin 
sjukdom och det var ett första steg mot återhämtning. Att utveckla olika strategier och en 
självmedvetenhet beskrevs utgöra grunden till att hantera varningstecken och triggers och på 
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så sätt kontrollera sin sjukdom. Tidiga varningstecken och triggers beskrevs som förändring i 
sömn och årstider, stress, hormoner och koffein. Att identifiera varningstecken och triggers 
upplevdes som en svår utmaning eftersom det ibland kunde komma smygande och oväntat 
och även om det var identifierat gick det inte alltid att förhindra en episod (Crowe et al., 2018; 
Proudfoot et al., 2009). Upplevelsen av psykoterapi och grupp-psykoedukation beskrevs som 
en bra grund för att kunna identifiera sina egna mönster, känslor och lära sig specifika 
egenskaper över bra och dåliga faktorer som påverkade sjukdomen. Att möta och utbyta 
personliga upplevelser med andra människor som också har bipolär sjukdom upplevdes som 
värdefullt och bidrog till en känsla av sammanhang och ökad förståelse (Crowe et al., 2018; 
Van den Heuvel et al., 2015; Vallarion, Rapisarda, Scott, Vecchi, Barbato & D’Avanzo, 
2019). Personerna beskrev att de genom terapi lärde dem sig utveckla strategier att hantera 
sina känslor istället för att bli överväldigade av dem (Crowe et al., 2018). 

Vikten av att ha skyddsfaktorer 
Att få en diagnos upplevdes vara en lättnad och bidrog med positiva effekter så som ökad 
förståelse och förklaring för deras problem och beteende för sig själva och deras familj och 
vänner. Socialt stöd beskrevs som en viktig nyckelfaktor i att hantera utmaningarna att 
acceptera sin sjukdom och att ha en social miljö bidrog till att känna sig känslomässig 
stabilitet. Genom att vänner och familj fick en ökad förståelse upplevde personerna att det 
underlättade och bidrog till en mer öppen kommunikation (Vallarion et al., 2019; Owen et al., 
2017). Sociala kontakter och samtal bidrog till att negativa tankar kunde avledas och därmed 
eventuellt kunde förhindra en depressiv episod (Van den Heuvel et al., 2015). 
Att ha ett arbete upplevdes som en skyddsfaktor med många fördelar så som stabil ekonomi, 
men också för välbefinnandet och upprätthållandet av en social miljö. Arbetet blev ett 
hjälpmedel som bidrog till ett socialt sammanhang, förhindrade isolering och var en faktor 
som främjade ett stabilt humör (Vallarion et al., 2019).  
Fysisk aktivitet beskrevs också vara viktigt för att bibehålla kontroll över sin situation. 
Genom fysisk aktivitet kunde återhämtningsprocessen främjas och därmed förhindra 
ytterligare en mani eller depression. Även vardagliga aktiviteter så som hobbys eller sporter 
upplevdes som en distraktion och gav en positiv känsla av prestation och upprätthöll en daglig 
struktur (Van den Heuvel et al., 2015; Stegink et al., 2015).  

Upplevelsen av att vara annorlunda 
Personer med bipolär sjukdom upplevde både stigmatisering från sin omgivning och 
självstigmatisering och det kunde grunda sig i okunskap och en rädsla för den psykiatriska 
sjukdomen hos omgivningen vilket påverkade individerna negativt. Att få en diagnos 
upplevdes av många som ett misslyckande och påverkade individernas självkänsla och 
upplevelsen av att inte passa in i sociala normer. 

Stigmatisering från omgivningen 
Det var inte bara symtomen av sjukdomen som påverkade personer med bipolär sjukdom, 
utan också andras reaktioner på symtomen. Personerna beskrev att de upplevde att människor 
i deras omgivning hade en bristande förståelse, fick en felaktig bild av sjukdomen via media 
och var rädda för den psykiatriska sjukdomen. (Owen et al., 2017; Vallarion et al., 2019; 
Proudfoot et al., 2009; Crowe et al., 2012).  
Personerna beskrev att de ofta upplevde stigmatisering från andra människor i deras 
omgivning då personer runt om kring uppfattade deras sjukdom som en svaghet och glömde 
att de kunde fungera helt normalt trots att de var diagnostiserade med bipolär sjukdom. En 
deltagare beskrev att hon upplevde att det var socialt accepterat att ha en depression men att 
ha en bipolär diagnos var något helt annat. Upplevelsen av att omgivningen använde 
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sjukdomen som en ursäkt för att förklara beteenden som egentligen tillhör personligheten 
beskrevs men att det egentligen inte hade något med bipolär sjukdom att göra. Social 
stigmatisering beskrevs vara förknippat med sociala svårigheter och social stigmatisering var 
en bidragande faktor till att inte våga fråga om hjälp vilket i sin tur ledde till isolering. Därför 
beskrev personerna att de valde med stor omsorg vilka de ville berätta om sin sjukdom för 
(Crowe et al., 2012; Owen et al., 2017; Proudfoot et al., 2009).  

Självstigmatisering 
Några personer beskrev att när de fick diagnosen bipolär sjukdom upplevde de känslor som 
misslyckande, hopplöshet, förnekelse, ilska och de jämförde sig med andra människor utan 
diagnos vilket bidrog till att de såg sig själva annorlunda på ett negativt sätt och hade svårt att 
acceptera sin diagnos. Att diagnostiseras med bipolär sjukdom resulterade i kontakt med den 
psykiatriska vården och det upplevdes som förlust av självständighet och påverkade 
självkänslan negativt. Många beskrev att sjukdomen hade stört deras liv, självkänsla och gav 
upplevelsen av att känna sig felaktig, otillräcklig, misslyckad, psykisk sjuk och inte uppfyllde 
sociala normer (Vallarion et al.,2019; Crowe et al., 2012; Crowe et al., 2018; Proudfoot et al., 
2009). Personerna beskrev en stark medvetenheten om sin sjukdom och att inte vara ”normal” 
vilket gjorde det svårt att lita på sig själv i vissa situationer (Rusner et al., 2009). Symtomen 
på sjukdomen skapade en instabil och oberäknelig upplevelse av sig själva och påverkade hur 
dom såg sig själva. En beskrivning var upplevelsen av att känna sig felaktig på grund av 
förlust av kontroll över sig själv, sitt liv och många kunde bara acceptera sig själva i en 
manisk fas, men mani kunde också bidra till en stor känsla av skam (Crowe et al., 2012).  
Känslan av en ständig oro och frustration 
Att leva med bipolär sjukdom var förknippat med stor oro och frustration över hur sjukdomen 
kommer påverka framtiden och vad sjukdomen gav för konsekvenser för individen och 
omgivningen. 

Konsekvenser för sig själv och andra 
Faktorer som skapade ångest och oro var funderingar som vad bipolär sjukdom kommer 
betyda för den framtida tillvaron, om de någonsin kommer kunna leva ett normalt liv och vad 
sjukdomen kommer innebära för relationer, arbete och förändringar (Rusner et al., 2009; 
Proudfoot et al., 2009). Personerna beskrev en svårighet i att kontrollera att olika episoder 
kunde sluta i förödande konsekvenser för både sig själva och sina anhöriga (Crowe et al., 
2018). Konsekvenserna beskrevs vara våld, ilska, inte kunnat stödja sina egna barn, förlorad 
inkomst och beteenden som skadade förhållanden eller vänskap. Konsekvenserna beskrevs 
väcka ångest och oro över att kunna skada dom som är viktigast i ens liv vilket kunde leda till 
lidande och självmordstankar (Owen et al., 2017; Rusner et.al, 2009). Personerna beskrev att 
akuta episoder kunde leda till konsekvenser så som arbetslöshet och förtidspensionering som i 
sin tur kunde leda till en känsla av meningslöshet och riskera utlösa en ny depressiv episod 
(Crowe et al., 2018). Upplevelsen av en ständig rädsla för kommande episoder beskrevs alltid 
finnas där, även under stabila och episoder av välmående (Proudfoot et al., 2009).  

Att regelbundet behöva inta läkemedel 
Att behöva inta läkemedel regelbundet upplevdes som en förlust av identitet och 
grundläggande känslor av normalitet berövades, läkemedlen blev ett tydligt tecken på att inte 
vara normal och gav en förlust av självständighet. Men läkemedel beskrevs också upplevas 
som en lättnad (Proudfoot et al., 2009; Crowe et al., 2012; Rusner et al., 2009). Det upplevdes 
en stor frustration över att prova olika mediciner i syfte att hitta rätt kombinationer, men ändå 
ansågs det att det var värt det om personerna kände till fördelarna och fick hjälp att förstå att 
det kan ta lång tid. Att ta medicin regelbundet tillgodosedde i många fall medicinskt syfte, 
men påverkade livet och upplevdes skamfyllt samt gav upphov till frustration och oro över 
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biverkningar. Negativa upplevelser av läkemedelsbiverkningar beskrevs som minskad 
energinivå, viktproblem, minskad kreativitet och gav upphov till en vilja att dölja sina 
läkemedel.  Personerna beskrev en vilja av att prova andra behandlingsformer som inte 
omfattar läkemedel och istället fokuserade på att diskutera sina problem (Proudfoot et al., 
2009; Vallarion et al., 2019). 

Upplevelser och erfarenheter av mötet med sjukvården 
I kontakt med olika vårdkontext möter personer med bipolär sjukdom vårdpersonal och i 
många fall sjuksköterskor där ett respektfullt bemötande och en god vård sågs som viktiga 
faktorer för personen som kunde påverka upplevelsen av sjukdom. 

Bemötande, kommunikation information och tillgänglighet 
Kontakt med den slutna psykiatriska vården upplevdes dels som en förlust av självständighet 
men beskrevs också som ett skydd, en säkerhet och en upplevelse av trygghet på grund av att 
vara på rätt plats (Crowe et al., 2012; Vallarion et al., 2019). Personerna beskrev att de i 
många fall mötte en sjuksköterska som en första kontakt i slutenvården men att i vissa fall 
kunde det vara svårt att se skillnad på sjuksköterskor och patienter. Personerna upplevde att 
namnskyltar hade utgjort extra tydlighet över vem som var sjuksköterska vilket hade bidragit 
till att lättare våga ta kontakt med sjuksköterskan. Ett välkomnande där både personen och 
deras anhöriga blev sedda visade sig vara en viktig faktor för att uppleva ett gott bemötande 
(vanLankeren, Testerink, Daggenvoorde, Poslawsky & Goossens, 2019; Stegink et al., 2015). 
I mötet med sjuksköterskan upplevde personerna att humor var ett effektivt sätt att hantera, 
acceptera och göra situationen lättare. Att vara empatisk uppskattades vilket beskrevs vara 
bidragande faktorer till att personerna ville öppna upp sig om sina problem (vanLankeren et 
al., 2019; Vallarion et al., 2019). Personerna uttryckte att vid en ökad sårbarhet och starka 
känslor behövde de en sjuksköterska som var extra omtänksam och snäll. En person beskrev 
att dessa egenskaper gjorde det möjligt att berätta allt, även om det skulle vara mörka tankar 
som självmordstankar och planer (Stegink et al., 2015). 
En viktig ingrediens för att skapa en god vårdrelation beskrevs vara känslan av att våga 
diskutera alla aspekter av sjukdomen, även de dåliga. Personerna beskrev en rädsla över att 
berätta personliga problem då de fruktade att bli intagna på sjukhus och uttryckte en svårighet 
att framföra tankar ifall vårdrelationen till sjuksköterskan upplevdes mindre bra. Några 
personer uttryckte att de upplevde en trygghet i att uttrycka sina känslor och tankar kring 
vårdrelationen med sjuksköterskan och en god vårdrelation beskrevs som en atmosfär där 
samarbetet skedde baserat på en ömsesidig möjlighet att diskutera problem (Stegink et al., 
2015). 
Upplevelsen av en god kommunikation beskrevs av samtal som varit lugnt, tydligt och 
pålitligt. Upplevelsen av kontinuitet av samtal där sjuksköterskan kom ihåg ämnen som de 
tidigare tagit upp. Att sjuksköterskan hjälpte personen att kommunicera med flera vårdgivare 
under depressiva episoder beskrevs som en positiv upplevelse då det underlättade för 
personen som redan hade låg energinivå. När sjuksköterskan klargjorde symtom och känslor 
gentemot sjukdomens bakgrund upplevdes det som hjälp och personerna fick en klarare bild 
av verkligheten, det blev ett avgörande inslag av vårdrelationens kvalitet. Upplevelsen av 
tillräcklig reflektion kring deras mentala tillstånd under sjukhusinläggning ansågs vara viktigt. 
Några personer uppskattade när de fick veta om förbättringar som skett under vårdtiden men 
några upplevde otillräcklig reflektion över sitt tillstånd vilket resulterade i att de upplevde 
oklarhet (vanLankeren, et al., 2019; Stegink et al., 2015). 
Att bli diagnostiserad beskrevs av några komma som en chock och att det blev en stor 
informationsbelastning. En stor mängd information upplevdes komma på en och samma gång 
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och för tätt in på att ha blivit diagnostiserad. Upplevelsen av att få anpassad meningsfull 
information som de kunde ta in var viktigt (Vallarion et al., 2019; Proudfoot et al., 2009). 
Familjemedlemmar kunde involveras för att hjälpa till att förstå och komma ihåg värdefull 
information på grund av minnesproblematik och koncentrationssvårigheter som kunde 
uppkomma vid akuta episoder. Om vårdpersonal gav information i små mängder åt gången 
och använde sig av enkla exempel ökade förståelsen och gav en bra upplevelse (Vallarion et 
al., 2019; Crowe et al., 2018).  
Att sjuksköterskan var tillgänglig upplevdes som en trygghet. Tillgänglighet kunde visa sig på 
olika sätt, genom fysisk tillgänglighet i form av sin närvaro men också genom att vara 
tillgänglig på andra sätt så som via mail. När sjuksköterskorna befann sig synliga ökade 
upplevelsen av säkerheten på avdelningen (vanLankeren et al., 2019; Stegink et al., 2015). 

Personcentrerad vård 
Om sjuksköterskan var väl påläst om bipolär sjukdom och lärde känna personen bortom 
sjukdomen ökade förtroendet för sjuksköterskans behandlingsrekommendationer. Personerna 
beskrev olika uppfattningar kring mängden och arten av omvårdnad och att det kunde skilja 
sig från person till person. För stor involvering från sjuksköterskan upplevdes kunde begränsa 
deras inlärning till självhantering och därför uppskattades sjuksköterskans förmåga att 
balansera ett aktivt stöd med respekt över personens autonomi. En balans av sjuksköterskans 
stöd upplevdes som positiv om det fungerade eftersom upplevelsen av att vara så oberoende 
som möjligt av vården var stark (Van den Heuvel et al., 2015; Stegink et al., 2015). Under 
tiden som personerna lärde sig hantera sin sjukdom upplevde de att förtroendet mellan 
personerna och vården ökade. När sjuksköterskorna kunde anpassa vården och agera mer 
flexibelt upplevdes det som ett personligt och trevligt bemötande (Van den Heuvel et al., 
2015; vanLankeren, et al., 2019). 

Upplevelser av tvångsvård 
Att bli inlagd på tvångsvård beskrevs av några personer som en negativ och obehaglig 
upplevelse då känslor som maktlöshet, skam och misslyckande väcktes (vanLankeren et al., 
2019; Vallarion et al., 2019). Första erfarenheten av inläggning på tvångsvård beskrevs som 
diffust, nytt och overkligt då det blev ett första möte med faktumet av att vara psykisk sjuk 
(Van den Heuvel et al., 2015). 
Tiden under tvångsvård och isolering upplevdes som långsam och personerna upplevde sig 
vara i stort beroende av vården. Samhörighet med omvärlden var viktig och betydelsefull. 
Kontakt genom aktiviteter, ha människor runt sig vid måltid eller schema över dagen 
upplevdes som viktiga faktorer för att minska ensamhet och uppleva gemenskap. Kontinuerlig 
kommunikation med sjuksköterskan gav ett lugn och det upplevdes viktigt att få information 
kring planerad tid för behandling och förväntat beteende. 
När sjuksköterskan använde sig av gränssättning som tillexempel begränsad kontakt med 
anhöriga upplevde några personer det som ett skydd mot konsekvenser av sin mani eller 
eventuell utmattning. Gränserna upplevdes svåra att acceptera i stunden, men med hjälp av 
humor och motiverande samtal kunde gränserna lättare accepteras (VanLankeren, et al., 
2019). 
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Diskussion 
Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att belysa människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 
Områdena som valts ut till diskussion ansågs vara centrala och viktiga att diskutera och 
omfattar: Stigmatisering, suicid, hälso-perspektivet, mötet med sjuksköterskan och vården. 
Resultatet i studien visar att personer med bipolär sjukdom upplevde både stigmatisering från 
sin omgivning och självstigmatisering. Upplevelsen av fördomar, diskriminering och att bli 
felaktigt dömd utifrån sin sjukdom kunde vara en vardag vilket i sin tur leder till 
självstigmatisering. Michalak, Livingston, Hole, Suto, Hale och Haddock (2011) påvisar 
liknande upplevelser av att bli dömd utifrån sin sjukdom och belyser att media har stor 
påverkan av synen på bipolär sjukdom samt att när personerna fått sin diagnos väcks känslor 
av att känna sig felaktig. Resultatet i vår studie beskrev att stigmatisering leder till att 
personerna valde med omsorg vilka de delar sin sjukdom med i syfte att skydda sig själv. 
Michalak et al., (2011) stärker våran studies resultat av att bedöma om det är gynnsamt att 
berätta och informera om sin sjukdom eller inte för sin omgivning. Resultatet i vår studie 
visar att upplevelsen av stigmatisering förvärrar sjukdomstillstånd och kan utlösa 
suicidtankar. Enligt Costa et al., (2015) är bipolär sjukdom den psykiatriska sjukdomen med 
högst suicidrisk. Resultatet belyser att stigmatisering var vanligt förekommande och 
upplevelser av att känna sig missförstådd på grund av sin bipolära sjukdom blev triggers för 
suicidtankar. En avsaknad av ett socialt stöd beskrevs som en betydelsefull omständighet för 
utlösandet av suicidtankar. Med grund i denna studies resultat kan vi konstatera att bipolär 
sjukdom är en svår sjukdom att leva med, både att diagnostiseras som psykisk sjuk men också 
svårigheten i att möta sjukdomen och dess symtom. Att bli diagnostiserad med bipolär 
sjukdom och lära sig leva med sjukdomen samtidigt som de behöver möta stigmatisering blir 
två faktorer som skapar lidande och kan öka suicidrisken. Frekvensen av suicidtankar kan 
möjligtvis bero på den mängden av sociala skyddsfaktorer och stöd från omgivningen som 
personen har runt om kring sig, därför är det av stor vikt att involvera familj och vänner i 
omvårdnaden med syfte att öka förståelsen för denna patientgrupp. Vi anser att stigmatisering 
kring psykisk sjukdom behöver en förändring och få insikt i vad de kan ge för konsekvenser 
för individen. Därför behöver det läggas fokus på att arbeta med stigmatisering och samhället 
syn på bipolär sjukdom för att minska fördomar och diskriminering som kan leda till 
förödande konsekvenser för individen.  
Resultatet visar på att leva med bipolär sjukdom innebär upplevelsen av att vissa dagar vara 
en person som har bipolär sjukdom men upplever hälsa och vissa dagar vara bipolär och sjuk. 
Personerna upplevde även en ständig rädsla över kommande nya episoder trots ett bra och 
stabilt mående. Resultatet belyser vikten av att succesivt lära sig hantera sin sjukdom och 
återfå kontroll. Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver att hälsa inte behöver betyda att en 
person är fri från sjukdom eller funktionsnedsättning utan god hälsa kan upplevas under tiden 
en person lever med en sjukdom vilket stärker personernas upplevelse av hälsa. Hälsa är ett 
multidimensionellt tillstånd som beskriver hela människan, en upplevelse och att vara i balans 
(Eriksson, 1977). Utifrån studiens resultat blir det tydligt att leva med en komplex diagnos 
som bipolär sjukdom inte enbart behöver betyda ohälsa för individen. Vi tolkar resultatet 
omfattande kontrollen över sjukdomen som en central del av upplevelsen av att ha hälsa. Med 
tanke på de pendlande episoderna som ingår i sjukdomen blir det tydligt att upplevelsen av 
hälsa och ohälsa skiftar, det blir en skör balans mellan hälsa och ohälsa som inte alltid går att 
påverka. Att ha kontroll över sitt mående och liv kan möjligtvis vara en bidragande del till att 
uppleva hälsa. Vi har en förståelse för att personerna upplevde en kontrollförlust i och med 
sin diagnos, vägen till en ökad hälsa tänker vi ligger i att lära sig hantera och utveckla en 
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självmedvetenhet och på så sätt återta kontrollen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 
beskriver att sjuksköterskan har som uppdrag att identifiera vad hälsa betyder för den enskilda 
personen och främja hälsa genom att skapa förutsättningar för att förbättra, bibehålla eller 
återfå hälsa i syfte att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalité trots sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Hälsa är ett multidimensionellt tillstånd vilket vi tänker kan vara en 
svårighet eftersom det kopplas till individuella dimensioner och aspekter. En förståelse över 
att ha en sjukdom och samtidigt vara sin egen individ speglar upplevelsen av hälsa. Möjligtvis 
kan det vara en svårighet i att förstå vad hälsa betyder för varje person och att det är en 
utmaning för sjuksköterskan att identifiera vilka åtgärder som krävs för att främja hälsa. Vi 
tänker att sjuksköterskan måste lära känna personen bortom sin sjukdom för att kunna 
identifiera och hjälpa personen med att förbättra, bibehålla och återfå hälsa på bästa sätt. 
Resultatet beskrev upplevelsen av att psykoterapi och grupp-psykoedukation utgjorde en bra 
grund till att identifiera sina egna mönster, känslor och lära sig specifika egenskaper över bra 
och dåliga faktorer som påverkar sjukdomen. Att möta och utbyta personliga upplevelser med 
andra människor som har bipolär sjukdom upplevdes som värdefullt och bidrog till en känsla 
av sammanhang och ökad förståelse. Psykoedukation har visat sig vara ett effektivt sätt att 
förebygga återinsjuknande både vid mani och depression och även gett ökad livskvalitet 
(Scott et al., 2007). En legitimerad sjuksköterska har som ansvar att planera, genomföra och 
utvärdera utbildningsinsatser för patienter och närstående med fokus på att främja hälsa och 
förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vi tänker att möjligheten till grupp-
edukation bidrar till att minska ensamhet och ökar känslan av att vara i ett sammanhang där 
personen blir förstådd av andra i liknande situation. Det är också ett bra sätt att involvera 
närstående vilket ökar deras förståelse och kunskap över vad personen går igenom. Resultatet 
visade att det är extra viktigt för denna patientgrupp att bli bekräftad och känna samhörighet 
eftersom personer med bipolär sjukdom ofta känner sig stigmatiserade vilket blev som vi 
trodde.  
Resultatet visade att bemötande, kommunikation, information och tillgänglighet var viktiga 
aspekter för upplevelsen av god vård i mötet med vården och sjuksköterskan, som i många 
fall var den främsta kontakten. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att 
sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsinsatserna ska utgå från ett förhållningssätt som 
består av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med olika personer och enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården tillgodose patientens trygghet, respektera integritet 
och självbestämmande. Resultatet belyser vikten av att få anpassad information vilket 
patientlagen (SFS 2014:821) beskriver är vårdens skyldighet. Läkemedelsbehandling är en del 
i behandlingen vid bipolär sjukdom (Allgulander, 2014) och är ofta förknippat med olika 
former av biverkningar (Joshi et al., 2019) vilket resultatet belyser kan väcka känslor som oro 
och frustration. Att få en diagnos upplevdes medföra en stor informationsbelastning vilket 
kunde vara svårt att hantera och det ansågs vara viktigt att få en anpassad meningsfull 
information. Sjuksköterskan ska se till att patienten erhåller rätt information kring bland annat 
hälsotillstånd, behandlingsalternativ och biverkningar och anpassa informationen till 
individen på ett sätt som stärker att mottagaren har uppfattat informationen på ett korrekt sätt 
(SFS 2014:821). Möjligtvis är det lättare att kunna anpassa och ge meningsfullinformation på 
rätt sätt om man är medveten om patientens perspektiv av informationsbelastningen, vilket vi 
tänker är viktigt. 
Resultatet visade att sjuksköterskans tillgänglighet upplevdes som en trygghet och att 
tillgänglighet kunde visa sig på olika sätt. Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska 
sjukvården vara lätt tillgänglig, tillgodose behov av kontinuitet och främja kontakt mellan 
patient och hälso-och sjukvårdspersonal. Eftersom bipolär är en sjukdom som påverkar många 
aspekter av livet behöver sjukvården och sjuksköterskan vara tillgängliga för att besvara 
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frågor och bemöta funderingar och känslor. Med tanke på att resultatet visade på upplevelsen 
av att tillgänglighet kan betyda olika saker så är det viktigt att kunna erbjuda patienten en 
tillgänglighet som inte alltid behöver vara en fysisk närvaro utan kan vara tillgänglighet via 
bland annat telefon. Det kan tänkas att en bättre tillgänglighet, anpassad efter personliga 
behov, kan bidra till ett ökat välbefinnande för patienten och möjligtvis kan upplevelsen av att 
ha någon att vända sig till som finns för att hjälpa och stötta kan bidra med ett lugn och 
förhindra känslan av ensamhet. 
Enligt studiens resultat framkommer det att är viktigt att sjuksköterskan lär känna personen 
bortom sjukdomen, anpassar mängden och arten av omvårdnaden samt anpassar sitt stöd efter 
personen. Ett gott bemötande där både personen och deras anhöriga blev sedda visade sig vara 
en viktig faktor för att uppleva ett gott bemötande. I och med en individanpassad vård beskrev 
personerna att det ledde ett ökat förtroende för sjuksköterskans 
behandlingsrekommendationer och en upplevelse av ett mer personligt bemötande. 
Sjuksköterskans ansvarsområde är att genomföra personcentrerad vård vilket innebär ett 
partnerskap med patienten och närstående där vården kännetecknas av att patient och 
närstående blir förstådda och sedda utefter individuella behov, värderingar, förväntningar och 
resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vilket även patientlagen (SFS 2014:821) 
belyser genom att all hälso-och sjukvård ska i största möjliga mån utformas och genomföras i 
samråd med patienten i syfte att tydliggöra och stärka patientens ställning. Därför tänker vi att 
det är av stor vikt att sjukvårdspersonal och främst sjuksköterskan arbetar med 
personcentrerad vård och ser personens individuella behov. Eftersom bipolär sjukdom är en 
komplex diagnos som påverkar funktionsförmåga, humör och energi (American Psychiatric 
association, 2017) och kan resultera i funktionsnedsättningar av olika grad (Socialstyrelsen, 
2017) kan det vara en utmaning i att vårda den här patientgruppen. Möjligtvis är upprättandet 
av ett partnerskap extra viktigt i och med att bipolär sjukdom är en livslång sjukdom som 
påverkar stora delar av livet vilket kräver att sjuksköterskan lär känna personen och anpassar 
vården efter dennes behov, önskningar och resurser. Resurser tänker vi kan vara personens 
närstående vilket ingår i att vårda personcentrerat men att det behöver baseras på personens 
godkännande. 
Resultatet i studien visade på upplevelsen av att bli inlagd på tvångsvård som en negativ och 
obehaglig upplevelse då känslor som maktlöshet, skam och misslyckande väcktes. Enligt lag 
om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) ska tvångsvård utövas med största möjliga 
hänsyn till patienten och så skonsamt som möjligt. Tvångsvård blir en maktutövning och 
sätter patienten i en situation som är helt beroende till sjukvården vilket skapar en ojämlik 
vård (Wallsten et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen (2019a) ska en god vård präglas av att den 
är jämlik, säker och personcentrerad. När en person tvingas till vård är det sjukvårdens 
skyldighet att ge den bästa vården som är möjlig att ge (Wallsten et al., 2013). Baserat på 
studiens resultat beskrevs upplevelser av att bli inlagd på tvångsvård som bland annat 
maktlöshet, Möjligtvis skulle detta kunna undvikas om personalen har ett respektfullt 
bemötande och inte utnyttjar sin maktposition emot patienten. Personernas känslor av skam 
och misslyckande vid tvångsvård och tvångsåtgärder kan möjligtvis leda till lidande och ett 
förvärrat sjukdomstillstånd. Vi anser att det är av stor vikt att vara medveten om personens 
känslor och att se personen bortom sjukdomen för att arbeta personcentrerat vilket skulle 
medföra att tvångsvården blir så skonsam som möjligt. Informationen är av stor betydelse och 
även en välinformerad patient kan känna sig i ett underläge (Wallsten et al., 2013). Studiens 
resultat visade på att personerna ansågs det viktigt med kontinuerlig kommunikation med 
sjuksköterskorna samt att få information kring planerat tid för behandling och för förväntat 
beteende. Möjligtvis kan en bristande information till patienten riskera säkerheten för alla 
iblandade. Vi har en förståelse över att tvångsvård och tvångsåtgärder kan upplevas som 
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obehaglig och som ett misslyckande eftersom det innebär att deras självbestämmande på ett 
sätt ligger i vårdens händer. När en patient mot sin vilja blir inlagd på tvångsvård anser vi att 
det är viktigt att följa lagen och utföra vården så skonsam som möjligt eftersom tvångsvården 
i sig är en kränkning mot personens autonomi.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom och 
därför valdes den kvalitativa metoden med ändamålet att bidra till evidensbaserad omvårdnad 
med grund i analys av kvalitativ forskning. Friberg (2017a) beskriver att kvalitativa studier 
har som mål att ge en ökad förståelse genom att studera bland annat upplevelser och 
erfarenheter och genom att sammanställa flera studier skapas ett nytt kunskapsvärde. Om en 
kvantitativ metod istället hade valts skulle resultatet troligtvis sett annorlunda ut på grund av 
att upplevelser och erfarenheter inte kan mätas via ett kvantitativt sätt. Kvantitativ metod hade 
inte svarat på vårat syfte men hade möjligtvis svarat på förekomsten av bipolär sjukdom vilket 
vi inte ville undersökas. 
Systematisk informationssökning genomfördes via databasen PsycINFO och Cinahl with full 
text. Valda databaser valdes utifrån det psykiatriska ämnet och syftet med studien. Databasen 
Cinahl har fokus på omvårdnadsvetenskapliga artiklar och PsycINFO har fokus på det 
psykiatriska området med grund i psykologin (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
Databasen PubMed användes till en början av sökningen men Cinahl och PsycINFO ansågs 
svara bättre på studiens syfte eller gav identiska resultat i Cinahl vilket stärkte resonemanget 
eftersom PubMed är en databas med fokus på medicin (Högskolan Väst, 2014). Genom 
användning av endast två databaser kan resultatet möjligtvis ha påverkats och visst resultat 
kan ha uteblivit, därför reserverar vi oss till att data av värde kan vara frånvarande. Valda 
sökord baserades på ord som hörde samman med syftet och sökorden valdes i syfte att få fram 
bredd och inte styra in på något spår. Vi är medvetna om att karaktären på sökorden påverkar 
resultatet och andra sökord kan bidragit med en annan vinkling. En svaghet med sökorden är 
att författarna i efterhand fick till sig informationen om möjligheten att använda funktion DE 
på databasen PsycINFO, DE betyder descriptions och innebär PsycINFOs ämnesord 
(Högskolan Väst, 2018) som kanske hade gett ett annat resultat. Östlundh (2017) beskriver att 
trunkering, boolesk söklogik och fältsökning är några av de grundläggande sökteknikerna 
vilket styrker kvaliteten när det gäller studiens systematiska informationssökning. 
Genom systematisk sökning valdes åtta artiklar som sedan utgjorde studiens resultat som 
belyste människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom i olika sammanhang och 
därmed svarade på studiens syfte (Se bilaga I). En artikel sökes fram via en osystematisk 
sökning genom en annan artikels referenslista. Östlundh (2017) beskriver att 
sekundärsökningar är en effektiv metod som kan inkludera övrig intressant och relevant 
information via tillexempel referenslistor. 
Samtliga artiklar svarade på avgränsningarna som omfattade peer reviewed, skrivna på det 
engelska språket och var publicerade tidigast år 2009. Östlundh (2017) beskriver att 
vetenskapliga artiklar är en färskvara och därför är tid-avgränsning av särskilt intresse och att 
det mest vetenskapliga materialet är engelskspråkigt skrivet. Peer reviewed sorterar ut vilka 
artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter men att det inte behöver betyda att artikeln 
är vetenskaplig. Samtliga artiklar var publicerade på engelska och engelska beskrivs vara 
vetenskapens officiella språk (Segesten, 2017). Det engelska språket är inte författarnas 
modersmål och därför kan tolkningsfel förekommit, men för att minska risken för detta har 
författarna till viss del använt sig av ett översättningsverktyg. Artiklar granskades genom 
granskningsmall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod utformad av 
Högskolan Väst (Se bilaga II). Att granska studiernas kvalitet med hjälp av en 
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granskningsmall samtidigt som granskningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt ger en 
helhetsbedömning av studiens kvalitet (Friberg, 2017a). Kvalitetsgranskning i kombination 
med avgränsningen peer reviewed gav en försäkran om att artiklarna var vetenskapliga vilket 
styrker studiernas kvalitet. Artiklar med medel eller hög kvalitetsnivå valdes i syfte att hålla 
så hög kvalitet som möjligt. Vi reserverar oss för tolkningen av kvalitetsgranskningen av 
samtliga artiklar då författarna har otillräcklig erfarenhet av analysarbete. 
Inklusionskriteriet som var tydligt från början bestod av att deltagarna skulle vara 
diagnostiserade med bipolär typ I eller II och utgå från ett person-patientperspektiv. Syftet 
med inklusionskriterierna var att hålla resultatet brett och inte inriktas på ålder, kön eller land. 
Exklusionskriterier som valdes från början var samsjuklighet eller cyklotymi på grund av att 
författarna ville få fram ett resultat av enbart diagnosen bipolär sjukdom. Därefter kom övriga 
exklusionskriterer till efter hand och omfattade familje-perspektiv eller vårdar-perspektiv, 
artiklar med kvalitativa och kvantitativa metoder, review-artiklar och artiklar där deltagare 
fick ersättning för att delta. Författarna valde att ta bort andra perspektiv än person/patient-
perspektivet eftersom studien har som syfte att undersöka personerna med bipolär sjukdoms 
upplevelser. Studier som används sig av både kvantitativ och kvalitativ metod, valdes bort på 
grund av att författarna enbart ville ha studier genomförda med kvalitativ metod. Om både 
kvalitativa och kvantitativa studier skulle använts hade metoden för examensarbetet ändrats 
till en litteraturöversikt. Friberg (2017b) beskriver att en litteraturöversikt handlar om att 
identifiera ett kunskapsläge inom ett visst område. Då strävan var att belysa människors 
upplevelse ansågs en litteraturstudie vara bäst val av metod. Review-artiklar valdes bort 
eftersom en review beskrivs vara en litteraturgenomgång (Axelsson, 2012). Artiklar där 
deltagarna fick ersättning för att delta valdes också bort. 
Giltighet, överförbarhet, delaktighet och tillförlitlighet är begrepp som beskriver och svarar på 
hur trovärdigt ett resultat är inom kvalitativa studier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
Ett giltigt resultat beskrivs handla om hur sant ett resultat är och att ett giltigt resultat bör 
belysa det som är representativt eller typiskt för syftet med studien (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Sökningarna och avgränsningarna i studien hade grund i att inte styra in på 
en viss ålder eller kön och därför blev urvalet en variation avseende olika åldrar och en 
blandning mellan män och kvinnor vilket kan ses som en styrka och belyser upplevelserna 
utifrån olika erfarenheter. 
Överförbarhet handlar om hur kvalitativa resultat kan överföras till andra grupper eller 
situationer och om resultatet i studien är överförbar ökar trovärdigheten. På vilket sätt 
resultatet är överförbart är upp till läsaren att avgöra men genom en noggrann beskrivning 
över tillvägagångssätt, analys, urval, deltagare och datainsamling underlättas av bedömningen 
av överförbarheten. Det är noterbart att studiens urval har fallit sig på flest antal kvinnliga 
deltagare samt att de inkluderande artiklarna är producerade i olika länder vilket kan betyda 
skillnader eller likheter i kultur och psykiatrisk vård och att det måste finnas i åtanke vid 
överförbarhet till olika situationer. Men det är viktigt att vara medveten om att upplevelser 
kan skilja sig från person till person oavsett kön och ursprung. 
Studiens artiklar visade på gemensamma upplevelser och likartade resultat och vårat 
sammanställda resultat ser vi till stora delar är överförbart på andra grupper med bipolär 
sjukdom. Det är viktigt att tänka på att det kan finnas olikheter mellan olika grupper gällande 
upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom och därför hävdar vi att studiens resultat bör 
överföras med varsamhet. 
Delaktighet beskrivs handla om hur forskaren förhåller sig till studien vilket påverkar hur 
neutralt resultatet är. Begreppet tillförlitlighet betyder att forskaren stringent styrker 
ställningstaganden under hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Till en början bearbetades artiklarna enskilt för att sedan övergå till gemensamma 
diskussioner, reflektioner och analysarbete. Genom att reflektera och analysera gemensamt 
bidrar det till att olika tolkningsmöjligheter diskuteras vilket ökar tillförlitligheten (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). Denna studies urval- och analysarbete är grundligt utfört och 
beskrivet och lyfter fram det mest karaktäristiska för syftet. 
Sju av nio artiklar har en hög kvalitet enligt granskningsmallen för kvalitetsbedömning vilket 
författarna ser som en styrka i studien. Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) menar att om 
studier har hög kvalitet samt ifall flera olika studiers resultat pekar åt samma riktning så ökar 
trovärdigheten. Sammantaget ser vi att vår studie är tillförlitligt utifrån begreppen giltighet, 
överförbarhet, delaktighet och tillförlitlighet. 
International Council of Nurses (2014) beskriver att sjuksköterskan skall bedriva vård som 
präglas av ett etiskt förhållningssätt. Polit och Beck (2017) menar att det är ett måste att 
skydda människors deltagande vid genomförandet av studier. Samtliga artiklar redogjorde för 
etiska ställningstaganden genom antingen etiskt godkännande av kommittéer eller styrelser, 
att de följt etiska riktlinjer och inhämtat skriftliga informerande samtycken. Informerat 
samtycke bygger på att deltagaren fått till sig, förstått och har förmågan att komma ihåg 
information angående syfte och strukturen med studien samt att deltagandet bygger på 
frivillighet och frihet att avbryta sitt deltagande i studien (Pilhammar, 2012). Artiklar där 
deltagarna fick ersättning för att delta valdes bort eftersom vi inte ansåg att det kändes etiskt 
rätt. Författarna fick senare till sig att detta är vanligt förekommande vid forskning men 
exklusionskriteriet diskuterades fram avseende medvetandet över att personer med bipolär 
sjukdom kan ha en svag ekonomi och därför eventuellt sökt sig till att delta för att få 
ersättning och inte för att genuint vilja delta. Under studiens gång har vi försökt att hålla ett 
neutralt förhållningssätt i syfte att inte låta våra åsikter och uppfattningar påverka resultatet.  
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att omfattningen av delaktighet påverkar 
hur neutralt resultatet är och grundat i vår neutralitet anser vi att resultatet är trovärdigt.  

Slutsatser 
Bipolär sjukdom är en komplex sjukdom som omfattar symtom som upplevs okontrollerbara 
vilket leder till bland annat kontrollförlust, oro, frustration och negativa konsekvenser för 
individen och omgivningen. Stigmatisering grundas i bristande förståelse och felaktig bild av 
sjukdomen vilket leder till självstigmatisering och påverkar individen negativt. Att ha bipolär 
sjukdom innebär frekvent kontakt med vården där bemötande, kommunikation, tillgänglighet, 
information och anpassad vård är centrala delar. Bipolär sjukdom behöver inte enbart betyda 
en upplevelse av ohälsa, utan trots den komplexa sjukdomen kan personerna uppleva hälsa 
och välbefinnande. Slutsatsen är att det behövs en ökad förståelse för bipolär sjukdom vilket 
kan förbättra bemötandet och vården i olika vårdkontexter. Genom information och kunskap 
kan stigmatisering minskas och synen på bipolär sjukdom kan bli mer rättvis vilket leder till 
ett minskat lidande. En ökad förståelse ger inte bara en samhällsekonomisk vinst utan ger ett 
bättre liv och ökat välbefinnande för individen. 

Praktiska implikationer 
Litteraturstudien belyser den här gruppens upplevelser som kan bidra till att sjuksköterskan 
får en ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med bipolär sjukdom. Detta kan i sin 
tur leda till ett mer anpassat förhållningssätt och bemötande som grundas i att sjuksköterskan 
förstår hela personens individuella livsvärld, behov, hälsoprocesser och bidra till fortsatt 
kvalitetsarbete av omvårdnad. Resultatet visade på att personer med bipolär sjukdom 
upplevde stigmatisering vilket även kunde leda till självstigmatisering. Personernas 
upplevelse av sjukvården visade att ett respektfullt bemötande en god kommunikation, 
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information och tillgänglighet sågs som viktiga faktorer för personen som kunde påverka 
upplevelsen av sjukdom. Sammantaget är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att 
stigmatisering är en vanlig upplevelse för personer med bipolär sjukdom, att det kan påverka 
individen på olika sätt och att sjuksköterskan arbetar mot social stämpling.  
Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har ett anpassat bemötande, kommunikation, 
information och tillgänglighet som grund i mötet med personer med bipolär sjukdom. 
Kunskapen kan användas i alla vårdkontexter och inte bara inom den psykiatriska vården. 
Studiens resultat kan vara intressant för bland annat nyexaminerade sjuksköterskor och 
sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården som träffar denna patientgrupp och 
upplever att de har begränsad kunskap om sjukdomen och patienters behov.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Författarna till examensarbetet kommer att möta dessa personer i olika vårdsammanhang och 
på så sätt få ytterligare kunskap och erfarenhet. Psykisk sjukdom är en vanlig anledning till att 
män och kvinnor vårdas inom slutenvård och därför möter sjuksköterskan personer med 
bipolär sjukdom i olika vårdkontexter. Det är viktigt att öka kunskapen och förståelsen för 
bipolär sjukdom och för att ge ökad kunskap till sjuksköterskor måste ytterligare forskning 
bedrivas inom ämnet för att möjliggöra evidensbaserad omvårdnad. Vi skulle även önska 
vidare forskning ur ett anhörigperspektiv och sjuksköterskeperspektiv koppat till bipolär 
sjukdom i syfte att få en bredare bild. Även forskning som lyfter människor med bipolär 
sjukdoms upplevelser av att vårdas inom somatisk vård, då vi tror att upplevelsen kan skilja 
sig mycket från den psykiatriska vården. 
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Översikt analyserade vetenskapliga artiklar                                                                                                            Bilaga III                                                                                                                                                                                                                               
 

Författare, 
årtal, land 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitetsgranskning 

Författare 
Crowe, M., & 
Inder, M 
 

Årtal 
2018 
 

Land 
Nya Zeeland 
 

Problem 
Medicinering i 
kombination med 
psykoterapi är mer 
effektiv än enbart 
medicin. Patienters egen 
upplevelse är minimalt 
studerade. 

Syfte 
Att identifiera hur unga 
personer med bipolär 
sjukdom beskriver sina 
erfarenheter av 
psykoterapi och hur det 
är att leva med 
sjukdomen fem år efter 
avslutad behandling. 
 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
En del av en större 
randomiserad kontrollerad 
studie med fokus på två 
typer av psykoterapier. 
  
Semistrukturerade intervjuer 
 
Induktiv tematisk analys 

Urval  
De första 30 som kontaktades 
för uppföljningsstudien 
omfattade deltagargruppen. 

Studiegrupp 
30 stycken deltog 
90 % hade bipolär typ I 
83 % var kvinnor 
Medelålder: 26 år 
 

Självmedvetenhet i 
samband med bipolär 
sjukdom, att förstå sin 
bipolära sjukdom och 
hålla sig stabil med 
bipolär sjukdom var 
viktigt från psykoterapin. 
Medicinering ansåg några 
som en primär del av 
sjukdomen medans andra 
hade slutat använda 
mediciner.  

Hög 

Författare 
Crowe. M., 
Inder, M.,  
Carlyle, D.,  
Wilson, L., 
Whitehead, L., 
Panckhurst, 
A.,  
O’brien. A., &  

Problem 
Hur effekterna av bipolär 
sjukdom påverkar 
individen är en svaghet 
hos sjuksköterskor. En 
djupare förståelse av 
sjukdomens inverkan kan 
möjliggöra målinriktade 
insatser för specifika 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod  
Intervjuer 
 
Induktiv tematisk analys 
 

Urval 
Rekryterades slumpmässigt 
från en specialistklinik inom 
psykiatrin. 
Inklusionskriterier: 
- 18 år+ 
- Under behandling 
(kommunalvård) för sin 

Deltagarna upplevde att 
deras sjukdom påverkade 
livet på olika sätt. Att 
hantera symtom vid både 
maniska och depressiva 
tillstånd var svårt och det 
var inte bara deras 
symtom som påverkade 
livet utan andras reaktion 

Hög 



 

  

Joyce, P 
 

Årtal 
2012 
 

Land 
Nya Zeeland 
 

problem hos individer 
med bipolär sjukdom. 

Syfte 
Att undersöka hur 
effekterna av bipolär 
sjukdom påverkar livet 
hos personer med 
diagnosen. 

 
 

psykiska sjukdom 
- Har diagnos bipolär sjukdom 
typ I eller II 
Exklusionskriterier: 
Alkohol eller drogmissbruk 

Studiegrupp 
21 stycken 
16 stycken kvinnor 
Medelålder 41 år 
 

på symtomen. Detta gav 
ett kärntema som 
beskrevs som att vara 
utom kontroll. Att vara 
utom kontroll upplevdes 
överväldigande, en förlust 
av självständighet och en 
känsla av att kännas 
otillräcklig och fel.  

Författare 
Lankeren, J. 
E., Testerink, 
A. E., 
Daggenvoorde, 
T.H., 
Poslawsky, 
I.E., & 
Goossens, 
P.J.J. 
 

Årtal 
2019 
 

Land 
Nederländerna 
 

Problem 
Mani är associerat med 
högre grad 
funktionsnedsättning och 
kräver ofta mer 
sjukhusvistelse. Målet 
blir att minska de 
maniska symtomen och 
minimera risken att skada 
sig själv och andra. 
Ofrivillig sjukhusvistelse 
har visat sig ha negativa 
erfarenheter som kan 
uppfattas som 
traumatiserade. Hur 
patienterna upplever 
tvångsvård krävs för att 
ge en stödjande och 
anpassad vård på en 
sluten avdelning.  

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
Öppna intervjuer med hjälp 
av en ämneslista 
Analys enligt Stevick-
Colaizzi-Keen metoden 

Urval 
Studien genomfördes på tre 
psykiatriska verksamheter. 
Inklusionskriterier:  
- Diagnos bipolär sjukdom 
enligt DSM-5 
- 18 år+ 
- Läsa, skriva och förstå 
holländska 
- Behandlats för akut manisk 
episod under det senaste året 
Stabilt humörtillstånd under 
intervjun 
Exklusionskriterier: 
- Minnesproblematik 

Studiegrupp 
12 stycken deltagare 
7 stycken kvinnor 

Avdelningens rutiner och 
funktioner kunde påverka 
upplevelsen av säkerhet 
och det kunde förstärkas 
genom sjuksköterskornas 
mönster av tillgänglighet. 
Erfarenheter av 
tvångsbehandling och 
upplevelser av isolering. 
Två olika isolerings 
enheter där deltagarna 
upplever vissa skillnader 
avseende kommunikation, 
personlig vård och dagligt 
schema. 
Sjuksköterskornas 
egenskaper avseende 
kommunikation, 
behandlingsberedskap vid 
en paniksituation och 
bemötande. Erfarenheter 

Medel 



 

  

Syfte 
Upplevelser från 
patienter med bipolär 
sjukdom som vårdats på 
en slutenvårdsavdelning 
för en akut manisk 
episod. 
 

5 stycken män 
18 + år  

av inskrivning och 
vistelse på avdelningen. 
Upplevelser av 
medicinutdelning, 
omvårdnad och 
begränsningar på den 
slutna avdelningen.  

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

Årtal 
2017 
 

Land 
England 
 

Problem 
Socialt stöd kan påverka 
kliniska konsekvenser 
hos personer med bipolär 
sjukdom. Låga nivåer av 
socialt stöd kan vara en 
påverkande faktor till ett 
depressivt återfall samt 
förloppet av bipolär 
sjukdom.  

Syfte 
Att utforska negativa och 
positiva egenskaper av 
det ömsesidiga 
förhållandet mellan 
bipolär sjukdom och 
upplevd social funktion 
och interaktion.  

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
Induktiv tematisk analys 
 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval 
Rekrytering med hjälp av flera 
rekryteringsmetoder som bland 
annat reklamblad via frivilliga 
mentala hälsoorganisationer, 
annonser och NHS (National 
health service). 
Inklusionskriterier: 
- Diagnos bipolär sjukdom I 
eller II enligt DSM- 
- Eutymiskt humörtillstånd 
under intervju 
- Har kontakt med hälso-
sjukvårdspersonal som kan 
kontaktas vid riskfrågor 
- 18–65 år 
- Tillräckligt engelsk 
språkkunskap för att kunna 
delta 
Exklusionskriterer: 
Framkom ej 

Studiegrupp 
20 stycken 

Resultatet byggs upp via 
fyra teman: Positiva 
effekter av att ha bipolär 
sjukdom i sociala 
sammanhang, negativa 
effekter av att ha bipolär 
sjukdom i sociala 
sammanhang, positiva 
effekter av sociala 
upplevelser på bipolär 
sjukdom och negativa 
effekter av sociala 
upplevelser på bipolär 
sjukdom. 
Sammanfattningsvis 
spelade förståelse och 
empati stor roll vid 
hanteringen av bipolär 
sjukdom och att vara 
social med andra kan ge 
både positiva och 
negativa tankar. Att inte 
ha något socialt stöd kan 
utlösa depression eller 

Hög 



 

  

7 män och 13 kvinnor 
Medelålder: 45,6 år 
 

mani. Socialt stöd kan 
främja ökat välbefinnande 
och social funktion.  
 

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

Årtal 
2009 
 

Land 
Australien 
 

Problem 
Det finns lite känt om 
vilka problem patienter 
möter efter att ha fått 
diagnosen bipolär 
sjukdom och hur dessa 
problem påverkar 
kontakten med hälso-
sjukvårdspersonal. 
Utmaningen ligger hos 
hälso-sjukvården att 
förstå hur personerna 
känner efter att fått 
diagnosen och på så sätt 
kunna anpassa vården. 

Syfte 
Undersöka patienternas 
upplevelser och 
svårigheter som de mött 
efter de har fått 
diagnosen bipolär 
sjukdom. 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
En del av en randomiserad 
kontrollerad studie 
Tematisk analys med 
induktiv ansats 
Datainsamling via online-
kommunikation där 
deltagarna samtalade med 
supportrar om deras 
upplevelser av svårigheter 
eller problem om sin 
sjukdom. 
(Supporter = En person som 
haft bipolär sjukdom i minst 
två år och hanterar sitt 
tillstånd effektivt och är 
utbildade till att ge stöd till 
nyligen diagnostiserade 
personer) 

Urval 
Rekrytering skedde genom 
bland annat webbplats, 
organisationer för mental hälsa 
och annonser i media. 
Inklusionskriterier: 
- 18 år+ 
- Fått bipolär sjukdom inom de 
senaste 12 månaderna 
- Under behandling 
- Tillgång till e-post och 
skrivare 
- Bor i Australien 
- Förmåga att läsa och skriva 
engelska språket 
- Villiga att delta i en 6-
månaders studie 
- 22+ på Mood Swings-
formuläret 
Exklusionskriterier: 
Framkommer ej. 

Studiegrupp 
26 deltagare 
54 procent var kvinnor 
18–59 år 

Deltagarna upplevde 
ambivalens, oro och 
frustration kring 
medicinering och 
biverkningar. 
Medicinering och 
biverkningar kunde vara 
en betydande inverkan på 
livet och en anledning att 
deltagarna inte följer 
planerad medicinering. 
Deltagarna upplevde en 
rädsla över kommande 
episoder. Att få diagnosen 
väckte många känslor 
som förnekelse och ilska 
men kunde upplevas som 
en lättnad. Att lära sig 
identifiera triggers och 
tidiga varningstecken var 
en central del för att 
kontrollera sjukdomen 
men det upplevdes som 
svårt samtidigt som de 
kämpade med 
existentiella frågor och en 
oro för framtiden. 
Stigmatisering hade blivit 

Hög 



 

  

ett förekommande 
fenomen i deltagarnas liv.  
 

Författare 
Rusner, M.,  
Carlsson, G.,  
Brunt, D., &  
Nystrom, M.  
 

Årtal 
2009 
 
Land 
Sverige 
 

Problem 
Bipolär sjukdom har visat 
sig ha stor inverkan på 
olika aspekter av livet 
och väcker existentiella 
frågor. Det är inte 
tillräckligt forskat ur 
patientperspektivet, hur 
de som lever med 
sjukdomen upplever sin 
sjukdom. 

Syfte 
Utforska hur personer 
med bipolär sjukdom 
upplever den existentiella 
meningen med livet och 
vad bipolär sjukdom 
betyder för dem. 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
Studien är en del av ett 
större projekt. 
Fenomenologiska intervjuer 
Tematisk analys 

 

Urval 
Rekryteringen skedde genom 
två psykiatriska kliniker där 
kontaktsjuksköterskor tog 
kontakt med personer som 
uppfyllde inklusionskriterierna. 
Inklusionskriterier: 
- Diagnostiserade med bipolär 
sjukdom 
- Upplevt institutionell 
psykiatrisk vård 
- Bor i eget hem 
- Eutymiskt humörtillstånd 
under intervjun 

Studiegrupp 
Tio personer 
6 kvinnor och 4 män 
30–61 år gamla. 

Att ha bipolär sjukdom 
innebär att man upplever 
extra dimensioner inom 
alla delar i livet och kan 
beskrivas som en speciell 
intensitet och 
komplexitet. 
Komplexiteten rör det 
som inte uppfattas som 
det normala livet och 
intensiteten avser 
storleken på känslor och 
spänning i upplevelser av 
olika händelser som 
skapar kaos i livet. Detta 
leder till svårighet att 
förstå vad bipolär 
sjukdom betyder att leva 
med och det kan vara 
svårt att kommunicera 
med andra människor. 
Sjukdomen blir 
sammanflätat med hela 
människan och finns med 
i alla livets aspekter.   
 

 Hög 



 

  

Författare 
Stegink, E. E.,  
Vander voort, 
T.Y,G 
(Nienke).,  
van der Hooft, 
T., Kupka, R. 
W., 
Goosses, 
P.J.J., 
Beeckman, A. 
T.F., & 
vanMeijel, B. 
 

Årtal 
2015 
 

Land 
Nederländerna 

Problem 
Personer med bipolär 
sjukdom har ofta kontakt 
med vården och det är av 
stor vikt att ett optimalt 
samarbete mellan patient 
och vårdgivare finns 
under behandling. En god 
vårdrelation kan förbättra 
behandling och resultat. 

Syfte 
Undersöka vilka faktorer 
som upplevs som 
hjälpsamma eller 
hindrande i 
vårdrelationen mellan 
patient och sjuksköterska 
under en depressiv 
episod. 

Ansats 
Kvalitativ metod med en 
grundad teori 

Metod 
Semistrukturerade intervjuer 
med ämneslista 
Induktiv kvalitativ 
textanalys 
Deltagarna fick skatta sin 
depression på en skala under 
intervjun. 
 
 
 

Urval 
Deltagarna hade deltagit i ett 
program med fokus på sin 
bipolära sjukdom. 
Inklusionskriterier: 
- 18–65 år 
- Diagnos bipolär typ I eller II 
enligt DSM-5 
- Poäng av -2 eller -3 (måttlig 
eller svår depressiv episod) i 
mer än fyra sammanhängande 
veckor under studien enligt Life 
Chart Method 
Exklusionskriterer: 
- Allvarlig depression eller 
mani baserat på Clinical Global 
Impression- Bipolar disorder 
- Om sjukdomsförloppet varit 
stabil under det senaste året och 
inte haft hög kontakt med 
vården 
- Otillräcklig språkkunskap av 
det nederländska språket 
Inte vill eller kan ge informerat 
samtycke 
Bortfall:  
Fyra stycken på grund av 
upplevd börda av intervjun 

Studiegrupp 
14 stycken deltagare 

Deltagare som skattade 
sin depression som svår 
upplevde sig vara 
beroende av 
sjuksköterskan, medans 
en skattning på medel såg 
sjuksköterskan som en 
tränare under 
återhämtningsprocessen. 
De tre viktigaste delarna 
som sjuksköterskan 
gjorde för att underlätta 
återhämtningsprocessen 
var skapandet av en säker 
miljö där en empatisk 
förmåga, lära känna 
patienten bortom 
sjukdomen och jämlikhet 
i samarbetet var viktiga 
aspekter. Klargöra tankar 
och känslor där 
sjuksköterskorna 
förklarade varför 
patienterna kände olika 
symtom gentemot 
bakgrunden till 
sjukdomen, lyssnade och 
hade motiverade samtal 
för att hjälpa patienterna 
att se situationen från ett 
annat perspektiv, 
uppmuntra och stärka 

Hög 



 

  

12 kvinnor och 2 män 
18–65 år 

patienterna. Samt hjälpa 
patienterna att förbli eller 
bli fysiskt aktiva genom 
att påminna, planera och 
sätta upp mål omfattande 
hanterbara steg mot fysisk 
aktivitet. 
 

Författare 
Vallarino, M.,  
Rapisarda, F., 
Scott, J.,  
Vecchi, T., 
Barbato, A., & 
D’Avanzo, B. 
 

Årtal 
2017 
 

Land 
Italien 

 
 

Problem 
Tidigare studier har 
reflekterat över 
erfarenheter av 
psykiatrisk vård hos 
individer med olika 
psykiska sjukdomarna 
men det finns få studier 
som fokuserar på 
personer med bipolär 
sjukdom. 

Syfte 
Att utforska erfarenheter 
av psykiatrisk vård hos 
vuxna med bipolär 
sjukdom 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
Semistrukturerade intervjuer 
i grund av öppna frågor och 
fyra huvudämnen 
Tematisk analys 

Urval 
Rekryteringen skedde från ett 
projekt inom kommunal hälso 
och- sjukvård samt via online 
annonser. 
Inklusionskriterier: 
- Ålder 18+ 
- Diagnos bipolär sjukdom 
- Behandlats av psykiatrisk 
vård i två år eller mer 
Exklusionskriterier: 
Om deltagarna befann sig i ett 
akut humörtillstånd 

Studiegrupp 
9 deltagare 
Medelålder var 46 år  
Variation avseende utbildning, 
civilstatus och arbetssituation 
 

Att få diagnosen beskrevs 
väcka blandade känslor så 
som förvirring, 
misslyckande och en 
lättnad. Deltagarna 
beskrev att de ville 
diskutera sina problem 
istället för att få 
mediciner. Att ha ett jobb 
var en skyddsfaktor och 
bidrog till både 
ekonomisk vinst och ökad 
självkänsla. En stödjande 
relation var ett krav för att 
kunna lita på vårdpersonal 
och de ville undvika att 
behandlas på sjukhus men 
sjukhusinläggning kunde 
upplevas som en säker 
och skyddade plats. 
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Problem 
Bipolär sjukdom är 
förknippat med högre 
funktionsnedsättning, 
självupplevd 
stigmatisering och 
minskad autonomi. 
Utbildning i 
självhantering har visats 
sig vara effektivt som 
behandling men varför 
resultatet av 
behandlingen skiljer sig 
åt mellan personer har 
inte studerats tillräckligt. 

Syfte 
Att beskriva, kategorisera 
det subjektiva 
inlärningsupplevelserna 
för självhantering för 
personer med bipolär 
sjukdom. 
 

Ansats 
Kvalitativ metod 

Metod 
Öppna intervjuer med hjälp 
av ämneslista 
Fenomenologisk 
innehållsanalys 
 

Urval 
Rekrytering skedde via tre 
specialiserade vårdkliniker, 
deltagarna rekryterades vi 
sjuksköterskorna som arbetade 
där. 
Inklusionskriterier: 
- Diagnos bipolär sjukdom typ I 
eller II 
- Förstå och tala holländska 
- Eutymiskt tillstånd under 
intervjun baserat på en 
bedömningsskala 
- Avsiktligt urval avseende kön, 
diagnos, ålder, civilstatus och 
utbildning 

Studiegrupp 
16 stycken deltagare 
8 män och 8 kvinnor 
23–66 år 
 

Erkännandet att ha bipolär 
sjukdom, Behandla 
information, 
Sjukdomshantering, 
Reflektion över att leva 
med bipolär sjukdom och 
Självhantering av bipolär 
sjukdom. 
Sammanfattningsvis 
belyser resultatet att det är 
svårt att hantera och 
kontrollera sin bipolära 
sjukdom och erkänna sina 
individuella 
begränsningar. 
Reflektioner över 
underliggande faktorer 
och erfarenheter kan leda 
till en ökad kontroll, 
självförtroende och 
förståelse. 
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