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Abstrakt 
 

Bakgrund: Patienter med bipolär sjukdom drabbas i högre grad än övriga befolkningen 

av metabolt syndrom och metabol kartläggning med tillhörande hälsosamtal genomförs 

för att minska denna risk. Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarenheter hos 

patienter med bipolär sjukdom beträffande hälsosamtal och dess betydelse för 

välbefinnandet i samband med metabol kartläggning.   

Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med 8 respondenter och materialet 

bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att hälsosamtal 

i samband med metabol kartläggning skapar trygghet på olika sätt där den fysiska och 

psykiska hälsan beaktas samtidigt vilket får betydelse för välbefinnandet. Det är 

betydelsefullt att de egna behoven tillgodoses och medvetenhet och kunskap om 

livsstilens betydelse för hälsan finns hos patienterna. Två tema framträdde genom 

analysen: De individuella behoven uppmärksammas och kunskap ger ökad 

medvetenhet. Slutsats: Fokus bör inriktas på att stärka tryggheten som hälsosamtal i 

samband med metabol kartläggning medför samt beakta varje enskild patients behov 

och egen kunskap för att med respekt kunna främja och stärka hälsoprocessen mot 

välbefinnande. Den breda kunskap som patienterna besitter bör litas till för att 

tillsammans kunna arbeta mot en mer hälsosam livsstil och på så sätt främja både det 

fysiska och psykiska välbefinnandet.     
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Abstract 

Background: Individuals with bipolar disorder are more likely than others to be 

affected by metabolic syndrome which is why monitoring for metabolic anomalies and 

health conversations is part of treatment and can reduce the risk. Purpose: The purpose 

of this study was to shed light on experiences of the health conversation and its meaning 

for the wellbeing for individuals with bipolar disorder as part of the metabolic 

monitoring. Method: The study was conducted as a qualitative study with 8 individuals 

taking part in interviews and qualitative content analysis was used to process the data. 

Results: The results show that health conversations as part of metabolic monitoring can 

provide a sense of security taking into account both the physical and mental health 

which proves to be meaningful to the sense of wellbeing. To accommodate individual 

needs proves to be important and meaningful and individuals with bipolar disorder have 

both awareness and knowledge concerning the importance of a healthy lifestyle. Two 

themes emerged from the analysis: Highlighting individual needs and Knowledge 

increases awareness. Conclusion: Focus should be on strengthening the sense of 

security contributed by metabolic monitoring and health conversations and taking into 

account the needs and knowledge of each individual and with respect encourage and 

strengthen the experience of health and wellbeing. We need to put trust into the 

patients’ ability and knowledge and work together towards a healthier lifestyle thus 

supporting both the physical and mental wellbeing.  
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1 Inledning 
I mitt arbete inom psykiatrisk öppenvård möter jag patienter som lever med bipolär 

sjukdom. Jag har noterat ett ökat intresse inom psykiatrin att belysa den somatiska 

hälsan hos denna patientgrupp och i samband med detta har jag fått börja arbeta med 

hälsosamtal för att minska risken för metabolt syndrom hos patienter som lever med 

bipolär sjukdom. Mitt intresse för detta område har sedan ökat och en önskan att få ta 

del av patienternas erfarenheter och upplevelser om hälsosamtal har växt fram.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Metabolt syndrom 

Kardiovaskulär sjukdom är västvärldens vanligaste dödsorsak med riskfaktorer som 

högt blodtryck, rökning, bukfetma, dyslipidemi (avvikande blodfetter) och störd 

glukosmetabolism. Framträdande av riskfaktorerna är dock främst övervikt och 

bukfetma. Samtliga riskfaktorer, bortsett från rökning, ingår i begreppet metabolt 

syndrom (Svensk Psykiatri, 2009b; Zethelius & Östgren, 2012). Det finns flera 

definitioner tillgängliga för metabolt syndrom.1 Gemensamt för samtliga definitioner är 

förekomst av högt blodtryck, dyslipidemi och avvikande glukosmetabolism. I en del 

definitioner ingår insulinresistens och mikroalbuminuri som kriterier. I senare tillkomna 

definitioner har bukfetma adderats. Metabolt syndrom är ingen diagnos i sig men kan 

användas i syfte att motivera patienter med förhöjda blodfetter, förhöjt blodsocker, 

bukfetma och blodtryck i riskzonen till en förändring mot förbättrad hälsa. För att 

motverka risken för utvecklande av kardiovaskulär sjukdom rekommenderas både 

livsstilsinterventioner, som bör utgå ifrån ett motiverande och stödjande 

förhållningssätt, och farmakologisk behandling (Zethelius & Östgren, 2012). Ändrad 

livsstil utifrån kost- och motionsvanor är förstahandsval för att minska riskfaktorerna 

för syndromet. För de personer där en sådan intervention inte lyckas bör medicinering 

                                                 
1 De mest använda definitionerna är utformade av The World Health Organization (WHO), the European 

Group for the study of Insulin Resistance (EGIR), the National Cholesterol Education Programme Adult 

Treatment Panel III (NCEP-ATPIII), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) och 

The International Diabetes Federation (IDF) (Kaur, 2014). Fler definitioner finns att finna hos 

International Diabetes Foundation (IDF) National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), American 

Heart Association (AHA), World Heart Federation (WHF) International Atherosclerosis Society (IAS) 

samt International Association for the Study of Obesity (IASO) (Zethelius & Östgren, 2012, s. 14).  



  
 

5 

vara ett alternativ (Kaur, 2014). Förekomsten av metabolt syndrom ökar med stigande 

ålder vilket har sin grund i ändrade levnadsvanor, stillasittande och ett ökat kaloriintag. 

Detta leder till en ökning av metabolt syndrom och typ 2-diabetes (Zethelius & Östgren, 

2012).  

  

2.2 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är en kronisk allvarlig sjukdom med förändringar i stämningsläget 

växlande mellan depression och hypomani eller mani. Olika benämningar används 

såsom manodepressiv sjukdom, bipolärt spektrum och bipolär affektiv sjukdom (Vieta, 

2013). Det finns flera typer av bipolär sjukdom varav typ I och II är de vanligaste 

(Häggström, Reis & Jarbin, u.å.). Enligt ICD-10 krävs för diagnosen bipolär sjukdom 

upprepade maniska eller hypomana skov som inte beror på annan sjukdom eller 

medicinering. För mani ska minst ett av följande symtom föreligga under större delen 

av dagen i sju dagar: förhöjt stämningsläge, irritabilitet eller ökad energi, aktivitet eller 

rastlöshet. Dessutom ska minst tre av följande symtom föreligga (vid irritabilitet som 

huvudkriterie ska minst fyra symtom uppfyllas): ihållande förhöjt stämningsläge, 

minskat sömnbehov, förhöjd självkänsla eller grandiositet, talträngdhet, lättdistraherad, 

psykomotorisk agitation, ökad målinriktad aktivitet, dålig sjukdomsinsikt eller 

hängivenhet åt lustbetonade aktiviteter som leder till negativa konsekvenser. Kriterier 

för depression är: ihållande nedstämdhet under större delen av dygnet, ökad trötthet och 

avsaknad av intresse och glädje. Symtomen ska ha förekommit i stort sett dagligen 

under minst två veckor. Dessutom ska minst två av följande symtom finnas; minskad 

koncentrationsförmåga, skuldkänslor, negativa tankar om framtiden, livsleda, 

sömnstörningar, ringhetsidéer, minskad aptit eller viktförändring. Symtomen ska vara 

av sådan allvarlig grad att de föranleder sjukhusvård, sjukskrivning eller konflikter med 

omgivningen (Psykiatristöd, 2013).  

Behandling av bipolär sjukdom utgörs både av farmakologisk och psykologisk 

behandling. Psykoedukation som ingår i den psykologiska behandlingen bör vara en 

första insats. Psykoedukation innebär information om bipolär sjukdom och behandling 

direkt till patient och närstående men kan också vara utformad som fullständiga 

program (baserade utifrån Barcelonamodellen) som är gruppbaserade eller baserade på 

familjearbete (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Gothefors et al. (2010) belyser 

den bipolära sjukdomens påverkan på det dagliga livet. Utebliven eller otillräcklig 

behandling kan få förödande konsekvenser för den drabbade. Förutom en ökad social 
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isolering och psykiskt lidande ökar risken för självmord. Ett sätt att behandla, och ofta 

en nödvändig del i behandlingen, är antipsykotisk medicinering. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) kan dock antipsykosmedel öka risken för metabolt syndrom. Torrent et al. 

(2008) menar att antipsykotiska läkemedel som Olanzapin och Clozapine delvis bidrar 

till fetma och övervikt hos patienter med bipolär sjukdom. Till viss del, men i mindre 

grad än Olanzapin och Clozapine, påverkar också läkemedel som Litium, Quetiapin, 

Risperidone, Gabapentin, Valproat och vissa antidepressiva.   

 

2.3 Att leva med bipolär sjukdom och omvårdnadens betydelse 
Att leva med bipolär sjukdom innebär ett liv där stämningsläget pendlar mellan 

depression och förhöjt stämningsläge. Det förhöjda stämningsläget präglas av en 

förhöjd aktivitetsnivå, pratsamhet, förhöjd självkänsla, snabba associationer, ett minskat 

sömnbehov, tankeflykt, ett ökat sexuellt intresse och en tendens att överblicka de 

konsekvenser som blivit ett resultat av olika handlingar. Depression präglas å andra 

sidan av trötthet, energilöshet, ett ökat sömnbehov, koncentrationssvårigheter, oro och 

ångest. Vid svåra skov föreligger en ökad suicidrisk och den psykiska smärtan är 

påtaglig. Mellan de depressiva och maniska skoven är stämningsläget normalt vilket 

brukar benämnas eutymt stämningsläge. En ökad sårbarhet för insjuknande framträder i 

samband med stress, såväl psykisk som fysisk. Påverkan på funktionsnivån av en 

bipolär sjukdom kan innebära svårigheter att sköta dagliga aktiviteter och arbete. Andra 

områden som kan påverkas är ekonomin och relationer (Skärsäter, 2010).  

Att leva med bipolär sjukdom kan till exempel innebära svårigheter att förstå, hantera 

och acceptera sjukdomen (Jönsson Dahlqvist, Wijk, Skärsäter & Danielson, 2008). 

Påverkan på självbilden kan skapa osäkerhet och begränsningar i livet vilket kan bidra 

till en känsla av hjälplöshet. Stigmatisering i samband med psykisk ohälsa i samhället 

ökar begränsningarna och skapar oro. Sjuksköterskans roll är därför av stor betydelse 

och bör präglas av ett kunnigt, respektfullt och varmt bemötande (Skärsäter, 2010). 

Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagar, Smith och MCrim (2009) belyser i sin studie 

patienters upplevelser och svårigheter efter att ha fått diagnos bipolär sjukdom. 

Medicinering, som är en vanlig behandlingsåtgärd när diagnos ställts, upplevs av 

patienter med bipolär sjukdom ge negativ påverkan i form av minskad energi, minskad 

kreativitet och viktökning. Att få diagnosen bipolär sjukdom kan både upplevas som en 

chock och en lättnad och frågor kring hur identiteten förändras är vanliga. Att leva med 

bipolär sjukdom är förknippat med stigma och patienterna upplever rädsla för att vara 
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öppen mot omgivningen med sin sjukdom. Jönsson Dahlqvist et al. (2008) menar vidare 

att hoppet om att kunna påverka sjukdomen och tillgången till stöd underlättar det 

dagliga livet för den som lever med bipolär sjukdom. Att stärka patienternas förmåga att 

hantera och leva med sjukdomen är en del av sjuksköterskans område och bör 

prioriteras. Att stärka självförtroendet och stödja patienterna till att vara en del av 

samhället är exempel på omvårdnad som sjuksköterskan kan bidra med för att hjälpa 

patienter som lever med bipolär sjukdom. Billsborough, Mailey, Hicks, Sayers, Smith, 

Clewett, Griffiths och Larsen (2014) belyser andra områden som patienterna själva 

anser av betydelse för deras välmående; att bli lyssnad till, stöd i empowerment och 

copingstrategier samt kunskap om tidiga tecken och snabbt insatta åtgärder för att 

förhindra utvecklande av skov.  

Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) beskriver bipolär sjukdom som en 

sjukdom som omger hela existensen och innebär inte enbart avgränsade depressiva och 

maniska skov. Författarna rekommenderar att reflektion över identitet, tillit och 

självförtroende bör ingå i omhändertagandet. Ett sätt att göra detta kan vara genom 

dialog med sjuksköterska om hur det är att leva med bipolär sjukdom.  

I omvårdnaden ingår vidare att ge stöd för att hantera symtom, tecken på sjukdom och 

att motivera till behandling. Stödet kan också beröra fokus på att vårda hälsan genom 

fysisk aktivitet och att äta en hälsosam kost för att öka det fysiska och psykiska 

välbefinnandet (Skärsäter, 2010). Fysisk aktivitet upplevs hos patienter som lever med 

allvarlig psykisk sjukdom, såsom bipolär sjukdom, vara positivt i olika avseenden 

såsom för allmänt välmående, förmåga att öka den sociala kontakten, vara distraherande 

från den psykiska smärtan, ge struktur, öka livskvalitén och ge en upplevelse av att få 

vara delaktig i ett sammanhang (Cullen & McCann, 2015).   

 

Andra områden av betydelse för omvårdnaden är dagliga rutiner, sömn, dygnsrytm, 

hygien, viloaktiviteter och vardagsaktiviteter. Genom att lyssna, bemöta och bekräfta 

det som upplevs svårt kan utrymme för allians, tillit och förtroende skapas. Den 

subjektiva hälsan och delaktighet bör vara i fokus i omvårdnaden av patienter som lever 

med bipolär sjukdom och utifrån ett holistiskt perspektiv finns möjlighet att möta de 

olika behov som patienterna har. Inom ramen för ett holistiskt perspektiv kan 

sjuksköterskan genom pedagogisk kompetens bidra till att stärka patienternas 

hälsoprocess i positiv riktning och i dialog och samförstånd kan mål för hälsan 

formuleras och tydliggöras (Skärsäter, 2010).  
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2.4 Bipolär sjukdom och metabolt syndrom 
Metabolt syndrom är vanligt förekommande hos patienter med bipolär sjukdom och 

behovet av förebyggande kartläggning av metabola variabler (Babic et al., 2010; Bauer, 

Lecrubier & Suppes, 2008; Fiedorowics, Palagummi, Forman-Hoffman, Miller & 

Haynes, 2008; McIntyre, Danilewitz et al., 2010; Salvi, D`Ambrosio, Bogetto & Maina, 

2012; Vancampfort, Vansteelandt et al., 2013) och hälsosamtal (Gothefors et al. 2010) 

anses vara stort. Metabolt syndrom har en negativ påverkan på allmänt fysiskt och 

psykiskt välbefinnande och kan ge sämre prognos för den bipolära sjukdomen samtidigt 

som den bipolära sjukdomen kan öka risken för metabolt syndrom (Czepielewski, 

Daruy Filho, Brietzke & Grassi-Oliveira, 2013). Hos patienter med bipolär sjukdom är 

kardiovaskulär sjukdom den mest vanliga dödsorsaken och det rekommenderas att den 

somatiska hälsan ägnas uppmärksamhet vid sidan av självmordsprevention (Osby, 

Brandt, Correia, Ekbom & Sparén, 2001). Metabolt syndrom innebär en kraftigt ökad 

risk för att insjukna i hjärt- kärlsjukdom och personer med allvarlig psykisk sjukdom 

såsom bipolär sjukdom och schizofreni drabbas i högre grad än övriga befolkningen 

(Svensk Psykiatri, 2009b).  

Forskning visar att det finns ett samband mellan bipolär sjukdom och metabolt syndrom 

och prevalensen hos patienter med bipolär sjukdom är högre än i övriga befolkningen. 

Detta innebär en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och diabetes. En medvetenhet 

om riskerna med metabolt syndrom är därför av betydelse och åtgärder bör vidtas i ett 

tidigt stadie för att förebygga uppkomsten av metabolt syndrom. Ett sätt kan vara att 

kartlägga livsstil, kostvanor och motionsvanor (Czepielewski, Daruy Filho, Brietzke & 

Grassi-Oliveira, 2013; Garcia Portilla et al. 2008). Forskning visar att patienter med 

allvarlig psykisk sjukdom såsom bipolär sjukdom uppskattar att kroppslig hälsa ägnas 

uppmärksamhet inom den psykiatriska vården. I Shiner, Whitley, Van Citters, Pratt och 

Bartels (2008) studie undersöktes vad som upplevdes mest hjälpsamt för de patienter 

med allvarlig psykisk sjukdom som var delaktiga i ett program med hälsofrämjande 

aktiviteter. Patienterna upplevde det positivt att få stöd och råd från vårdpersonal och 

upplevde sig få förståelse för hur kost och motion kan minska sjukdomssymtom. Enkla 

råd om kost upplevdes bidra positivt och i hög grad uppskattades relationen som 

byggdes med vårdpersonalen. Ett stödjande och icke-stigmatiserande bemötande 

upplevdes betydelsefullt. Även självförtroendet och sociala färdigheter visade sig öka 

för de som deltog i programmet och upplevdes betydelsefullt.  
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McIntyre, Woldeyohannes et al. (2010)  rekommenderar kartläggning av metabola 

riskfaktorer hos patienter med bipolär sjukdom samt påtalar behovet av att 

tillhandahålla primära och sekundära preventiva åtgärder. Primär- och 

sekundärprevention innefattar enligt Gothefors et al. (2010) åtgärder för att förhindra 

utvecklande av sjukdom hos i övrigt friska personer. Information om risk för 

viktuppgång vid behandling med antipsykotisk medicinering är en form av 

primärprevention. Primärprevention bör ges hög prioritet då det anses vara effektivt och 

kan förhindra lidande hos patienter med bipolär sjukdom. Sekundärprevention innebär 

att i ett tidigt skede förebygga eller förhindra utvecklande av sjukdom såsom 

exempelvis diabetes eller viktuppgång. Detta görs genom metabol kartläggning och 

initieras av behandlande läkare.   

Flera studier (Faglioni et al., 2005; Garcia Portilla et al., 2008; Teixeira & Rocha, 2007; 

Vancampfort et al. 2013; Yumru et al., 2007) belyser den höga prevalensen av metabolt 

syndrom hos patienter med bipolär sjukdom och rekommenderar därför kontroll av 

metabola variabler som del i behandlingen för att upptäcka metabolt syndrom och att 

förebyggande åtgärder och behandling vidtas när så behövs. Garcia Portilla et al (2008) 

fann dessutom i sin studie att förekomsten av metabolt syndrom bland patienter med 

bipolär sjukdom ökar vid stigande ålder, vilket som tidigare nämnts, också är fallet i den 

generella populationen (Zethelius & Östgren, 2012). Övervikt hos patienter med bipolär 

sjukdom ökar risken för kroppsliga hälsoproblem, försämrad psykisk ohälsa och en 

försämrad livskvalité (Simmons-Alling & Talley, 2008). Enligt Russel och Browne 

(2005) upplever patienter med bipolär sjukdom att det är betydelsefullt att ta hand om 

sin kroppsliga hälsa. Genom att äta hälsosamt, motionera, ha goda sömnrutiner, hantera 

stress och minska mängden alkohol och koffein upplever de som lever med bipolär 

sjukdom att möjligheterna till ett gott liv ökas trots psykisk ohälsa.  

 

2.5 Kliniska riktlinjer för metabol kartläggning 
Kliniska riktlinjer som upprättades 2009 (Svensk Psykiatri, 2009b) är utformade för att 

ge psykiatrisk verksamhet möjlighet att upptäcka och förebygga metabola avvikelser 

hos patienter med schizofreni och bipolär sjukdom. Riktlinjerna belyser förekomsten av 

ohälsosamma levnadsvanor hos dessa patientgrupper samt den metabola påverkan 

antipsykotisk medicinering kan ge upphov till. Den metabola påverkan kan dock 

motverkas genom att kartlägga och upptäcka metabola avvikelser och riktlinjerna är ett 
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upprättat verktyg för att de psykiatriska verksamheterna ska ges förutsättningar att 

lyckas med det.  

Metabol kartläggning innefattar en systematisk kontroll av somatisk hälsa med metabol 

risk som primärt fokus. De måttvariabler som ingår i metabol kartläggning är vikt, 

midjemått, längd, blodtryck, fasteglukos, HbA1C (långtidsblodsocker), lipidstatus 

(totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider) samt 

thyroideastatus, lever- och njurprover, elektrolyter, prolaktin, blodstatus och i vissa fall 

EKG. Anamnes och somatiskt status ingår i den metabola kartläggningen och innebär 

inhämtande av uppgifter om hereditet för, symtom av eller befintlig diabetes och hjärt- 

kärlsjukdom hos patienten. Andra sjukdomstillstånd att uppmärksamma i en metabol 

kartläggning kan vara thyreoidearubbningar, prolaktinrubbningar, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och andra lungsjukdomar. Kartläggning av kosthållning, fysisk aktivitet, 

rökning, upplevd hälsa och tandstatus bör ingå.  Rekommendationen är att metabol 

kartläggning görs minst en gång per år och oftare vid nyinsättning eller byte av 

antipsykotisk medicinering. Vid nyinsättning eller byte av antipsykotisk medicinering 

tas utgångsvärde och sedan uppföljning vid 4, 8 och 12 veckor.  

 

2.6 Hälsosamtal 
I hälsosamtal tillsammans med sjuksköterska ges möjlighet att belysa upplevd hälsa hos 

patienter med bipolär sjukdom och kan öka förutsättningarna för att förebygga 

utvecklande av metabolt syndrom (Svensk Psykiatri, 2009b). Genom att sjuksköterskan 

arbetar hälsofrämjande, ser hela människan och arbetar för att tidigt förebygga ökar 

chanserna för välmående hos denna patientgrupp (Simmons-Alling & Talley, 2008). I 

samband med metabol kartläggning är det vanligt förekommande att hälsosamtal 

genomförs tillsammans med sjuksköterska och är ett sätt att arbeta hälsofrämjande 

(Svensk Psykiatri, 2009b).   

Hälsosamtal ingår i primärprevention som en förebyggande insats för att förhindra 

viktuppgång. Samtliga patienter som påbörjar behandling med antipsykotisk 

medicinering bör erbjudas ett hälsosamtal. Företrädelsevis är det en 

psykiatrisjuksköterska som är ansvarig för hälsosamtalet. Hälsosamtalet bör ske minst 

en gång per år men det krävs ofta tätare kontroll för en del patienter för att ge effekt 

gällande hälsosamma livsstilsvanor. Hälsosamtalet genomförs på en timme och en 

standardiserad och evidensbaserad modell såsom Hälsokurvan (Svensk Psykiatri, 

2009a), bör enligt riktlinjerna användas som underlag. Primärprevention kan vara ett 
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sätt att förhindra lidande och innebär också en kostnadsbesparing. Övervikt och fetma är 

ett svårbehandlat tillstånd och bör förebyggas för att minska risken för utveckling av 

diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Psykiatrin har ansvaret för att tillgodose dessa insatser 

(Svensk Psykiatri, 2009b) och samarbete med primärvård och specialistsjukvård 

rekommenderas i handläggandet av det komplexa metabola syndromet (Gothefors et al. 

2010).  

Med hälsosamtalet avses att minska lidande med fokus på dialog med patienter om 

deras levnadsvanor (Svensk Psykiatri, 2009b) och fokus i samtalet inriktas på fysisk 

aktivitet, kost, tobak, alkohol, psykosocial påverkan och stress (Svensk Psykiatri, 

2009a). I hälsosamtalet kan psykiatrisjuksköterskan kartlägga riskfaktorer för hjärt- 

kärlsjukdom och samtala om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor för den framtida 

hälsan. Primärprevention i denna form kräver strukturerat arbete och 

psykiatrisjuksköterskan spelar en central roll i detta. Vid viktuppgång, försämrade 

blodfetter eller försämrade blodsockervärden rekommenderas att råd om 

livsstilsförändringar intensifieras i hälsosamtalet och vid behov bör samverkan med 

primärvård initieras (Svensk Psykiatri, 2009b).  

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 
 
2.7.1 Välbefinnande  

Ett tillstånd av hälsa innebär enligt Dahlberg och Segesten (2010) en upplevelse av 

välbefinnande, att må bra och att kunna leva ett liv där de små och stora livsprojekten 

kan genomföras. Det kan vara att få ägna sin tid åt det som är av värde i livet och kan 

vara både stora och små saker. För patienter som lever med bipolär sjukdom kan 

upplevelsen av välbefinnande utebli då påverkan på det dagliga livet är påtaglig 

(Gothefors et al., 2010) såsom gällande arbete, relationer, dagliga aktiviteter och 

ekonomi (Skärsäter, 2010).  

Upplevelse av välbefinnande är unikt för var och en och omfattar samtliga dimensioner 

av vår existens. Förutsättningar för rörelse, vila, stillhet, en god livsrytm, mening och 

sammanhang har betydelse för vi upplever vårt välbefinnande. De krav som finns i vår 

omgivning såväl som kroppslig stress kan leda till avsaknad av välbefinnande (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Patienter med bipolär sjukdom som drabbas av metabolt syndrom 

kan uppleva negativ påverkan både avseende det fysiska och psykiska välbefinnandet 

(Czepielewski, Daruy Filho, Brietzke & Grassi-Oliveira, 2013). Carlsson (2014) menar 

vidare att det är av lika stor betydelse att förstå patienters förutsättningar för 



  
 

12 

välbefinnande som det är att lindra lidande vilket kan få betydelse i samband med 

hälsosamtalet.  

 

 
2.7.2 Vårdande samtal 

Patienter med bipolär sjukdom drabbas i hög grad av metabolt syndrom (Faglioni et al., 

2005; Garcia Portilla et al., 2008; Teixeira & Rocha, 2007; Vancampfort et al. 2013; 

Yumru et al., 2007) och genom hälsosamtal kan den upplevda hälsan belysas (Svensk 

Psykiatri, 2009b). Dahlberg och Segesten (2010) förespråkar betydelsen av att vårda 

hälsan och ta livsstilsfrågor på allvar då de påverkar välbefinnandet i allmänhet. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar dessutom att vården har ett ansvar att informera 

om och uppmuntra till en hälsosam livsstil för att patienterna själva ska kunna hantera 

sin hälsosituation och öka sitt välbefinnande. Detta kan även medföra att patienterna 

känner sig lyssnade till och att de blir sedda. Författarna belyser vidare hur öppenhet 

och följsamhet för patienternas situation bör ha företräde även vad gäller livsstilsfrågor. 

I hälsosamtalet rekommenderas att en strukturerad mall används såsom Hälsokurvan 

(Svensk Psykiatri, 2009a). Genom att använda sig av en sådan mall finns risk att 

patientperspektivet och patientens upplevelse tappas bort. Patientens livsvärld är det 

centrala i ett patientperspektiv enligt Dahlberg och Segesten (2010) och är en grund för 

att kunna utforma ett vårdande där hälsa och välbefinnande står i fokus. Ett sätt att 

möjliggöra patienters delaktighet i hälso- och vårdprocesser är att inkludera patientens 

livsvärld och inte enbart fokusera på expertkunskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Detta kan få betydelse i hälsosamtal i samband med metabol kartläggning där vi i dialog 

med patienterna får ta del av deras upplevelser rörande livsstil (Gothefors et al. 2010). 

Ett livsvärldsperspektiv präglas av att lyssna till patientens erfarenhet av hur de 

upplever sin hälsa, sin vård och sitt lidande och Dahlberg och Segesten (2010) betonar 

betydelsen av det vårdande samtalet och den kraft som finns i det. Samtalet har 

förutsättning att generera energi och entusiasm samt skapa en arena där patienterna blir 

sedda. Inom psykiatrisk vård är det vårdande samtalet dessutom en naturlig del i 

vårdandet för att kunna stärka hälsan och öka välbefinnandet. Ett vårdande samtal skulle 

därför med förtjänst kunna bidra till att utveckla de hälsosamtal som erbjuds patienter 

som lever med bipolär sjukdom och som är i risk för att drabbas av metabolt syndrom.  

Inom en vårdande kontext efterfrågas och ges mycket information och det är vanligt att 

frågeformulär används. Det fyller ett syfte men för att kunna förstå en människas 

livsvärld, livssituation och hur välbefinnande ska kunna ökas är det inte tillräckligt. 
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Paternalistiska drag i vårdsamtal riskerar att ge ett möte där vårdaren talar till istället för 

med patienter (Dahlberg & Segesten, 2010) och i hälsosamtal som utgår från 

standardiserade mallar, såsom Hälsokurvan (Svensk Psykiatri, 2009a) är risken att det 

blir ett sådant möte. För att undvika en envägskommunikation förespråkar därför 

Dahlberg och Segesten (2010) att det vårdande samtalet utgår ifrån en dialog mellan 

vårdare och patient där båda parter är del i samtalets utveckling. Utgångspunkten i ett 

vårdande samtal är att bjuda in patienten i samtalet, att ta den tid som behövs och att 

som vårdare vara närvarande i mötet med patienten. Det finns inga regler för hur det 

vårdande samtalet ska genomföras men bör vara ett öppet och följsamt möte utifrån 

patientens situation och livsvärld. Genom att ställa öppna frågor och följdfrågor kan 

patienternas berättelser och livsvärldens betydelse ta plats och bidra till ett vårdande 

som stärker hälsa och välbefinnande.  

  

3 Problemformulering 
Patienter som lever med bipolär sjukdom drabbas mer än andra av metabolt syndrom. 

Forskning visar att patienter med bipolär sjukdom upplever att medicinering bidrar 

negativt till deras välbefinnande genom att ge en minskad energinivå och öka risken för 

övervikt. Fysisk aktivitet upplevs bidra positivt till välbefinnandet och stöd som stärker 

copingförmåga och empowerment är betydelsefullt.  

 

De medicinska aspekterna av metabolt syndrom och dess påverkan är väl belysta men 

forskning utifrån upplevelse och erfarenhet av hälsosamtal i samband med metabol 

kartläggning hos patienter med bipolär sjukdom har inte hittats. Det är därför angeläget 

att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva hur patienter med bipolär sjukdom 

erfar hälsosamtalet i samband med metabol kartläggning och att kunskap utvecklas 

inom psykiatrisk verksamhet för att kunna utveckla metoder och ett vårdande som kan 

ge ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa hos patienter med bipolär sjukdom. 

Genom att studera hälsosamtal med patienternas livsvärld i fokus skulle värdefull 

kunskap kunna genereras och tillföra patientdelaktighet inom området. 

  

 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter hos patienter med bipolär sjukdom 

beträffande hälsosamtal och dess betydelse för välbefinnandet i samband med metabol 

kartläggning.  
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4 Metod 
 

4.1 Design  

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats. Kvalitativ data ger en beskrivning av hur 

ett fenomen är beskaffat utifrån människans egna ord eller observerbara beteende 

(Olsson & Sörensen, 2007) och sanningen finns enligt en kvalitativ ansats i betraktarens 

ögon. Detta innebär att se världen som subjektiv, komplex och kontextberoende. I en 

kvalitativ ansats pendlar forskaren mellan närhet och distans till det som undersöks och 

blir mer eller mindre medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Graneheim, 

2012).  Ett kvalitativt forskningsförfarande anses dessutom vara ett lämpligt val för 

områden som inte undersökts tidigare och urvalet bör företrädelsevis vara litet där 

omfattande information från varje enskild deltagare inhämtas (Polit & Beck, 2012).    

 

4.2 Urval 
I föreliggande studie har urvalet tagits fram genom ändamålsenligt urval som innebär att 

medvetet välja personer som kan bidra med den information som efterfrågas i studien. 

För att ge förutsättningar för variation i materialet har både män och kvinnor, samt 

personer med olika åldrar, tillfrågats om deltagande i studien (Polit & Beck, 2012). 

Urvalet av deltagare har utgått från psykiatrisk öppenvård där hälsosamtal i samband 

med metabol kartläggning ingår som del i behandlingen hos patienter med bipolär 

sjukdom. Inklusionskriterier var förutom att kunna tala och förstå svenska språket, 

vuxna patienter som har en bipolär diagnos och som har erfarenhet av hälsosamtal i 

samband med metabol kartläggning inom psykiatrisk öppenvård. Exklusionskriterier var 

patienter med fler diagnoser än bipolär sjukdom. Av de 12 tillfrågade tackade 4 kvinnor 

och 4 män ja till deltagande i studien. Ålder på respondenterna var mellan 22-81.  

 

4.3  Tillvägagångssätt 
Efter godkännande av studiens genomförande av verksamhetschef (Bilaga 1) 

tillfrågades de som uppfyllde inklusionskriterierna om deltagande i studien via två 

kontaktpersoner på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kontaktpersonerna 

informerades i förväg om studien för att kunna svara på eventuella frågor från de 

tillfrågade. I tillägg till den muntliga informationen om studien överlämnades 

informationsbrev (Bilaga 2) till de som visade intresse för att delta. De som accepterade 

deltagande kontaktades sedan för bokning av tid för intervjun. Deltagarna delgavs 

möjlighet att själva välja tidpunkt för intervjun. Vid intervjutillfället delgavs på nytt 
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muntlig och skriftlig information om studien och samtycke inhämtades (Bilaga 3). 

Intervjuerna ljudinspelades och skrevs ner till text inför analys av data. 

Transkriberingen av insamlad data gjordes ordagrant, avidentifierat och pauser och 

känslouttryck inkluderades (Kristensson, 2014).  Intervjuerna varade mellan 30-50 

minuter.  

 

4.4 Datainsamling 

För att säkerställa att insamlad data hade sitt fokus på hälsosamtalet i samband med 

metabol kartläggning och erfarenheter av den föll valet av datainsamling på 

semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide med frågeområden användes som stöd 

(Bilaga 4). Utifrån dessa frågor uppmuntrades deltagarna att delge sina erfarenheter då 

frågor i en intervju bör vara sådana att de öppnar upp för omfattande och detaljrik 

information om ämnet som studeras och ja- och nej- frågor bör undvikas. Det som är av 

betydelse i en intervju är att den som intervjuar lyssnar till den intervjuades berättelse 

(Polit & Beck, 2012) då det är personens livsvärld som är i fokus i en kvalitativ 

forskningsintervju (Olsson & Sörensen, 2007).  

Dahlberg (2014) som förespråkar livsvärldens betydelse menar att vi bör vara öppna och 

följsamma i en intervju för att kunna ta del av unika variationer och nyanser. Detta är en 

del i vad Dahlberg (ibid.) benämner en tyglad hållning och innebär att vi behöver ha just 

den intervjuade personens erfarenheter i fokus under samtalet och inte låta oss 

distraheras av vad andra personer tidigare berättat. Detta innebär också att intervjuarens 

förförståelse bör sättas åt sidan. Genom att lyssna och fokusera på deltagarens berättelse 

under intervjun kunde också lämpliga följdfrågor ställas. Den som intervjuar bör vidare 

försöka att hålla sig neutral för att inte överföra sina egna tankar till den som intervjuas 

då detta kan äventyra intervjuns trovärdighet.   

  

4.5 Analys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012) användes för att 

bearbeta och analysera inhämtad data. Kvalitativ innehållsanalys används inom 

vårdvetenskapen och har sitt fokus på tolkning av texter. Utifrån texten kan variationer 

beskrivas och skillnader och likheter identifieras. Dessa skillnader och likheter beskrivs 

sedan i kategorier och teman utifrån olika tolkningsnivåer (Lundman & Graneheim, 

2012). Kvalitativ innehållsanalys är en process som går från helhet till delar. Efter 

transkribering av de inspelade intervjuerna i denna studie lästes texten igenom flera 

gånger för att ta del av dess helhet. Utifrån texten extraherades ord eller meningar 
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innehållande aspekter som hörde samman antingen genom innehåll eller sammanhang 

och sammanställdes till meningsenheter. Genom att sedan kondensera/minska ner, dessa 

meningsenheter kunde texten bli mindre samtidigt som kärnan i meningsenheterna 

bevarades (Graneheim & Lundman, 2004).  Kondensering gör texten mer lätthanterlig 

vilket underlättar bildandet av koder som är analysprocessens nästa steg.  Koder 

beskriver kort meningsenheternas innehåll och abstraherar, det vill säga lyfter dessa till 

en högre nivå vilket ger möjlighet att se på insamlad data på ett nytt eller annorlunda 

sätt (Lundman & Graneheim, 2012). Utifrån koderna bildades 30 subkategorier som 

sedan abstraherades till 12 kategorier. Kategorier är en grupp koder som delar ett 

gemensamt innehåll och är enligt Graneheim och Lundman (2004) en essentiell del i 

kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna ska innefatta allt som kan svara på studiens 

syfte och inget får uteslutas på grund av att det inte passar i någon kategori. Inte heller 

får data passa in i mer än en kategori. Kategorier motsvarar det manifesta innehållet och 

ger den beskrivande delen av analysen.  

För att få tillgång till textens latenta budskap på en tolkande nivå, bildades först 3 

subtema, som sedan abstraherades till 2 teman, och innebär ett sammanställande av de 

kondenserade meningsenheternas, kodernas och kategoriernas underliggande betydelse 

(Graneheim & Lundman, 2004), se figur 1 och 2.  

 

Figur 1.  

Meningsenhet. Kondenserad 

meningsenhet. 

Kod. Subkategori. Kategori. Subtema. Tema. 

Ja det är ju 

lugnande är det 

liksom.  

Är lugnande 

liksom.  

  

Lug

nand

e. 

Trygghet och 

bekräftelse.  

Upplevel

se av 

trygghet. 

Upplevel

se av 

trygghet 

rörande 

hälsan 

samt 

behov av 

förtydlig

ande.  

De 

individue

lla 

behoven 

uppmärk

sammas.   

  

 

 

Figur 2. 

  

Kategorier. Subtema.  Tema.  

Medicinska kontroller.  Upplevelse av trygghet 

rörande hälsan samt behov 

av förtydligande. 

De individuella behoven 

uppmärksammas.  Upplevelse av trygghet.  

Positiva och negativa 

upplevelser.  
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Kunnighet och lättsamhet i 

samtal där reflektion får ta 

plats.  

Ett gynnande hälsosamtal 

där olika behov 

tillgodoses.  

  Olika behov i samtal om 

levnadsvanor och vardag.  

Hälsosamtalets positiva 

aspekter för välmåendet 

och ytterligare behov av 

stöd för främjande av 

hälsa.   

Respekt för kunskap och 

person.  

Motionens och rutiners 

betydelse för 

välbefinnandet.  

Kunskap om livsstilens 

betydelse för det egna 

välbefinnandet och 

strategier för att uppnå 

hälsa.  

Kunskap ger ökad 

medvetenhet.  

Medvetenhet om kostens 

betydelse för hälsan och 

rädsla för viktuppgång.  

Medvetenhet om 

hälsorisker med alkohol, 

tobak och droger.  

Upplevelse av stress och 

sömnens betydelse.  

Livsstilens betydelse för 

hälsan och hur jag kan 

påverka.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Ansökan till Etikkommittén Sydost lämnades in för granskning inför föreliggande 

studie enligt Helsingforsdeklarationens (2013) stadga. Godkännande för genomförande 

av intervjuer med patienter inhämtades sedan från verksamhetschef inom psykiatrisk 

öppenvård (Bilaga 1).  

 

Godhetsprincipen innebär ett strävande efter att göra gott, förebygga eller förhindra 

skada. Ny kunskap ska inhämtas så effektivt och tillförlitligt som möjligt och målet är 

att skapa förutsättningar för en förbättrad omvårdnad (Olsson & Sörensen, 2007). 

Föreliggande studie avsåg att belysa patienters erfarenhet av hälsosamtal i samband med 

metabol kartläggning och skulle kunna ge förutom indikationer på det som fungerar bra 

också ge utrymme för vad som kan förbättras och därmed öka förutsättningarna för 

välbefinnande hos personer med bipolär sjukdom. 

En etisk strävan att göra gott innebär att minimera skada och maximera det fördelaktiga 

och goda för deltagarna i studien men också för andra. Obehag för deltagare kan vara av 
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fysisk, ekonomisk, social eller emotionell karaktär (Polit & Beck, 2012). I föreliggande 

arbete sågs inte dessa risker som överhängande. Kvalitativa studier innebär dock ofta 

ingående utforskande av personliga områden och kan öppna upp känslor hos patienten 

som de inte väntat sig (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) menar att den 

som intervjuar bör ha med sig överväganden, med fördel från början av studien, kring 

de personliga konsekvenser det kan få för den intervjuade att delta. Konsekvenser av 

intervjun kan vara påverkan på eller en förändrad självuppfattning och stressupplevelse. 

I föreliggande studie fanns eventuell risk för emotionell påverkan i samband med 

intervjuerna och för att minimera denna risk erbjöds samtliga deltagare möjlighet till 

uppföljande samtal med behandlare. Emellertid har det visat sig att deltagarna ofta 

upplever det som positivt att en person visar stort intresse för deras erfarenheter och 

situation varför detta också kan vägas in som en möjlig god konsekvens av intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Helsingforsdeklarationen beskriver fyra etiska huvudkrav för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de tillfrågade ska informeras om 

syftet med studien och samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva ta beslut 

om de vill delta i studien. De tillfrågade fick både muntlig och skriftlig information 

(Bilaga 2) om syftet och genomförandet samt informerades om rätten att tacka nej till 

deltagande. De som accepterade deltagande informerades om rätten att dra sig ur utan 

vidare förklaring och att detta inte skulle ha några som helst negativa konsekvenser för 

dennes vård (Dahlberg, 2014). Möjlighet att ställa frågor fanns vid intervjutillfället då 

också informerat samtycke (Bilaga 3) inhämtades. Ett informerat samtycke innebär att 

deltagare har tillräcklig information om studien, förstår informationen de delgivits samt 

att de har möjlighet att ge sitt samtycke eller avstå under frivilliga förhållanden (Polit & 

Beck, 2012). Ett informerat samtycke bör enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ges 

skriftligt.  

Enligt Helsingforsdeklaration (2013) ska deltagares privatliv och konfidentialitet i den 

information de delger skyddas. För att säkerställa konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) för deltagarna har allt material förvarats på ett säkert sätt så att 

ingen obehörig kunnat få åtkomst. Inspelat och transkriberat material har förvarats 

inlåst. Materialet har hanterats utifrån att ingen specifik deltagare ska kunna identifieras 

i den färdiga studien. Konfidentialitet är en säkerhet för deltagarna och ingår för att inga 

obehöriga, såsom för deltagarna okända personer eller anhöriga, läkare eller 
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sjuksköterskor, ska kunna ta del av den information som är inhämtad (Olsson & 

Sörensen, 2007; Polit & Beck, 2012). Uppgifter som framkommit under intervjuerna 

kommer endast att användas i studien enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

vilket deltagarna informerades om.  

 

5 Resultat 
Resultatet beskriver erfarenhet av hälsosamtal i samband med metabol kartläggning och 

dess betydelse för välbefinnandet hos patienter med bipolär sjukdom. De två tema som 

framkom var de individuella behoven uppmärksammas och kunskap ger ökad 

medvetenhet och bestod av följande subtema: Upplevelse av trygghet rörande hälsan 

samt behov av förtydligande, ett gynnande hälsosamtal där olika behov tillgodoses och 

kunskap om livsstilens betydelse för det egna välbefinnandet och strategier för att uppnå 

hälsa.  

 

5.1 De individuella behoven uppmärksammas 
 
5.1.1 Upplevelse av trygghet rörande hälsan samt behov av förtydligande 

 

En upplevelse av trygghet rörande hälsan samt behov av förtydligande förmedlas av 

patienterna. En upplevelse av trygghet om den egna hälsan i samband med metabol 

kartläggning beskrivs av flera av patienterna. De medicinska kontrollerna ger en känsla 

av trygghet angående den kroppsliga hälsan men kan också göra att upplevelsen av 

psykiskt välbefinnande ger en känsla av trygghet. Den metabola kartläggningen upplevs 

också vara heltäckande där den fysiska och psykiska hälsan ges plats samtidigt ”Jag 

tänker att det blir ett helhetsgrepp. Då blir det ju mer fokus på kropp och själ i 

symbios” (respondent 1). ”Eh ja jag kan väl säga det att det har skapat en viss trygghet 

att veta att det finns en uppföljning” (respondent 8).  

Hälsosamtalet upplevs dock av flera som korta och sällan förekommande ”Mm ja det 

har jag haft. Fast det är nog ganska längesedan. Det kan nog vara några månader 

sedan” (respondent 6) och särskilt påpekas betydelsen av att få förklarat de provresultat 

man får  

Det kanske vore mer platt om man bara finge ett resultat då men man får ju lite hjälp att få 

förklarat hur kan det komma sig att det är si eller så då va och lite hjälp vad man kan göra 

åt det (respondent 2). 
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Flera olika funktioner av metabol kartläggning uttrycks och upplevs av patienterna som 

en trygghet. En funktion visar sig vara att den metabola kartläggningen synliggör den 

fysiska och psykiska hälsan och kan vara ett sätt att förhindra en försämring i måendet. 

En kroppslig kontroll i samband med att bli äldre ses som positivt.  

Men det funkar bra det gör det. Jag får gå och ta mina prover och så där och det tycker jag 

är bra. Det är jättebra. Det är bäst att hålla koll på sig lite vet du. När man kommer upp i 

ålder så där. Så det är bra (respondent 6). 

Särskilt betonas en upplevelse av minskad oro och upplevelse av ett inre lugn ”Mm. Och 

sen det alltså, det är som att ta bort stress liksom, om man går och grubblar och tänker 

mycket. Och det är ju som att få ett lugnande besked varje gång” (respondent 5). 

Patienterna beskriver flera positiva faktorer och upplevelser med hälsosamtal i samband 

med metabol kartläggning som de anser har betydelse för välbefinnandet. En upplevelse 

av att bli väl omhändertagen framkommer och att få en uppföljning via hälsocentralen 

ses som positivt. Att själv ta ansvar och komma på besöken och sköta uppföljningarna 

ses som betydelsefullt och att det finns ett intresse för detta område och att det får vara 

en del i behandlingen upplevs positivt ”Det är väl alltid bra att läkare och sjuksyster 

jobbar med det här. Så det går framåt så att säga (respondent 3). ”Nej men jag tyckte 

ändå att det kändes skönt på något sätt vad ska jag säga ja att det fanns några som var 

intresserade av det här och vill göra en förbättring” (respondent 4).  

Vidare förmedlas en upplevelse av gott bemötande och en känsla av att behandlas icke-

dömande. Provtagningarna upplevs vara bra, kontakten smidig, inget klandrande eller 

pekpinnar och patienterna upplever sig generellt väl omhändertagna i samband med 

hälsosamtal och metabol kartläggning ”Och de har ju undersökt, jag tycker, det brukar 

jag säga att jag tycker att jag fått så bra vård alltså” (respondent 7). ”Jag tyckte det var 

lite, det var lite som innan jag skulle hit, det var lite småpirrigt, men sen när jag väl satt 

där jag tyckte inte man, man blev så väl bemött då så och liksom” (respondent 4).  

Flera olika tankegångar om metabol kartläggning beskrivs av patienterna och ett behov 

av förtydligande synliggörs.  För några handlar det om otydlighet kring innebörd och 

betydelse av metabol kartläggning ”Man kanske borde, man borde få veta det direkt 

liksom att det är möjligt att veta varför det finns och att det är så viktigt också” 

(respondent 1), somliga har inte reflekterat över besöket ”Det är inget så här man 

tänker på så mycket, jag tänkte inte så mycket på det i alla fall” (respondent 5) och 

någon har dessutom själv fått ta initiativ till metabol kartläggning och hälsosamtal. Att 

se över planering och struktur över metabol kartläggning anses betydelsefullt och viss 
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negativ påverkan på välbefinnandet kan utrönas. Besked om avvikande provsvar kan till 

exempel medverka till stressupplevelse.  

 

5.1.2 Ett gynnande hälsosamtal där olika behov tillgodoses 

 

Patienterna beskriver upplevelser av ett gynnande hälsosamtal där olika behov 

tillgodoses. Hälsosamtalet kan sägas präglas av kunnighet och lättsamhet och som ger 

utrymme för reflektion. Patienterna upplever hälsosamtalet som positivt, avdramatiserat, 

lätt, naturligt och djupt. Hälsosamtalet berör både det fysiska och psykiska och det finns 

en logisk länk i samtalet som gör det lättsamt ”Och det blir en naturlig diskussion också 

som både blir fysisk och psykisk” (respondent 1). 

Patienterna upplever möjlighet att uttrycka känslor i hälsosamtalet och att möta en 

sjuksköterska man känner upplevs betydelsefullt. Det finns också utrymme för 

diskussion och hälsosamtalet präglas av öppenhet och ärlighet. Möjlighet att få delge sin 

upplevelse och diskutera med en sjuksköterska ses som betydelsefullt. Något som också 

framkommer är att det inte alltid är möjligt att tillgodose sig samtalet såsom vid 

försämrat mående. Patienterna förmedlar vidare betydelsen av en lugn, trygg, harmonisk 

och avslappnad miljö. Bemötandet i hälsosamtalet är viktigt och patienterna upplever ett 

bemötande som präglas av erfarenhet, hjälpsamhet och lättsamhet. 

Hälsosamtalet berör för samtliga patienter levnadsvanor på olika sätt. Samtal om kost, 

motion, sömn, stress, tobak och alkohol är det som nämns främst ”Vi pratade både om 

kost och eh ja det här med vikt och sådana grejor. Vikten av motion pratade vi väldigt 

mycket om” (respondent 4). Även matens känslomässiga påverkan, medicindiskussion, 

samtal om viktnedgång, psykiskt mående, vardagen, självmordstankar, minnets 

funktioner, familjen och praktiska färdigheter nämns som faktorer som är del i 

hälsosamtalet. Patienterna uttrycker att behovet av hälsosamtal varierar. Hälsosamtalet 

upplevs som viktigt för alla men behovet kan se olika ut beroende på olika faktorer. 

Någon upplever till exempel behovet som störst i perioder av mani. Patienterna 

uttrycker också att det finns ett behov av att få prata och det upplevs betydelsefullt med 

kontinuerliga samtal.  

Patienterna beskriver vidare olika aspekter av hälsosamtalets gynnande effekter för 

välmåendet men också behov av stöd och verktyg för att främja hälsan. Patienterna 

upplever att de har nytta av hälsosamtalen och flera uttrycker att det har stor betydelse 

och ger stöd i form av problemlösning och ger utrymme för förklaringar och råd. Några 

upplever också att hälsosamtalet kan ge bekräftelse om egenvärde och ökad 
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självkännedom. Någon upplever att hälsosamtalet ger viss press kring levnadsvanor 

men samtidigt upplever andra att resultat ger en positiv och stimulerande upplevelse. 

Andra upplever att hälsosamtalet kan minska stressupplevelse, bidra till mindre 

ensamhet samt kan ge mildare skov och vara en stödjande arena för att undvika ett 

försämrat mående. Hälsosamtalet beskrivs också som ett positivt komplement till 

läkarkontakten: 

Men eh ja men jag tyckte väl att det var bra att de ställde de här frågorna för att det har inte 

läkaren gjort. Så att därför så var ju det ett bra komplement. Så på det sättet är det positivt 

(respondent 8).  

och ett forum som ger perspektiv och ökar tilltron till tillfrisknande ”Ja men det känns 

ju bra att då får jag ju lite perspektiv för man har ju bara sig själv annars och jämföra 

med” (respondent 8).  

Samtidigt som patienterna upplever gynnande aspekter för välbefinnandet finns det 

faktorer som belyser behov av stöd och verktyg för att främja hälsa ”Inget som jag 

känner att det har gett någonting så att det har eller något verktyg som jag har kunnat 

jobba med så att det har blivit bättre, nej. Det känner jag inte” (respondent 4). Somliga 

efterfrågar verktyg, erbjudande om behandlingar och tätare uppföljningar för att kunna 

förbättra sitt mående. Det kan röra sig om hjälp med viktminskning, sluta röka och 

hantera stress. Några patienter påpekar och föreslår gruppbehandling för att stödja 

varandra med till exempel viktminskning. Grupper för att stödja och hjälpa varandra 

och som också skulle kunna minska på upplevelse av ensamhet ”Någonting som jag 

däremot tänker skulle vara bra det var om man kunde få träffas i en patientgrupp och 

hjälpa varandra lite. Ja stötta varandra. Och där kanske man kan bidra lite” 

(respondent 8).  

Patienterna belyser behov av uppföljningar samtidigt som somliga påtalar att de redan 

innan hälsosamtalet levde hälsosamt samt att det inte gav de något nytt att ta med sig 

från hälsosamtalet: 

Eh jag vet inte om det har så stor betydelse egentligen alltså det är a och o att man, alltså 

det mesta vet man ju redan innan liksom. Det är ju inte så att det är ett uppvaknande att 

komma hit och att de berättar det för en (respondent 5).  

Hälsosamtalet kan upplevas som att någon lägger sig i för mycket och en del frågor kan 

till och med upplevas som kränkande. En del samtalsämnen kan upplevas som svårare 

som till exempel sömn och alkohol. För somliga kan följden bli att de hamnar i 

försvarsläge i hälsosamtalet. 
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5.2 Kunskap ger ökad medvetenhet 
 
5.2.1 Kunskap om livsstilens betydelse för det egna välbefinnandet och strategier 
för att uppnå hälsa 

 

Kunskap om livsstilens betydelse för det egna välbefinnandet och strategier för att 

uppnå hälsa framkommer och belyser framförallt patienternas egna kunskaper och 

strategier för att uppnå välbefinnande. En medvetenhet om motionens betydelse för 

välbefinnandet är genomgående hos patienterna och påverkan på både den kroppsliga 

och psykiska hälsan noteras. Patienterna uttrycker hur fysisk aktivitet kan minska 

ångest, vara lugnande, avkopplande, motverka stress och minska grubblande. Motion 

upplevs ge välbefinnande och kan på ett sätt fungera lika bra som medicin för det 

psykiska måendet. Det finns dock olika hinder för somliga att komma igång med 

träning såsom försämrat psykiskt mående och kroppsliga åkommor vilket påverkar 

välbefinnandet.  

Då kommer jag tyvärr in, för jag tycker om att röra på mig, jag mår bra utav det men tyvärr 

kommer jag ibland in i perioder när det ja det låser sig helt enkelt. Jag kommer inte iväg på 

det jag borde (respondent 4).   

Förutom motionens betydelse belyser patienterna de dagliga vanorna och rutinernas 

betydelse för välbefinnandet. Rutiner anses vara viktiga för måendet och är något som 

diskuteras i hälsosamtalen ”Ja det är väl kanske att man kan ge lite goda råd och så 

men annars har jag skapat mina rutiner själv” (respondent 3).  

Patienterna uttrycker en medvetenhet om kostens betydelse för välbefinnandet samt en 

rädsla för att gå upp i vikt. Somliga har gått upp i vikt, andra har rädsla för viktuppgång 

och andra belyser påverkan av att gå ner i vikt vid försämrat psykiskt mående. Även 

medicinens negativa påverkan på vikten påtalas av patienterna. Kosten anses ha 

betydelse för hälsan och några beskriver en redan hälsosam kost och andra att de 

försöker ändra sina matvanor på egen hand ”Nej jag måste ta tag i den här biten själv 

den här med mat och grönsaker” (respondent 6).  

Medvetenhet om beroenderisker och alkohol, tobaks och drogers negativa påverkan för 

välbefinnandet påtalas. Självmedicinering belyses som en risk och några beskriver ett 

tidigare ohälsosamt leverne. Rädsla för att hamna i beroende är påtagligt för somliga 

och andra har en känsla av en inre styrka som gör att de inte är oroliga. En del avstår 

helt från alkohol, tobak och droger. Det framkommer också att beslutet att avstå eller 

bryta ett missbruk behöver komma från personen själv. Likaså att det behöver vara en 

icke-dömande atmosfär för att kunna stödja någon som lever med ett missbruk ”Bara 
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man inte dömer och man kan lyssna. Man kan försöka ge vissa goda råd men tar man 

fram pekpinnen då är man kanske fel ute. Den personen måste fatta sitt beslut själv” 

(respondent 8). 

Sömnens och vilans betydelse för välbefinnandet framkommer. Somliga har haft 

besvärliga sömnproblem och somliga upplever en förbättrad sömn. En del menar att 

sömnen är den viktigaste faktorn för att kunna uppleva välbefinnande ”Sömnen är ju, 

för mig är det, det viktigaste av allt egentligen. Sover inte jag så kan inte jag göra 

någonting liksom då förstörs hela min vardag. Sömnen är det viktigaste av allt. Det har 

vi snackat mycket om” (respondent 5).  

Patienterna beskriver också en känsla av stress ”För det frågar de ju om och så om hur 

man blir påverkad. Och det är något som jag, det är något som jag behöver jobba med 

jättemycket märker jag” (respondent 4).   

Somliga beskriver en inre stress och upplevelse av att vara lättstressad. Att ta det lugnt 

upplevs vara svårt och för somliga finns behov av lugnande medicin. Stressen kan vara 

kopplad till och ge en försämrad sömn och vara långvarig. För somliga upplevs både 

stress och ångest och kan ge upphov till fysisk smärta. En upplevelse av att vara skörare 

för stress framkommer och behov av att hitta någon strategi för att minska stress är 

genomgående. Avslappning och mindfulness anses vara möjliga sätt att minska stress 

samtidigt som det framkommer att verktyg saknas för att uppnå tillräcklig effekt för att 

minska stressupplevelsen. 

Livsstilens betydelse för hälsan och hur de själva kan påverka belyses av patienterna. 

Det finns en medvetenhet och kunskap om livsstilens betydelse för välmåendet och 

betydelsen av att ta hand om sin hälsa framkommer. Patienterna beskriver en vilja att 

hantera och förändra sin livsstil. Det anses betydelsefullt att sätta egna mål och krav, att 

själv styra och att ha en tro på bättre mående. Somliga anser att det är viktigt att 

genomföra livsstilsförändringar med rimliga mål då det är risk att ge upp om det blir för 

svårt. Att ta hjälp av sitt eget sunda förnuft och hjälp av anhöriga anses också vara ett 

sätt att ta hand om sig. Medmänsklighet och medkänsla uppges vara ett annat sätt att ta 

hand om sig och även att stödja andra framkommer som ett sätt att påverka. Livsstilens 

betydelse framkommer genom olika beskrivningar som till exempel en upplevelse av att 

kost och motion hör ihop med hälsa och behovet av sund kost och dess betydelse för 

hälsan ”Ja, det positiva i mitt liv det är det här med hälsan” (respondent 8).  

Olika faktorer som påverkar upplevelse av välbefinnande framkommer. Den bipolära 

sjukdomen i sig och skoven upplevs påverka välbefinnandet men också olika kroppsliga 
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besvär såsom trötthet och energilöshet kan påverka. En mindre hälsosam livsstil anses 

påverka välbefinnandet mot det sämre och en stark kropp kan ge förutsättning för ett 

bättre välbefinnande. En trygg livssituation och social kontakt anses vara positiva 

faktorer för upplevelse av hälsa. Ensamhet och sorg upplevs vara faktorer som påverkar 

och minskar välbefinnandet. 

Man hann lagom läka, jag säger att det är som ett sår här i själen, hrrm, som inte vill läka. 

Det ligger liksom latent här och händer det nått så spricker det upp och blir jättestort. 

Jättestort alltså det sitter där och så läker det ihop ganska bra men det läker inte ihop helt 

det gör det inte (respondent 6).  

 

6 Diskussion 
Resultatet i denna studie belyser erfarenheter hos patienter med bipolär sjukdom 

beträffande hälsosamtal och dess betydelse för välbefinnandet i samband med metabol 

kartläggning och utmynnar i två tema: De individuella behoven uppmärksammas och 

kunskap ger ökad medvetenhet.  

 

I temat de individuella behoven uppmärksammas framkommer att hälsosamtal i 

samband med metabol kartläggning bidrar med en upplevelse av trygghet rörande 

hälsan och visar även hur de egna behoven har betydelse för att uppnå välbefinnande. 

Det finns också ett behov av förtydligande då en osäkerhet kring betydelsen av metabol 

kartläggning och hälsosamtal kan utrönas i resultatet. En upplevelse av trygghet rörande 

hälsan framträder och patienterna upplever en påverkan både gällande det fysiska och 

psykiska välbefinnandet. Flera funktioner framträder och patienterna ser det som 

positivt att få besked om sin kroppsliga hälsa samtidigt som det psykiska måendet kan 

följas. En upplevelse av trygghet framstår i den lugnande verkan och minskad oro som 

hälsosamtalet och metabol kartläggning upplevs bidra med.  

Att bli väl omhändertagen och att det finns intresse för att vårda både kropp och själ ses 

som positivt. Samtidigt påtalas vikten av eget ansvar och att sköta uppföljningarna anses 

betydelsefullt. Trygghet i ett icke-dömande bemötande upplevs betydelsefullt.  

 

I temat de individuella behoven uppmärksammas framkommer dock samtidigt ett inslag 

av osäkerhet och otydlighet rörande den metabola kartläggningen och hälsosamtalet. 

Det upplevs att det saknas information om metabol kartläggning, dess innebörd och 

betydelse. Patienterna har således stått utan denna kunskap vilket orsakat osäkerhet och 

frågetecken. Hälsosamtalet upplevs även gynnande där olika behov kan tillgodoses. 
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Hälsosamtalet beskrivs som lättsamt och att diskutera med en sjuksköterska man känner 

sedan tidigare är betydelsefullt. Att få berätta om sig själv och sin upplevelse är givande 

och ett kunnigt och hjälpsamt bemötande berikar. Det finns möjlighet till att uttrycka 

känslor i hälsosamtalet och det upplevs som ett sammanhang för ärlighet och öppenhet. 

Även i samtalet upplevs både det fysiska och psykiska välbefinnandet få ta plats. I 

hälsosamtalet berörs olika delar av livsstil och det visar sig att behovet av hälsosamtal 

varierar. Trots de gynnande effekterna som upplevs av hälsosamtalet belyses ett behov 

av ytterligare stöd i form av verktyg, behandlingar och uppföljning för att kunna öka 

välbefinnandet.  

Temat kunskap ger ökad medvetenhet visar att det finns kunskap tillgängligt på olika 

sätt om livsstilens betydelse och strategier för att uppnå hälsa hos patienterna. Det 

framkommer att det finns en medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan och 

välbefinnandet rörande motion, rutiner, kost, alkohol, tobak, droger, sömn och stress. 

Att ta hand om sig upplevs betydelsefullt och medvetenhet, kunskap, vilja samt en 

önskan att förändra sin livsstil finns. Att själv styra och sätta egna krav ses som viktigt.  

 

6.1 Metoddiskussion  
Studiers trovärdighet bedöms utifrån olika aspekter inom kvalitativ forskning: 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Det finns 

utrymme för olika tolkningar och flera sanningar rörande kunskap och trovärdigheten i 

en studie berör bland annat hur forskarens egen förförståelse präglat analysen. Det råder 

skilda åsikter om hur mycket förförståelsen ska få ta plats i forskning men en hållpunkt 

är att förförståelse kan öppna för ny och fördjupad kunskap om ett fenomen (Lundman 

& Graneheim, 2012). I föreliggande studie finns viss förförståelse då författaren själv 

arbetar med metabol kartläggning och hälsosamtal vilket därför kan ha påverkat 

resultatet. Förförståelsen kan till exempel ha bidragit på ett positivt sätt under 

intervjuerna.  Författarens tidigare kunskap om hälsosamtal kan ha bidragit med att 

lämpliga följdfrågor öppnat upp för fenomenet. Samtidigt kan det ha varit ett hinder 

såsom under analysen då det är möjligt att tidigare kunskap hindrat nya tankar att få 

komma fram.  

 

En studies giltighet berör hur väl resultatet faktiskt lyfter fram det som det var avsett att 

belysa utifrån insamlat material. Genom att använda validering, det vill säga använda 

andra personer som är insatta i ämnet att granska koder, kategorier och temas 
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överensstämmelse med intervjutexten för att verifiera trovärdigheten i resultatet och 

tolkningen, kan giltigheten stärkas (Lundman & Graneheim, 2012). I föreliggande 

studie har handledare granskat och verifierat de olika stegen i analysen. Strävan i 

analysen har varit att ta ut lagom stora meningsenheter för att inte förlora någon del av 

innehållet eller få ett för fragmenterat resultat. En tydlig beskrivning av analysen har 

betydelse för studiens tillförlitlighet och genom att beskriva analysens förfarande och 

redovisa citat i texten från transkriberad data ökas tillförlitligheten (Lundman & 

Graneheim, 2012). Genom att inkludera både män och kvinnor i varierande ålder kunde 

resultatet belysa olika erfarenheter (Graneheim & Lundman 2004) vilket får ses som en 

styrka i denna studie. Urvalet i föreliggande studie utgjordes av enbart 8 respondenter 

vilket anses lämpligt då Polit och Beck (2012) menar att urvalet bör vara litet i 

kvalitativa studier där området är lite utforskat sedan tidigare. Att medvetet välja de 

deltagare som kan ge perspektiv åt fenomenet är ett annat sätt att öka tillförlitligheten i 

en studie (Graneheim & Lundman, 2004) vilket också gjorts i föreliggande studie 

genom ändamålsenligt urval. En intervjuguide användes för att tillgodose att samtliga 

respondenter fick samma öppna frågor om fenomenet vilket kan stärka giltigheten i 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). Det noterades att genom att använda ett öppet 

och följsamt förhållningssätt i intervjuerna, vilket förespråkas av Dahlberg (2014), 

kunde författaren få tillgång till nyanserade och varierande utsagor men det resulterade 

också i att samtalet vissa stunder kom ifrån fenomenet. Detta kan ses som en svaghet 

men samtidigt kan det vara en styrka då patienterna troligtvis upplevt sig lyssnade till 

vilket kan ha gagnat intervjun och resultatet också.  

 

Huruvida resultatet kan användas i andra sammanhang berör dess överförbarhet och kan 

bäst bedömas av läsaren. Det krävs en noggrann beskrivning av samtliga delar i studien, 

urval, datainsamling och analysförfarande för att kunna bedöma om det finns underlag 

för överförbarhet till andra kontexter (Graneheim & Lundman, 2004). Det finns en 

tydlig beskrivning av denna studies tillvägagångssätt och det kan finnas belägg för att 

använda resultatet för andra diagnosgrupper, såsom för patienter med psykossjukdom 

som likväl som patienter med bipolär sjukdom drabbas i hög grad av metabolt syndrom 

(Svensk Psykiatri, 2009b).  
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6.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer vad som är betydelsefullt för patienter med bipolär sjukdom 

avseende hälsosamtalet som del i metabol kartläggning. Framträdande i temat de 

individuella behoven uppmärksammas är en upplevelse av trygghet samt att en 

förutsättning för upplevelse av välbefinnande är att de egna behoven får tillgodoses. 

Egna kunskaper och en medvetenhet om betydelsen av en hälsosam livsstil framträder 

tydligt i temat kunskap ger ökad medvetenhet och respekt för detta tycks vara 

nödvändigt i mötet med patienterna för att kunna mötas och stödja i hälsoprocessen.  

Hur kan vi då som sjuksköterskor tillgodose de olika behoven när vi möter patienter 

med bipolär sjukdom i hälsosamtalet för att ge bästa möjliga vård för att främja 

välbefinnande? Utgångspunkten i föreliggande studie har varit att ge ett 

patientperspektiv för att belysa patienternas erfarenheter och ambitionen var att försöka 

generera detta genom att ta del av patienternas livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

temat de individuella behoven uppmärksammas uttrycks en upplevelse av trygghet och 

att beakta både det fysiska och psykiska måendet verkar vara av betydelse vilket borde 

vidhållas för att upprätthålla denna trygghet. Detta kan stödjas i det som Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser genom att den biologiska och existentiella dimensionen bör 

sammanfogas för att kunna främja välbefinnande och hälsa. I föreliggande studie 

synliggörs i temat de individuella behoven uppmärksammas behovet av att sammanföra 

det fysiska och psykiska måendet i hälsosamtalet hos patienter med bipolär sjukdom 

och skulle därför kunna bidra positivt i hälsoprocessen. I temat de individuella behoven 

uppmärksammas framträder dock också ett behov av tydlighet kring vad metabol 

kartläggning och hälsosamtal innebär. Det finns behov av förtydligande kring provsvar 

och det är betydelsefullt att få träffa en sjuksköterska man känner sedan tidigare. Hardy, 

Deane och Gray (2012) bekräftar i sin studie om hälsokontroller genomförda i 

primärvården med patienter med schizofreni och bipolär sjukdom att patienternas 

synpunkter bör tas i beaktning för att kunna främja hälsa. Patienterna i deras studie 

belyser också behov av förklaring till varför hälsokontrollen genomförs, vad 

blodprovssvar innebär samt att få träffa samma sjuksköterska vid varje besök. I tillägg 

till det önskar de medicindiskussion och relevant muntlig och skriftlig information 

vilket skulle kunna vara fördelaktigt att beakta även vid hälsosamtalen i samband med 

metabol kartläggning.  

Det framkommer flera positiva och gynnande effekter av hälsosamtalet i temat de 

individuella behoven uppmärksammas vilket bör vidmakthållas. Patienterna upplever 
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till exempel att hälsosamtalet är lättsamt och det finns utrymme för att diskutera och 

reflektera. Det framkommer dock också en upplevelse av press i förhållande till 

levnadsvanor och ett behov av ytterligare verktyg för att kunna uppnå välbefinnande. 

Här förefaller det finnas utrymme för att utveckla hälsosamtalet. Ett sätt skulle kunna 

vara att arbeta genom vårdande samtal. I det vårdande samtalet ses hela den 

meningssökande människan och har fokus på livslusten. Genom att stärka livskraften 

skapas möjlighet att genomföra stora och små livsprojekt och leva ett liv med en 

balanserad tillvaro. Genom att ta del av patienternas livsvärld och hälsosammanhang i 

ett vårdande samtal kan förutsättningarna för ett gott liv ökas (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom att därför anamma detta i hälsosamtalet skulle det vara möjligt att 

undvika den upplevda pressen och värna om de olika behoven. 

I temat kunskap ger ökad medvetenhet framträder patienternas kunskap om livsstil och 

egen vilja att förändra den. Robert och Bailey (2011) belyser livsstilsinterventioners 

betydelse för personer med allvarlig psykisk sjukdom och beskriver både resurser och 

hinder i strävan efter att förbättra fysisk hälsa. De menar att det främst är sjuksköterskor 

som bör fokusera på att ta reda på vilka resurser som finns tillgängliga men också vad 

som kan hindra livsstilsförändringar. De resurser som kan bidra till faktisk 

livsstilsförändring är enligt Robert och Bailey (2011) stödjande vårdpersonal, 

gruppbehandlingar, bekräftelse, kunskap, viktminskning och mindre sjukdomssymtom. 

De hinder de kunde utröna är bristande motivation, olika biverkningar av medicinering 

såsom trötthet, viktökning, otillfredsställande bemötande av vårdpersonal och 

otillräckligt stöd. Fortsatt arbete bör också enligt vad som framkommit i temat de 

individuella behoven uppmärksammas inrikta sig på att dessutom inta varje enskild 

patients behov för att på så sätt kunna bidra till att främja hälsoprocesserna.  

Patienternas egna resurser i form av medvetenhet och kunskap om livsstilens betydelse 

är genomgående i temat kunskap ger ökad medvetenhet. Vilja och motivation finns och 

det är viktigt att själv få sätta sina egna mål. Detta betyder att det är av största vikt att 

omvårdnaden ges med respekt för att kunna stärka hälsoprocesserna. Schofield et al. 

(2016) belyser dock i sin studie i motsats till resultaten i föreliggande studie att kunskap 

om hälsosam livsstil ofta saknas hos patienter med psykisk sjukdom. De bekräftar 

istället betydelsen av att fokusera på hälsofrämjande strategier hos denna patientgrupp 

och påtalar behovet av att beakta individuella faktorer. Ett sätt kan vara genom att 

beakta och lyssna till patientens livsvärld och inte bara luta sig mot expertkunskapen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Fredriksson och Eriksson (2003) belyser vidare det 
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vårdande samtalets etiska dimensioner och behovet av respekt i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Det vårdande samtalet kan utebli om sjuksköterskan upplever 

en känsla av otillräcklig kompetens eller om det blir ett linjärt samtalsförfarande. 

Fredriksson och Eriksson (2003) menar att samtalet behöver utvecklas från 

kommunikation av information till ett vårdande samtal. I hälsosamtalet finns risk att 

fokus blir på att förmedla information då användning av frågeformulär rekommenderas 

(Svensk Psykiatri, 2009) och livsvärldsperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010) och 

det vårdande samtalet (Fredriksson & Eriksson, 2003) kan då riskeras utebli vilket i sin 

tur kan få konsekvenser för patienten. I temat de individuella behoven uppmärksammas 

uttrycks till exempel en avsaknad av att få lära sig något nytt men också en upplevelse 

av att någon lägger sig i och ställer kränkande frågor. Vi bör därför som sjuksköterskor 

vara uppmärksamma på att tillvarata livsvärlden och den respekt och ansvar som det 

vårdande samtalet för med sig. Detta skulle kunna bibehålla det goda som hälsosamtalet 

för med sig men också stärka de delar som inte fungerar optimalt. Glasper (2016) 

belyser dock hur användning av olika bedömningsformulär för hjärt- kärlsjukdom och 

diabetes hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom kan vara ett sätt att fokusera både 

på kropp och själ och arbeta holistiskt. Den trygghet som finns i att både den fysiska 

och psykiska hälsan ägnas uppmärksamhet bör därför stärkas och de egna behoven och 

kunskapen bör ges företräde genom respekt. Detta skulle kunna förmedlas via 

livsvärlden och det vårdande samtalets kraft (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Slutsats 

Föreliggande studie visar att fokus bör inriktas på att stärka tryggheten som hälsosamtal 

i samband med metabol kartläggning medför samt beakta varje enskild patients behov 

och egen kunskap för att med respekt kunna främja och stärka hälsoprocessen mot 

välbefinnande. Den omfattande kunskap som patienterna har bör litas till för att 

tillsammans kunna arbeta mot en mer hälsosam livsstil och på så sätt främja både det 

fysiska och psykiska välbefinnandet.  

 

6.2.1 Vidare forskning 

 

En djupare förståelse för hur vi på bästa sätt kan främja hälsan och välbefinnandet hos 

patienter med bipolär sjukdom skulle kunna uppnås genom att också ta del av 

sjuksköterskors upplevelser av hälsosamtal i samband med metabol kartläggning. 

Vidare kvalitativ eller kvantitativ forskning som tar del av både patient- och 
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sjuksköterskeperspektiv skulle kunna ge ytterligare kunskap om hur sjuksköterskan kan 

bidra för att främja välbefinnandet och minska risken för metabolt syndrom och 

försämrad livskvalité hos patienter med bipolär sjukdom.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev till verksamhetschef 

Oskarshamn 2016-10-10 

  
BREV TILL BERÖRD VERKSAMHETSCHEF 

Hej! 

Jag heter Jenny Jensen och är legitimerad sjuksköterska och arbetar på psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning i Oskarshamn. Jag studerar för att bli specialistsjuksköterska 

inom psykiatrisk vård via Linnéuniversitetet och under hösten 2016 kommer jag att 

genomföra en studie som innebär att jag vill intervjua patienter med bipolär sjukdom 

som genomgått metabol kartläggning.  

Syftet med min studie är att belysa erfarenheter hos patienter med bipolär sjukdom 

beträffande hälsosamtal och dess betydelse för välbefinnandet i samband med metabol 

kartläggning (Var god se bilaga med projektplan). För att genomföra studien vill jag 

intervjua cirka 8-12 patienter. En intervju kommer att ta cirka 45-60 minuter och den 

spelas in på band, för att jag ska komma ihåg allt som sägs. Deltagandet är frivilligt och 

patienten kan när som helst avbryta intervjun om patienten inte önskar delta längre. 

Jag utgår från forskningsetiska principer och materialet kommer att behandlas med 

konfidentialitet, vilket innebär att det inte kommer att framträda vilka personer som 

deltar. Materialet kommer vidare att vara avidentifierat och förvaras inlåst så att inga 

obehöriga har tillgång till det. 

Ansökan om etiskt godkännande/rådgivning skickas till Etikkommittén Sydost. Jag 

behöver ett skriftligt godkännande från dig som verksamhetschef för att kunna 

genomföra intervjuerna. Efter svar från dig och godkännande från Etikkommittén 

Sydost kan intervjuerna påbörjas. Välkommen att kontakta mig eller min handledare för 

eventuella frågor. 

 

Vänliga hälsningar,  

Jenny Jensen, Studerande och leg. sjuksköterska 

Mobil: 072 3359445 jj22ku@student.lnu.se 

Handledare 

Lise-Lotte Ozolins, leg. sjuksköterska och fil. dr i vårdvetenskap Universitetslektor, 

Linnéuniversitet Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap Växjö lise-

lotte.ozolins@lnu.se  

Datum och ort Underskrift 
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Bilaga 2 Informationsbrev till patienter 

 
 

INFORMATIONSBREV TILL PATIENTER 
Jag undrar om du vill medverka i en undersökning om metabol kartläggning. 

Syftet med undersökningen är att belysa erfarenheter hos patienter med bipolär 

sjukdom beträffande hälsosamtal och dess betydelse för välbefinnandet i samband med 

metabol kartläggning.  

Jag heter Jenny Jensen, är legitimerad sjuksköterska, och jag skriver en magisteruppsats 

inom min utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet 

i Växjö.  

Metabol kartläggning inom psykiatrisk vårdverksamhet genomförs för att identifiera 

eventuella riskfaktorer som förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, förhöjt blodsocker, 

övervikt och bukfetma. Jag vill genomföra undersökningen för att få ta del av patienters 

erfarenheter av denna kartläggning för att belysa detta område och dess betydelse för 

patienter som lever med bipolär sjukdom.  

Data kommer att samlas in i form av en dialog och dessa intervjuer genomförs av mig, 

Jenny Jensen. Om du vill delta meddelar du din behandlare detta och jag kontaktar 

sedan dig via mejl eller telefon utifrån ditt önskemål. Intervjuerna kommer att 

genomföras på din psykiatriska öppenvårdsmottagning och vi kommer att sitta avskilt 

från övriga eller på annan plats enligt ditt önskemål där vi kan samtala ostört. Tiden för 

intervjun beräknas ta mellan 45 till 60 minuter. Intervjuerna kommer att ljudinspelas 

och sedan skrivas ut i text ordagrant för att jag ska få med all information. Den färdiga 

uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via universitetsbiblioteket vid 

Linnéuniversitetet. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare förklaring. Oavsett om du väljer att delta, eller om du inte vill, 

kommer det inte av få några konsekvenser för din vård.  

Om du väljer att delta kommer materialet från intervjuerna att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att ingen kommer att kunna utläsa att det är just du som deltar i studien. 

Jag kommer att förvara materialet så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

innehållet. Det kommer också vid behov att finnas möjlighet för dig att få ett 

uppföljande samtal. 

Jag är tacksam om du vill dela med dig av dina erfarenheter i denna undersökning och 

har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Vänliga hälsningar, 

Jenny Jensen, Studerande och leg. Sjuksköterska Mobil: 072 3359445 

jj22ku@student.lnu.se 

Handledare  

Lise-Lotte Ozolins, leg. sjuksköterska och fil. dr i vårdvetenskap Universitetslektor, 

Linnéuniversitet Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap Växjö lise-

lotte.ozolins@lnu.se  
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III 

 

Bilaga 3 Blankett för skriftligt samtycke 

 

BLANKETT FÖR SKRIFTLIGT SAMTYCKE 
 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien med syfte att belysa erfarenheter 

hos patienter med bipolär sjukdom beträffande hälsosamtal och dess betydelse för 

välbefinnandet i samband med metabol kartläggning.  

Deltagandet innebär att jag deltar i en intervju där jag och intervjuaren samtalar i 

dialogform om min mina erfarenheter av metabol kartläggning. 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information genom ett informationsblad och fått 

tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan något som helst förklarande 

ansvar samt att detta inte kommer att få konsekvenser för eventuell framtida vård. Jag är 

också medveten om att intervjun ljudinspelas och skrivs ut i dokument. Texten är 

avidentifierad och inga obehöriga har tillgång till materialet. 

Jag samtycker härmed till att delta i studien: 

Datum_________________________________________ 

Underskrift_____________________________________ 

Namnförtydligande_______________________________ 

 

Ansvariga 

Jenny Jensen, Studerande och leg. sjuksköterska 

Mobil: 072 3359445 jj22ku@student.lnu.se 

 

Handledare  

Lise-Lotte Ozolins, leg. sjuksköterska och fil. dr i vårdvetenskap 

Universitetslektor, Linnéuniversitet Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap Växjö 

lise-lotte.ozolins@lnu.se  
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IV 

 

Bilaga 4 Intervjuguide 

  
 

Intervjuguide. 
 

Frågeområden som kan vara till stöd i intervjun:  

 

Vill du berätta om ditt senaste besök för metabol kartläggning? 

Hur upplever du hälsosamtalet? 

Vilken betydelse har den metabola kartläggningen för ditt välbefinnande? 

Kan du beskriva en situation eller händelse som varit av betydelse för dig? 

Hur upplever du provtagningen som är i samband med den metabola kartläggningen? 

Finns det något som du upplever positivt med metabol kartläggning?  

Finns det något som du upplever som negativt eller svårt?  

Finns det något som du skulle vilja ändra på? 

 

Exempel på följdfrågor att använda i intervjun:  

Kan du berätta mer? 

Vad kände du? Vad tänkte du? 

På vilket sätt? 

Kan du ge exempel?  

 

 

 

 

  

 

 


