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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk ohälsa och debuteras oftast i tonåren. Sjukdomen 

innehåller perioder av maniska och depressiva faser vilket medför påfrestningar i livet. 

Psykisk ohälsa har funnits i alla tider och kan drabba personer i olika åldrar. Omvårdnaden 

vid sjukdomen kan bestå av socialt och professionellt stöd. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  

Metod:  En kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv design. Artiklarna blev systematiskt 

framsökta i databaserna Cinahl och PsycINFO.  

Resultat: Sjukdomen kunde medföra negativa känslor så som lidande då relationer 

påverkades. Det sociala stödet var en central del och kunde inge trygghet. Att få kunskap och 

information om sin sjukdom kunde leda till en ökad acceptans och förståelse. Det resulterade i 

att personen kunde få större möjlighet att leva ett normalt liv. Det var viktigt att ha kontroll 

över sjukdomen för att kunna uppleva ett välbefinnande.  

Slutsats: Att få diagnosen bipolär sjukdom upplevdes vara en livsomställning och kunde ge 

svårigheter i det dagliga livet. En ökad förståelse för sjukdomen behövs och vården bör 

anpassas efter det individuella behovet. Kunskap och information kan minska 

stigmatiseringen samt öka förståelsen för sjukdomen. Därvid kan deras lidande minskas. 

Nyckelord: bipolär sjukdom, lidande, skam, upplevelser.  
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Bakgrund  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa innebär en psykisk sjukdom eller andra psykiska besvär. Psykisk sjukdom är 

när kriterierna blir uppfyllda för att få en diagnos som exempelvis schizofreni, bipolär 

sjukdom, eller PDSA. Psykiska besvär innebär att personer har psykisk obalans eller lider av 

besvär som sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet eller ångest. Psykiska besvär uppnår inte de 

kriterier för att kunna bli diagnostiserad med en psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 

2017).  

Psykisk ohälsa har funnits i alla tider och kan utvecklas i olika åldrar. Det kan påverka 

personers liv negativt vilket kan leda till stora samhällskostnader (Allgulander, 2014). Den 

psykiska ohälsan ses idag som en av de stora folksjukdomarna och har ökat i samhället den 

senaste tiden (Skärsäter, 2014). År 2008 angav 17 procent av den svenska befolkningen att de 

upplevde någon form av psykisk ohälsa varav 33 procent kvinnor och 19 procent män mellan 

16–29 års ålder. Fler yngre än äldre personer med psykisk ohälsa uppgav att de hade 

självmordstankar (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Bipolär sjukdom  

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som oftast debuteras mellan 16 – 25 års ålder. Det 

finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Det som har en betydelse är 

ärftligheten som finns hos sjukdomen. Om en familjemedlem har bipolär sjukdom ökar risken 

med 3 – 7 procent att utveckla sjukdomen. Finns bipolaritet hos båda föräldrarna kan risken 

öka med 50 – 70 procent. Andra orsaker som kan påverka sjukdomen är livsstilen och miljön 

(Valente & Kennedy, 2010). 

Bipolär sjukdom är genetisk och utmärks av kraftiga skillnader i personens stämningslägen. I 

maniska perioder är personen lätt irriterad och uppe i varv. För att uppfylla kriterier på 

diagnosen ska fyra av följande symtom vara varaktiga: minskat sömnbehov, impulsiva 

handlingar med negativa konsekvenser, pratsam, grandios, irritabel och en ökad aktivitet så 

som sex, sport och inköp (Allgulander, 2014).  

En period av mani som kännetecknas av en förhöjd sinnesstämning kan hålla i sig upp till 17 

veckor om det inte ges någon form av behandling. Med behandling kan perioden kortas ner 

till 10 veckor (Valente & Kennedy, 2010). En period av mani följs oftast av en depressiv 

period som innebär att personen blir nedstämd och upplever lidande vilket kan öka risken att 

begå självmord (Skärsäter, 2014). Självmordsrisken är 15 gånger förhöjd vid bipolär sjukdom 

jämfört med en frisk person (Allgulander, 2104; Valente & Kennedy, 2010). Suicidrisken kan 

öka ytterligare om personen har samsjuklighet så som alkoholproblematik, ångest eller ett 

substansbruk (Valente & Kennedy, 2010). 

Det fanns 21 000 personer diagnostiserade med bipolär sjukdom år 2017 (BipoläR, u.å) och 

kostnaden för svenska samhället var 258 500 kronor per person år 2008. Då räknades både 

direkta och indirekta kostnader in såsom sjukskrivningar och sjukhusvistelser (Ekman, 

Granström, Jacob, Landén & Oméron, 2013). En person med bipolär sjukdom använder 

vårdresurser 3-4 gånger mer än en person utan psykisk ohälsa, vilket kan förklara den höga 

kostnaden (Valente & Kennedy, 2010). 
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De personer som inte får tillgång till medicin, terapi eller ett socialt och professionellt stöd, 

kan få en minskad daglig funktion. Deras livskvalité och dess sociala interaktioner kan även 

påverkas av det. Vidare har det visat sig att personer som egentligen har bipolär sjukdom ofta 

blir felaktigt diagnostiseras med depression eller ångest. De personer som fått en korrekt 

diagnos och fått tillgång till medicinering och psykosocial behandling upplever en ökad 

livskvalitet. (Valente & Kennedy, 2010).  

 

Omvårdnad inom psykiatrin  

Omvårdnad vid psykisk ohälsa inriktar sig på att förstärka känslan av kontroll och 

upplevelsen av livskvalitén samt hälsan (Skärsäter, 2014). Vid bipolär sjukdom innebär 

omvårdnaden att vägleda och stötta patienter samt deras anhöriga till att upptäcka tidiga 

tecken och symtom, men även att kunna hantera dem. Det är viktigt att begränsa faktorer som 

kan utlösa en episod av mani och depression samt försöka begränsa personens oroliga 

beteende (Goossens, Van Achterberg & Knoppert-van der Klein, 2007; Skärsäter, 2014). För 

att vårdpersonalen ska kunna ge en god omvårdnad och ha ett bra bemötande krävs det att hen 

har kunskap om sjukdomen samt får kontinuerlig utbildning inom området (Maijala, 

Tossavainen & Turunen, 2016). Det viktigaste i omvårdnaden och behandlingen är att 

personen får rätt diagnos och får hjälp med att acceptera den samt inser behovet av hjälp och 

vård. Därefter kan de olika interventionerna sättas in (Skärsäter, 2014). 

Stödjande och pedagogiska gruppterapier samt individuella terapier är en del av behandlingen 

vid bipolär sjukdom. I behandlingen används psykoedukation som innebär att personerna får 

lära sig att hantera sjukdomen på olika sätt. Utbildning i egenvård används för både personer 

och deras anhöriga för att underlätta hanteringen av sjukdomen och kunna få en fungerande 

vardag (McCormick, Murray & McNew, 2015; Goossens et al., 2007). Att skapa rutiner och 

ha ett socialt och professionellt stöd är avgörande för personens mående då alla aspekter i 

personens liv påverkas av bipolär sjukdom (McCormick et al., 2015; Skärsäter, 2014; 

Goossens et al., 2007). En kombination av medicinsk behandling, psykoterapi och stöd är den 

mest effektiva behandlingen för att minska risken för ett återinsjuknande. Den ökar chansen 

till ett normalt fungerande liv. Att få hjälp och stöd vid hantering av sjukdomens 

konsekvenser kan ge personen hopp i återhämtningsprocessen och ett hopp om ett normalt liv 

(McCormick et al., 2015). Följsamheten till vård och behandling är ett stort problem och 

orsakas oftast av den bristande sjukdomsinsikten och kunskapen. Att vårdpersonalen skapar 

ett förtroende och finns som stöd och hjälp kan öka följsamheten. Mer tid och resurser 

behöver läggas i personens normala sinnesstämning. Det kan minska de höga kostnader som 

sjukdomen oftast medför i form av sjukhusvård samt att ett återinsjuknande kan fördröjas 

(McCormick et al., 2015; Skärsäter, 2014). 

Teoretisk referensram 
Denna litteraturstudie har sin utgångspunkt i Travelbees (1966) begrepp lidande, där kunskap 

och förståelse för begreppet är en stor del i omvårdnaden. Enligt Arman (2012) innebär 

begreppet lida att genomleva smärtsamma händelser eller omständigheter och att personens 

upplevelser är i centrum. Att lindra lidandet är som en vårdkompass och utgör grunden för 

vårdandet. Sjuksköterskan ska vara den som vägleder patienten genom sitt lidande och sin 

sjukdom (Travelbee, 1966). Att lida anses som något naturligt och individuellt och ses som en 

emotionell, andlig/existentiell eller fysisk upplevelse med smärta, oro och ångest (Travelbee, 

1966; Arman, 2012).  
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Inom vården har lidande delats in i olika grundbegrepp vilka är vårdlidande, livslidande och 

sjukdomslidande. Enligt Arman (2012) innebär vårdlidande att det finns ett glapp mellan 

vården som erbjuds och patienternas behov och förväntningar. Livslidande kan ses som ett 

sökande efter medlidande eller ett hinder för personen att visa de lidande som upplevs. 

Sjukdomslidande kan ses som lättast att lindra och vara övergående samt att lidandet beror på 

sjukdomen. Lidandet kan också delas in i begreppen insikt, förnekelse och kamp. Målet för 

kampen är att uppnå lindring genom att begränsa de svåra upplevelserna. (Arman, 2012) 

Problemformulering 
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kan påverka patientens livskvalité, då sjukdomen 

kan medföra negativa följder. Ökad kunskap och förståelse för personens sjukdom och 

lidande kan öka livskvalitén och hjälpa personen att hantera sin sjukdom. Med en ökad 

förståelse för sjukdomen och hur den påverkar personernas liv kan vårdpersonalen få kunskap 

och redskap att främja hälsan och minska lidandet för personer med sjukdomen. Det behövs 

därför mer kunskap och förståelse för personers upplevelser för att kunna ge en bra och säker 

vård för de drabbade.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  

Metod 

Design  

Studien har en deskriptiv design och metoden bestod av en litteraturstudie med systematisk 

sökning av vetenskapliga artiklar. Den systematiska sökningen av litteratur har utförts för att 

tydligt se arbetets steg och för att granska och sammanställa relevant litteratur till den 

specifika forskningsfrågan (Kristensson, 2014).  

Datainsamling  

De vetenskapliga artiklarna har sökts på ett systematiskt sätt. För att hitta relevant forskning 

inom området har sökningen skett i databaserna Cinahl och psycINFO. Från syftet har 

meningsbärande sökord identifierats och översatts från svenska till engelska vissa med hjälp 

av svenska MeSH. Synonymer har gemensamt diskuterats fram för fritextsökningen. De 

meningsbärande sökorden anpassades sedan till de specifika indexorden i de olika 

databaserna. Cinahl använder begreppet Cinahl Headings och benämningen i PsycINFO är 

Thesaurus (Kristensson, 2014). Fritextsökning användes då en del meningsbärande sökord 

inte fanns som indexord i de olika databaserna. Enligt Kristensson (2014) finns inte alla 

meningsbärande sökord som indexord. Indexorden och fritextorden har kombinerats med 

hjälp av de Booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT och som tillsammans bildade 

sökblocken enligt tabell 1. Samma avgränsningar användes i databaserna Cinahl och 

PsycINFO vilket var att artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska samt årtalet 

begränsades mellan 2009–2019.  

Tabell 1 Sökord presenterade i sökblock 
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Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C Sökblock D 

Cinahl MH “Bipolar 

Disorder” 

MH "Life 

Experiences" 

“Living with 

bipolar*” 

“View” 

Experienc* 

Not Child* 

 

Qualitative 

PsycINF

O 

DE “Bipolar 

Disorder” 

 

  

DE "Life 

Experiences" 

“Living with 

bipolar*” 

” View” 

“Experienc*” 
 

Not Child* 

 

Qualitative 

 

Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år, vara diagnostiserad med 

bipolär sjukdom. Fokus på de vetenskapliga artiklarna var upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom.  

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om familj och närståendes upplevelser. De som 

handlade om barn och var review artiklar har även exkluderats. 

Urval 

Ett urval av artiklar gjordes genom att läsa titlar på alla träffar i sökningarna för att identifiera 

användningsbara artiklar till litteraturstudien. 171 titlar lästes totalt för att utifrån syftet hitta 

relevant forskning. De titlar som inte ansågs svara på syftet gallrades bort. Kvar fanns 80 

abstract som lästes individuellt. Gallringsprocessen vid läsningen av abstract var identisk med 

titlarnas gallring. Därefter lästes 20 artiklar individuellt i fulltext för att sedan diskutera 

gemensamt om artiklarna var relevanta och svarade på syftet. Tolv artiklar återstod som 

svarade mot inklusions- och exklusionskriterierna samt syftet. Två artiklar föll sedan bort då 

de inte höll kvalitetsgranskningen. Det uppmärksammades även att det fanns dubbletter i 

databaserna. Totalt användes tio artiklar från de två databaserna. 

Kvalitetsgranskning 

De 12 artiklar som ansågs vara relevanta för syftet granskades. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med hjälp av SBU granskningsmall för kvalitativa studier (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU), 2017). Artiklarnas trovärdighet bedömdes utifrån 

studiens syfte, urval, datainsamling, analys, resultat samt om dem var etiskt 
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övervägande/godkända. De studier som var tydligt beskrivna med; bakgrund. syfte, metod, 

dataanalys, resultat och hade ett etiskt godkända bedömdes ha hög trovärdighet efter en 

poängsättning där 18 av 21 möjliga anses som hög och <10 anses som medel samt >10 anses 

som låg trovärdighet. Fattades det något utifrån kriterierna eller att det inte var tydligt 

beskrivna bedömdes kvalitén på studien som medel eller låg. Granskningsmallen har 21 olika 

frågor med fyra svarsalternativ – Ja, nej, oklart och ej tillämplig där svaret ja anses vara en 

poäng, oklart en halv poäng och nej samt ej tillämpar fick noll i poäng. två artiklar gallrades 

bort varvid en artikel som inte hade något syfte. Den andra artikeln ansågs ha brister i 

urvalsförfarandet och saknade etiska övervägande. Därav gallrades de bort. De tio artiklar 

som återstod ansågs ha medel eller hög kvalité. fyra hade hög kvalité och sex artiklar hade 

medel.  

Etiska Överväganden  

Målet för litteraturstudien var att få ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med 

bipolär sjukdom. Det krävdes att de personer som deltagit i studierna frivilligt har velat delta. 

En studie ska ha ett etiskt övervägande i form av en etisk diskussion eller godkännande ifrån 

en etisk kommitté (Kjellström, 2017; Kristensson, 2014). Samtliga artiklar har ett etiskt 

godkännande eller har diskuterats etiskt. Artiklarnas resultat har till möjligaste mån redovisats 

objektivt oavsett förförståelse. 

Möten med personer med bipolär sjukdom har inträffat både via arbetet och utbildning. Det 

har beaktats i denna studie och en diskussion har förts kring förförståelsen för att den inte ska 

påverka studien. 

Dataanalys  

Resultatet sammanställdes genom en integrerad analysmetod, vilket innebar att artiklarna 

bearbetades i flera steg (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes separat och sedan fördes en 

gemensam diskussion om innehållet för att kunna finna likheter och skillnader. Resultatet som 

framkom i artiklarna som svarade på syftet sammanställdes i ett separat dokument. Genom att 

färglägga textens likheter och skillnader i sammanställningen kunde det som framkom 

diskuteras gemensamt. Därefter placerades textens likheter i relevanta underkategorier som 

sedan bildade huvudkategorier vilka blev: Emotionella känslor samt Upplevelser av olika 

behov, se tabell 2. Därefter bearbetades texten för att få ett mer sammanhängande resultat 

genom att reducera texten utan att relevansen för syftet förlorades (Kristensson, 2014).  

Tabell 2. En översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Emotionella känslor -Rädsla, oro och ångest 

-Skam och skuld 

-Lidande 

-Känslan av trygghet 

Upplevelser av olika behov -Att kunna förstå 

-Socialt stöd 

-Behov av kontroll 
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Resultat 
Totalt användes tio vetenskapliga artiklar i syfte att beskriva personers upplevelser av att leva 

med bipolär sjukdom. Studiedeltagandet bestod av 464 personer varav 335 ingick i en 

enkätstudie vilket förklarade det höga antalet deltagare. I en del studier framgick inte 

könsfördelningen eller åldersfördelningen. I de studier där kön och ålder beskrevs framkom 

en könsfördelning som bestod av 42 kvinnor och 20 män samt en åldersfördelning på 18–66 

år. Studierna har genomförts i USA (n=1), Storbritannien (n=1), London (n=1), Danmark 

(n=1), Sverige (n=1), Italien (n=1), Nederländerna (n=1) och Australien (n=2). Tabell 3 

beskriver en översikt över underkategorier med tillhörande artiklar. 

Tabell 3. En översikt över vilka artiklar som påträffas i underkategorierna 1(1) 

Artiklar Rädsla, 

oro och 

ångest 

Skam 

och 

skuld 

Lidandet i 

sjukdomen 

Trygghet Att 

kunna 

förstå  

Socialt 

stöd 

Behov 

av 

kontroll 

Ward, 

2011 

 X X  X   

Lobban et 

al., 2012 

   X X   

Mandla et 

al., 2017 

X X X X X   

Mortensen 

et al., 2015 

X X X  X X X 

Owen et 

al., 2015 

X X X  X  X 

Parker et 

al., 2012 

X    X  X 

Proudfoot 

et al., 2009 

X X  X X X X 

Rusner et 

al., 2009 

X X      

Vallerino 

et al., 2019 

 X X X X X  

Van den 

Heuvel et 

l., 2015 

X   X X X X 

 

Emotionella känslor  

Rädsla, oro och ångest 

Många personer med bipolär sjukdom upplevde en oro då de först kunde bli fel 

diagnostiserade. De som nyligen hade blivit diagnostiserade med bipolär sjukdom upplevde 

en ångest eftersom de fick existentiella frågor om innebörden av deras diagnos (Proudfoot et 

al., 2009). De beskrev även att det fanns en rädsla för kommande episoder samt en oro för hur 

de skulle kunde hantera dessa (Proudfoot et al., 2009; Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, 

Van Achterberg, & Schoonhoven, 2015). Livet med sjukdomen och de olika episoderna 

innebar en kamp för många då de upplevde känslor som ångest och oro. En del beskrev även 

https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Terlouw%2C+C
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=van+Achterberg%2C+T
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schoonhoven%2C+L
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en rädsla för att förlora sin identitet. Det ansågs vara svårt att lita på de känslor som var 

relaterade till sjukdomen (Proudfoot et al., 2009; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2009). 

Ångesten uppstod även då det var svårt att förstå hur sjukdomen var sammanflätad med 

personligheten (Parker, Paterson, Fletcher, Blanch & Gaham, 2012; Rusner et al., 2009).  

De mörka perioderna med negativa tankar som kunde upplevas i sjukdomen resulterade i en 

oro och ångest. Det bidrog även till en problematik i frågan om att fungera normalt i vardagen 

(Mandla, Billings & Moncrieff, 2017; Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2015; Rusner et 

al., 2009). En del menade att sjukdomen var som ett monster inom dem. De upplevde en 

rädsla över att sjukdomen skulle ta över deras personlighet och ge upphov till att inte kunna 

leva ett normalt liv (Mandla et al., 2017). Det sociala livet påverkades av rädslan och gjorde 

att de undvek social kontakt (Mortensen, Vinberg, Mortensen, Jørgensen och Ederhard, 2015; 

Owen et al., 2015). Många beskrev även en oro för framtiden gällande utbildning. Att bli 

sjukskriven eller att inte orka arbeta kunde även skapa en oro kring ekonomiska frågor 

(Rusner, Carlsson, Brunt, & Nyström, 2009).  

Skam och skuld 

Sociala faktorer kunde intensifiera självmordstankarna när andra personer oavsiktligt 

förstärkte deras negativa självbild och självkänsla. Det kunde ge upphov till känslor av skuld 

och skam. Majoriteten kände även skam då de ansåg sig kunna vara en börda för familj och 

vänner. Känslan av skam kunde grunda sig i att deras beteende och irrationella handlingar 

kunde ha en inverkan på deras familj och vänner (Mortensen et al., 2015; Owen et al., 2015; 

Rusner et al., 2009). Beteendet ansågs kunna leda till bråk eller att någon kom till skada vilket 

gav upphov till skuldkänslor hos dem (Rusner et al., 2009). Skuld och skam kunde även 

upplevas på grund av att en del fick svårigheter i att visa närhet och känslor för sin familj 

(Owen et al., 2015).  Komplexiteten i sjukdomen gjorde att det upplevdes vara svårt att 

upprätthålla goda relationer (Mandla et al., 2017; Rusner et al., 2009; Mortensen et al., 2015). 

De upplevde därför att den främsta lösningen för att inte påverka dem negativt var att isolera 

sig eller att begå självmord (Mortensen et al., 2015). Många kunde även isolera sig då det 

upplevdes en skam över stigmatiseringen som sjukdomen bidrog med (Proudfoot et al., 2009; 

Vallerino et al., 2019). Känslan av att bli orättvis behandlad samt att andra såg ned på dem 

resulterade även det i skam. De ansåg att de var bra människor men de negativa 

kommentarerna framkallade skuldkänslor, vilket påverkade självkänslan samt deras 

välbefinnande (Ward, 2011). Känslan av skammen från att bli utfryst av samhället kunde även 

leda till de inte vågade berätta om sina problem eller sin sjukdom. (Proudfoot et al., 2009; 

Vallerino et al., 2019). 

Lidandet i sjukdomen 

Vid diagnostiseringen upplevdes både lättnad och förvirring men även ett lidande då det 

ansågs vara en kritisk tid (Mandla et al., 2017; Vallerino et al., 2019). Den kritiska tiden 

upplevdes påverka livskvalitén. Livshändelser såsom familjeproblem, press från skola och 

arbete upplevdes smärtsamt och ansågs vara utlösande faktorer till en episod (Mandla et al., 

2017). Majoriteten av de som hade familj kände sig otillräckliga som förälder eller partner 

vilket gav upphov till ett lidande (Owen et al., 2015).  Merparten upplevde en inre smärta när 

de insåg att de inte hade ork eller var kapabla till att stötta sin familj. De svårigheterna som 

fanns av att inte kunna förstå sin sjukdom bidrog till ett lidande då dem fick leva från dag till 

dag. (Ward, 2011).  
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För en del var behandlingen avtrubbande vilket upplevdes påfrestande då behandlingen kunde 

leda till att de tog avstånd från sin familj. Det kunde leda till känslor av självlindande och 

självmordstankar (Mortensen et al., 2015; Owen et al., 2015). Dessutom kunde personerna 

även ha alkohol och drogproblem som upplevdes förvärra känslorna (Mandla et al., 2017; 

Ward et al., 2011).  Alkohol och droger kunde användas för att fly undan de utmaningar som 

sjukdomen medförde eftersom det upplevdes lindra lidandet (Ward, 2011). 

Trygghet 

Att få en diagnos upplevdes som positivt. Att kunna förstå sin personlighet och sitt extrema 

humör resulterade i en viss trygghet. De kände en lättnad över att få en förklaring till alla 

symtom som de hade levt med i flera år och en lättnad över att få reda på vad som var fel. Att 

inte längre uppleva känslor av galenskap ingav även det en känsla av trygghet (Mandla et al., 

2017; Proudfoot et al., 2009). Många ansåg att sjukdomen var en gåva och kunde känna 

tacksamhet. De kände saker annorlunda samt kunde se livet från ett annat perspektiv vilket 

resulterade i att de kunde bli tryggare i sin sjukdom. I den maniska episoden kände de sig 

speciella. De ville få uppleva den förhöjda känslan igen då deras funktioner ansågs bli 

förstärkta. Det ledde till ett bättre självförtroende och ingav en känsla av trygghet (Lobban, 

Taylor, Murray & Jones, 2012; Van den Heuvel., 2015). Att få träffa andra med sjukdomen 

kunde upplevas som en känsla av trygghet men även att få känna sig normal (Vallerino et al., 

2019). Det ansågs vara en trygghet att ha tillgång till gruppterapi. De kände sig mindre 

ensamma och kunde ta del i vad andra hade gått igenom med sin sjukdom. De upplevde en 

lättnad när anhöriga tog över den ledande rollen då de ansåg att de själva inte var kapabla till 

det. Det gav dem förutsättningar att försöka integrera sjukdomen i deras liv (Van den Huevel 

et al., 2015; Vallerino et al., 2019). 

Upplevelser av olika behov 

Att kunna förstå  

Merparten av personerna tyckte det var svårt att ta till sig informationen som de fick vid 

diagnostiseringen då den ansågs som ofullständig. Innebörden samt tillgången på behandling 

och vård ansågs inte beskrivas fullständigt av vårdpersonalen (Vallerino et al., 2019). För att 

kunna hantera den känslomässiga instabiliteten som upplevdes behövdes information och 

kunskap. De beskrev att de ofta blev missförstådda av både vårdpersonal och samhället.  

Missförståelsen kunde bero på att det inte fanns tillräcklig kunskap eller förståelse för 

sjukdomen vilket skapade oro och självmordstankar (Owen et al., 2015). Det uttrycktes ett 

behov av information och kunskap för att utveckla en identitet. De ansåg att det var viktigt att 

hitta sig själva i sjukdomen för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Samtliga 

upplevde inte diagnosen som en överraskning men det fanns andra som behövde mer tid för 

att ta in all information kring sjukdomen (Mortensen et al., 2015; Proudfoot et al., 2009). 

Genom att få information och kunskap om sin sjukdom upplevdes det lättare att förstå och 

lära sig hantera den. Det ansågs vara svårt att lära sig förstå vad som kunde utlösa episoderna 

vilket upplevdes som frustrerande. Genom att få lära sig hur förändrade sömnvanor, hormoner 

och stress kunde påverka humöret ansågs det vara lättare att förebygga en episod (Parker et 

al., 2012). De menade även att det var enklare att hantera den kommande episoden på ett 

bättre sätt med hjälp av kunskap. Kunskapen kunde de få genom att göra en återfallsplan och 

upplevdes som en stor del i behandlingen. Återfallsplanen ansågs kunna öka förståelsen för 

sjukdomen vilket kunde reducera risken för de olika episoderna (Mortensen et al., 2015; 
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parker et al., 2012; Proudfoot et al., 2009; Van den Heuvel et al., 2015). Det ansågs vara ett 

behov att lära sig hantera symtom som uppkom vid sjukdomsdebuten som kunde vara 

negativa tankar, depression, rastlöshet och irritabilitet (Ward, 2011). Det fanns även ett behov 

av att få hjälp och kunskap i att hantera den påverkan som sjukdomen hade på relationer med 

familj och vänner (Mortensen et al., 2015; Owen et al., 2015). Kunskap och förståelse för 

rutiner upplevdes kunna reducera stress men även för att kunna uppmärksamma tidiga tecken 

på en episod (Mortensen et al., 2015). Merparten ansåg att det var viktigt att få kunskap i att 

använda sig av tidigare erfarenheter. Kunskapen kunde avbryta en negativ tankegång (Lobban 

et al., 2012). De upplevde ett behov av kunskap i att lära sig att reflektera över vardagliga 

situationer för att kunna identifiera utlösande faktorer. Informationen de fick angående hur 

aktivering kunde påverka deras liv, ansågs som viktigt då aktiviteten oftast ledde till att de 

mådde bättre i sin sjukdom (Van den Heuvel et al., 2015). 

Socialt stöd 

Stödet från sjuksköterskan ansågs vara viktigt och de menade att hen hade en central roll i 

deras omvårdnad. Det var viktigt att sjuksköterskan skapade en bekväm miljö så de kände att 

de fritt kunde diskutera kring sin sjukdom. Det professionella stödet upplevdes kunna ge 

motivering till aktivitet som ansågs vara viktig i sjukdomen (Van den Heuvel., 2015). En del 

hade tillgång till gruppterapi med fokus på att lära sig hantera sin sjukdom bättre. Stödet från 

terapin ansågs ha stora fördelar då de fick möjlighet att lära sig av andras erfarenheter och 

upplevelser. Gruppterapin kunde få personerna att uppleva en känsla av sammanhang genom 

det sociala stödet (Vallerino et al., 2019). Många ansåg att tillgången på vård var dålig och att 

de därför fick söka sig till privata kliniker emellanåt. Det upplevdes vara svårt att få tider hos 

en psykolog eller hos sin kontaktsjuksköterska. Det fanns ett behov av att få mer tid till att 

diskutera sina svårigheter och problem med kontaktsjuksköterskan. Merparten ansåg även att 

det fanns ett behov av krishantering dygnet runt för att få hjälp med att kunna förebygga ett 

återfall (Vallerino et al., 2019).  

Anhöriga spelade en viktig roll i personens mående (Mortensen et al., 2015; Proudfoot et al., 

2009; Van den Heuvel et al., 2015; Vallerino et al., 2019). Personerna upplevde att istället för 

att använda sig utav en återfallsplan kunde de använda sina anhöriga som stöd. Stödet 

resulterade i att de kunde ta in all information om det som hände eller behövdes göras 

runtomkring. En del beskrev att det lätt kunde uppstå bråk i relationerna. Bråken kunde 

reduceras med hjälp av att anhöriga använde speciella ord som varnade vid en förändrad 

sinnesstämning. På så vis kunde familjen stötta personen genom att undvika diskussioner som 

ansågs kunna leda till bråk (Van den Heuvel et al., 2015). Familjens stöd kunde även resultera 

i att självmordstankar och andra negativa tankar reducerades (Mortensen et al., 2015; Van den 

Heuvel et al., 2015; Vallerino et al., 2019). Ett annat stöd kunde vara partnern då personen 

kunde uppleva att hen inte var kapabel till att ta ansvar för familjen och hemmet (Mortensen 

et al., 2015). För att kunna få stöd och trygghet ansågs det vara viktigt att anhöriga fick 

information och kunskap. Förståelsen hos anhöriga gjorde att de upplevde mer stöd vilket 

ledde till att deras självkänsla förstärktes (Proudfoot et al., 2009).  Arbetet upplevdes som en 

skyddsfaktor och ett socialt stöd då det var både en social- och ekonomisk tillgång. Arbetet 

ansågs påverka humöret och självkänslan positivt. När de inte mådde bra så gav arbetet dem 

en anledning till att ta sig ut och inte isolera sig. Stödet från arbetskollegor ansågs vara en 

viktig del för deras välmående (Vallerino et al., 2019). 

Behov av kontroll 

https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=van+den+Heuvel%2C+S+C+G+H
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Många upplevde att det var svårt att acceptera sjukdomen och kartlägga utlösande faktorer. 

Det kunde ge upphov till en känsla av kontrollförlust. Personerna ansåg att de kunde återfå 

kontrollen när de lärt sig att identifiera symtomen. Det kunde även resultera i en ökad 

självmedvetenheten och förståelsen för sjukdomen. Flertalet upplevde en annan sida av sig 

själv när de återfunnit kontrollen, vilket ansågs vara positivt (Parker et al., 2012; Van den 

Heuvel et al., 2015). Sjukdomens olika episoder kunde medföra känslor av både kontroll och 

kontrollförlust beroende på hur de accepterade sin sjukdom (Proudfoot et al., 2009; 

Mortensen et al., 2015). En episod som utvecklades snabbt av sociala händelser eller 

livsomställningar kunde upplevas som en kontrollförlust över sig själva (Owen et al., 2015). 

De ansåg att kontrollförlusten kunde resultera i självmordstankar (Mortensen et al., 2015; 

Owen et al., 2015). Många ansåg att olika aktiviteter kunde hjälpa dem att få kontroll och ett 

bättre självförtroende. Ju mer självförtroende personen fick över att kunna kontrollera sin 

sjukdom, desto mer aktiv blev de i att ta kontroll över det vardagliga livet (Van den Heuvel et 

al., 2015).  

Resultatsammansfattning 

Att leva med bipolär sjukdom upplevdes som en kamp och gav upphov till många känslor. 

Det fanns en oro och rädsla för att förlora sig själv i sjukdomen och de kunde uppleva ångest 

då sjukdomen var svår att förstå. De hade en oro och rädsla för att inte få stöd men även 

rädsla för framtiden. Sjukdomen påverkade relationer vilket gav upphov till skam och skuld 

men kunde även ge självmordstankar. Stigmatiseringen som upplevdes komma med 

sjukdomen gav känslor av skam och skuld. De upplevde ett lidande då sjukdomen påverkade 

livet negativt på olika sätt. Att få en diagnos kunde ge upphov till trygghet och lättnad då den 

kunde ge bekräftelse och en förklaring till personernas humör och handlingar. De ansåg att 

behovet av att få information och kunskap om sin sjukdom var viktigt för att kunna förstå den 

och på så sätt kunna hantera den. Behovet av det sociala stödet var en central del och gjorde 

att de inte kände sig ensamma i sin sjukdom. Sjukdomen kunde även ge upphov till en känsla 

av kontrollförlust. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att sammanställa och få en 

överblick över forskningen kring upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. För att få en 

bredare översikt om upplevelser valdes en kvalitativ litteraturstudie. Ett annat alternativ kunde 

ha varit en empirisk studie för att få en djupare förståelse (Kristensson, 2014). Syftet beskrevs 

tydligt varpå identifiering av meningsbärande ord underlättades.  

Olika synonymer och andra stavelser användes för att bredda den systematiska sökningen. 

Hjälp togs av svenska MeSH för att hitta relevanta översättningar för att öka studiens 

trovärdighet (Kristensson, 2014). Två databaser valdes ut för att hitta fler relevanta artiklar 

och för att bredda sökningen. Cinahl som bland annat har forskningsområde inom 

omvårdnadsvetenskap. PsykINFO som har forskningsområde inom omvårdnadsvetenskap och 

psykologi. Dessa två databaser valdes ut för att få relevanta artiklar som svarade upp mot 

syftet. Hade en till databas exempelvis Pubmed använts kunde tillförlitligheten i 

litteraturstudiens resultat öka ytterligare (Kristensson, 2014). 
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Att använda indexord gav styrka och fritextsökning ökade sökningens känslighet vilket 

resulterade i fler träffar (Kristensson, 2014). Indexorden skilde sig inte mellan Cinahl och 

PsykINFO vilket resulterade i att sökningarna i databaserna blev identiska. En sökning 

gjordes för varje sökord för att kritiskt värdera sökningen som sedan kombinerades 

tillsammans med Booleska sökoperander. Genom att kombinera sökorden med Booleska 

sökoperander kunde fler relevanta artiklar hittas (Kristensson, 2014). Sökningen begränsades 

10 år tillbaka i tiden på grund av att det fanns lite forskning kring ämnet och för att få mer 

relevanta träffar som svarade upp mot syftet. Det kan dock minska studiens trovärdighet då 

vetenskapliga studier blir inaktuella snabbt (Kristensson, 2014). Andra begräsningar som 

gjordes för att öka trovärdigheten var att artiklarna skulle vara peer reviewed för att 

säkerhetsställa studiernas kvalité. Det innebar att de genomgått en oberoende granskning. En 

begränsning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Begränsningen kan ha 

resulterat i att artiklar med hög relevans för studien föll bort. I sökningen uppmärksammades 

dubbletter av flera studier i de olika databaserna vilket stärker relevansen för syftet. 

Sökningen som gav relevanta träffar dokumenterades tydligt i en sökmatris så det går att följa 

hur sökningen genomfördes (Kristensson, 2014). Tydliga inklusion och exklusionskriterier 

gjordes. Enbart artiklar med kvalitativ metod valdes ut då det underlättade gallringen för de 

relevanta artiklarna.  I gallringen av artiklarna så har titlar och abstrakts lästs var för sig i 

databaserna för att effektivisera tiden. Det kan minska trovärdigheten då titlar och abstrakts 

bara har tolkats av en person (Kristensson, 2014). För att öka trovärdigheten fördes en 

gemensam diskussion om vad som framkom i artiklarna. Titlar och abstrakt ansågs vara 

missvisande relaterat till fulltexten, därav gallrades artiklarna från 80 ner till 20 artiklar. Åtta 

artiklar föll sedan bort för att de inte svarade mot inklusions- och exklutionskriterierna. 

Därefter gallrades två artiklar bort då de inte höll kvalitetsgranskningen. I en artikel var det 

beskrivet att det gjorts en enkätstudie som hade ett stort urval vilket ledde till en osäkerhet om 

det verkligen var en kvalitativ studie. Men den bedömdes tillslut vara en kvalitativ studie som 

svarade upp mot syftet och blev inkluderad. Det framkom även att studien var en del av en 

större studie. I en del artiklar fanns en antydan till anhörigas upplevelser vilket beaktades. 

Däremot låg fokuset på att bara ta med relevant information som låg i linje med syftet.  

Artiklarna har bearbetats enskilt för att sedan ha en gemensam diskussion om det som 

framkom. Sedan granskades även artiklarna gemensamt. Det är en styrka som ökar 

trovärdigheten i studien då flera tolkningar har gjorts av texten. Samtliga artiklar har 

kvalitetsgranskats gemensamt med hjälp av en granskningsmall från SBU för att öka 

trovärdigheten (Kristensson, 2014). Fler granskningsmallar kunde ha använts för att stärka 

kvaliteten ytterligare. De artiklar som blev inkluderade hade en diskussion kring etik eller 

hade ett godkännande från en etisk kommitté för att öka trovärdigheten i studien (Kristensson, 

2014). Den förförståelse som finns har diskuterats och beaktats för att inte påverka resultatet i 

litteraturstudien. 

En integrerad analys gjordes för att sammanställa resultatet i litteraturstudien. En integrerad 

analys är en enkel metod som ger överblick i resultatets olika steg (Kristensson, 2014). En 

styrka med studien var att det gemensamt gjordes en genomläsning av artiklarna. Det 

diskuterades sedan fram gemensamt om vad som skulle vara med i resultatet genom att 

identifierade skillnader och likheter. Diskussionen ledde fram till olika underkategorier och 

kategorier (Kristensson, 2014). Ett annat alternativ kunde ha varit att välja ut teman, dock 

ansågs det passa bäst med uppdelningen i kategorier. Efter att resultatet sammanställdes, 

skapades en översikt. Implementering av resultatet kan genomföras i det kliniska arbetet eller 

i liknande sammanhang. Studiens resultat är dock inte överförbart i större sammanhang 

eftersom det inte är syftet med en kvalitativ studie.  Under processen har andra studenter och 

handledare varit med och granskat arbetet.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. De 

områden som valts ut till diskussion ansågs vara centrala då det var återkommande i 

majoriteten av de studier som har lästs. Områdena var: Lidandet i sjukdomen, att kunna förstå 

samt det sociala stödet. 

Personerna upplevde att det var svårt att leva med bipolär sjukdom då de negativa 

konsekvenserna som sjukdomen medförde utgjorde ett lidande för dem. Att få information 

och kunskap om sin sjukdom ökade förståelsen och kunde lära dem att hantera sjukdomen. 

Den ökade förståelsen resulterade även i att de kunde hitta sig själva i sjukdomen. Det sociala 

stödet upplevdes vara en viktig del i att få hjälp med att integrera sjukdomen i livet. Det 

sociala stödet minskade även känslan av ensamhet och de negativa tankarna reducerades.  

Samtliga artiklar i resultatet uttrycker att personerna lider på olika sätt. Bland annat upplevdes 

det att sjukdomen påverkade relationer. De upplevde även att de inte kunde hantera sin 

sjukdom, samt att emotionella känslor uppkom. Det framkom att det fanns en stor rädsla för 

att bli utfryst från samhället och för att berätta om sin sjukdom för familj och närstående. 

Anhöriga upplevdes emellanåt ha svårt att förstå hur det är att leva med bipolär sjukdom 

vilket ansågs utlösa stigmatiseringen. Ett antagande är att stigmatiseringen grundas i andra 

personers okunskap om sjukdomen, men även felaktig information från media kan orsaka 

stigmatisering. Rädslan för det okända kan även föda fram fördomar om sjukdomen. 

Dahlqvist Jönsson, Wijk, Skärsäter och Danielson (2009) skriver även att fördomar som andra 

personer hade kunde göra det svårare att acceptera sjukdomen. 

 Resultatet visar att det professionella stödet är viktigt men ibland bristfälligt då det upplevs 

att vårdpersonalen saknar tillräcklig kunskap om sjukdomen. Etiska principer som 

sjuksköterskan ska följa är bland annat att lindra lidandet hos personerna men även att främja 

deras hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Dahlqvist Jönsson et al. (2009) beskriver 

att sjukdomen sågs som något svårt och permanent vilket ansågs vara smärtsamt. Behovet av 

stöd och kunskap från vårdpersonalen var viktigt då det ansågs kunna lindra lidandet. 

Litteraturstudiens resultat visar att personerna upplevde ett lidande med sjukdomen. Det sågs 

som en kamp att få vardagen att fungera. Sjukdomens negativa följder påverkade livskvalitén, 

relationer, arbetet men även deras självkänsla. Det framkommer i resultatet att lidandet kunde 

komma från att inte kunna acceptera eller hantera sjukdomen. Owen, Gooding och Demsay 

(2016) beskriver hur det sociala nätverket påverkades på grund av sjukdomen och ansågs vara 

ett lidande. De upplevde även en förlust av social kontroll och att det var svårt att uppfatta vad 

och hur en handling kunde resultera i farliga situationer. Daggenvoorde, Goossens och Gamel 

(2013) beskriver att de upplevde ett lidande när de fick insikt i vad de hade gjort under den 

maniska episoden. Sjukdomen ansågs vara komplex och svårt att acceptera. Acceptansen 

ansågs vara en process där de rannsakade sig själva vilket upplevdes vara smärtsamt. Owen et 

al. (2016) beskriver att sjukdomens påverkan utgjorde en smärta som endast kunde lindras 

genom att begå självmord. Det finns ett stort lidande i livet hos personer med sjukdomen som 

behöver lindras så deras livskvalité kan bli god. Travelbee (1966) och Arman (2012) skriver 

om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är när personer inte får 

uttrycka de känslor som upplevs eller får söka efter andras medlidande. Livslidandet som 

personerna upplever leder oftast till självmordstankar eller självmordsförsök. Owen et al. 

(2016) beskriver att deltagare upplevde sjukdomens komplexitet som ett lidande då det 

påverkade relationer och livskvalitén vilket gav upphov till en negativ tankegång. Det 
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framkommer i litteraturstudiens resultat att det är högre risk för personer med sjukdomen att 

begå självmord än en frisk person då sjukdomen utgör ett lidande. 

I resultatet framkom det att utbildning och jobb påverkades negativt då det fanns minnes- och 

koncentrationssvårigheter samt en bristande energi. Ett antagande är att sjukdomslidandet kan 

vara relaterat till då personer får funktionssvårigheter av olika slag som påverkar livet. 

Sjukdomslidande ansågs som det lidande som uppkom i relation till sjukdomen och var lättast 

att kunna lindra (Travelbee, 1966).  

Resultatet visar att personerna upplevde att det fanns en bristande kunskap och förståelse 

inom vården om bipolär sjukdom som kunde resultera i ett lidande. Dahlqvist Jönsson et al. 

(2009) beskriver att kunskap och förståelsen från vårdpersonalen var viktig för deras 

förbättring och följsamhet till behandlingen. Ytterligare ett antagande är att vårdlidandet kan 

vara då personerna var i behov att tala kring sin sjukdom men att vården inte var tillgänglig. 

Det kunde även vara att de fick otillräcklig kunskap och information om sjukdomen för att 

kunna lära sig hantera den. Vårdlidandet innebär enligt Travelbee (1966) att otillräcklig vård i 

relation till personens behov och förväntningar uppstår.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att personerna upplevde svårigheter att känna igen 

utlösande faktorer men att informationen och kunskapen gav dem ökad insikt. Information 

och kunskap om sjukdomen utgjorde en viktig del för att kunna förstå och hantera sjukdomen. 

Att leva med bipolär sjukdom framkom som svårt då sjukdomen karaktäriseras av extrema 

känslor som går i vågor. Personer med bipolär sjukdom hade en bristande sjukdomsinsikt 

speciellt i det maniska tillståndet och ansåg inte att det var något ohälsosamt. Ett antagande 

som framkommit är att sjukdomsinsikten tillkommer med tiden. Den långa erfarenheten av 

sjukdomen kan öka kunskapen om den. En bristande sjukdomsinsikt var något som var 

återkommande i resultatet och bekräftas av Dahlqvist Jönsson et al. (2009). Dahlqvist Jönsson 

et al. (2009) beskriver att personerna hade svårt för att skilja de normala känslorna från de 

känslor som var relaterade till sjukdomen. Även Daggenvoorde et al. (2013) beskriver att det 

var svårt att acceptera sjukdomen vilket kunde leda till förnekelse.  

Det framkommer i litteraturstudien att det mest effektiva för återhämtning och att kunna 

hantera sin sjukdom var en återfallsplan. Den information och kunskap de fick av 

vårdpersonalen kunde hjälpa dem att utveckla egna strategier som ansågs underlätta. Det 

upplevdes även vara svårt att ta till sig den nya informationen även fast det inte alltid kom 

som en överraskning att få diagnosen. Ett antagande är att återfallsplanen användes som 

redskap för att kunna kartlägga nya utlösande faktorer som personen kan vara uppmärksam 

på. Behovet av att lära sig hantera sin sjukdom var en viktig del då det påverkade allt i 

personens liv. Daggenvoorde et al. (2013) beskriver att rutiner och att finna en fungerande 

balans mellan sömn och aktivitet var viktigt för att minska risken för ett återinsjuknande. En 

återfallsplan användes som redskap för att kunna bibehålla en del av kontrollen men även att 

förhindra utvecklingen av nya episoder. Dahlqvist Jönsson et al. (2009) beskriver att den nya 

kunskapen gav dem insikt vilket ökade motiveringen till att lära sig mer om sjukdomen och 

ökade förståelsen för den. Kunskapen gav dem även insikt i att omgivningen var i behov av 

kunskap och information. Att leva med sjukdomen resulterade i en personlig utveckling men 

även att kunna se livet från ett nytt perspektiv.  

Det framkommer i resultatet att det sociala stödet var en central del för personer med bipolär 

sjukdom. Familj, anhöriga, vårdpersonal samt arbetet ansågs vara det sociala stödet vilket 

även Owen et al. (2016) bekräftar. Owen et al. (2016) beskriver även att familjens stöd 

resulterade i att deras negativa tankebana kunde avbrytas och att deras fokus lades på annat. 

Litteraturstudiens resultat beskriver vikten av att få samtala kring sin sjukdom och det var mer 
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betydande än att få medicinsk behandling. Stödet i form av en kontaktsjuksköterska eller 

genom gruppterapi hjälpte personen att få kunskap om sin sjukdom. Det nämns även att 

bemötandet/stödet i form av att skapa en god miljö var viktigt för att personerna skall kunna 

öppna upp sig och diskutera kring sin sjukdom. Dahlqvist Jönsson et al. (2009) skriver att 

kunskap kunde leda till att de kunde lärde sig hantera sjukdomen på olika sätt vilket även 

Daggenvoorde et al (2013) bekräftar i sin studie. Att få tillgång till hjälp kunde väcka hopp 

om att kunna hantera sjukdomen och på så sätt få en fungerande vardag.  

Enligt resultatet var många i behov av familjens stöd. Stödet kunde resultera i att de inte 

isolerar sig samt att det minskade självmordstankarna. Anhöriga uppmärksammade 

personerna på tidiga tecken och symtom som uppstod genom att använda sig av speciella ord. 

Det uppmärksammades att det ofta var de anhöriga och samhället som hade lite kunskap om 

sjukdomen vilket kunde skapa stigmatisering. Det här kan ställas mot studien av Owen et al. 

(2016) som beskriver att sjukdomen påverkade alla sociala interaktioner negativt. De ville 

vara osynliga för samhällets stigmatisering då självkänslan annars kunde påverkas. Å andra 

sidan så kunde personens arbete förstärka deras självkänsla genom att deras kollegor fanns 

som ett stöd. När personerna kände sig nere kunde arbetet ge dem en anledning att ta sig ut 

och på så vis minska risken för att isolera sig. Ett bristande socialt stöd ansågs kunna leda till 

ett livslidande då resultatet visar på att det var centralt i deras liv. Det sociala stödet var även 

en viktig del i att förhindra utvecklingen av en ny episod. Flertalet deltagare beskriver vilket 

lidande det är när relationerna påverkas p.g.a. sjukdomen vilket Travelbee (1966) benämner 

som sjukdomslidande. 

Könsfördelningen i litteraturstudiens resultat är oklart då antalet inte var beskrivna i samtliga 

studier. De studier som redovisar könsfördelning visar på att det är fler kvinnor än män som 

drabbats av sjukdomen. Enligt ett register från BipoläR från 2013 är det 37 procent män samt 

63 procent kvinnor (BipoläR, 2014). Från ett samhällsenligt perspektiv ses en stigmatisering 

då det anses att samhället inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen. Därav bör 

vårdpersonalens fokus ligga på att ge adekvat kunskap och information till både samhället och 

anhöriga och på så sätt minska stigmatiseringen och skammen. Information och kunskap 

skulle kunna ges i familjefokuserad terapi. Det framkom i litteraturstudiens resultat att en 

återfallsplan var effektiv därav är en kontinuerlig kontakt med vårdpersonalen nödvändig för 

att hålla planen uppdaterad. På så vis har personen ett stöd som kan underlätta i livet med 

bipolär sjukdom. 

Klinisk nytta 

Det förekommer självmordstankar och därav bör vårdpersonalen vara vaksamma och lyhörda 

kring sådana tankar. Det framkom att vårdpersonalen inte hade tillräcklig förståelse eller 

kunskap om sjukdomen. Därav behöves kunskap och utbildning erläggas för att kunna ge en 

personcentrerad vård. De bör även vara lyhörda och observanta på personens tidiga tecken 

och förändringar i sinnesstämningen och på så vis minska lidandet. Litteraturstudien kan bidra 

till att vårdpersonalen får en ökad förståelse för personer med bipolär sjukdom. 

Litteraturstudien kan fungera som ett stöd för både anhöriga och vårdpersonal då den kan 

främja en individanpassad vård. Det framkommer hur viktigt det är att anhöriga involveras 

och får information och kunskap för att kunna förstå och stödja personen.  

Slutsats 

Bipolär sjukdom utspelar sig i ett flertal olika känslomässiga stadium. Personernas 

upplevelser kring kontrollförlust, identitetsförlust, lidande och skadade relationer är bara 
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några få aspekter som påverkar personerna negativt. En stigmatisering upplevdes då samhället 

har en bristande kunskap om sjukdomen. Information, kunskap och det sociala stödet är 

centrala delar för att personerna ska uppleva ett välbefinnande och kunna bli en del av 

samhället igen. För att personen ska få ett minskat lidande krävs det att anhöriga och 

vårdpersonalen utökar sin kunskap och förståelse om bipolär sjukdom.  

Fortsatt forskning 

När samhället och anhöriga saknar kunskap och förståelse för sjukdomen leder det till att 

personerna som lever med sjukdomen upplever stigmatisering, skam och ett lidande. Då dessa 

känslor påverkar livskvalitén negativt så anses det att mer forskning inom området bör 

erhållas. Forskningens fokus bör därför handla om hur vårdpersonalen kan överföra kunskap 

och förståelse på bästa sätt så att stigmatiseringen i samhället och hos anhöriga minskar.  
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för närvarande eller i manisk eller depressiv 

fas av bipolär sjukdom.  

Urvalsförfarande:  

Snöbollsurval.  

Vårdcentral med   mentalvårdsinrättningar i 

Central / Regional North Carolina gav 

skriftlig information om studien till 

potentiella deltagare som sedan tog det vidare 

till lokala enheter för drogmissbruk och fick 

därefter ta kontakt vid intresse. 

Urval: 

12 deltagare varav 11 var kvinnor och 1 var 

man. Ålder mellan 33–52 medelåldern 42år. 7 

deltagare var afroamerikanska 4 deltagare var 

kaukasiska och 1 deltagare var asiatisk.   

Datainsamlingsmetod:  

Öppna djupgående intervjuer 

Analysmetod:  

Tematisk analys 

Styrkor: 

-Ålder och kön beskrivs 

tydligt. 

Tydlig dataanalys. 

-Fick bestämma 

intervjutakt själva.  

Svagheter: 

-Eventuella bortfall 

presenteras ej. 

-Vart intervjuerna gjordes 

presenteras inte.  

Resultatet beskriver 

sjukdomen var svår att 

förstå och att det kunde 

upplevas som ett lidande.  

 

De beskrev hur deras 

instabila och hårda liv blev 

enklare med 

substansanvändning för att 

fly från livets utmaningar. 

Självmedicineringen 

lindrade lidandet de 

upplevde. 

 

Problemen i livet 

upplevdes bli mer än vad 

de kunde hantera och drev 

många till 

självmordsförsök då det 

påverkade allt i personens 

liv. 

 

Stigmatiseringen gav 

deltagarna skamkänslor 

och påverkade 

välbefinnandet. 

https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/imhn20/current
https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/imhn20/current
https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/imhn20/current
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.3109/01612840.2010.521620
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.3109/01612840.2010.521620


 
 

          2(10) 

 

  

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Lobban, F., Taylor, K., Murray, C., & 

Jones, S. (2012). Bipolar Disorder is a two-

edged sword: A qualitative study to 

understand the positive edge. Journal of 

Affective Disorders,141(2–3), 204–212. 

Doi:/10.1016/j.jad.2012.03.001 

Storbritannien  

 

We aimed to understand 

how participants with a 

diagnosis of BD made 

sense of what they took to 

be positive about their 

bipolar experiences.  

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterier: 

Deltagarna inkluderades om de uppfyllde 

DSM-IV-kriterierna för bipolär sjukdom, 

kunde ge informerat samtycke och kan 

kommunicera på engelska. 

Exklusionskriterier: 

DSM-kriterier för en bipolär episod inom de 

föregående 4 veckorna eller påverkan av 

alkohol eller droger som bedömts genom 

klinisk presentation. 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval  

Frivilliga organisationer som MDF: The 

Bipolar Organization, och Mood Swings 

Network. Rekrytering utanför lagstadgade 

mentalvårdstjänster gjorde så att det 

inkluderade människor med olika perspektiv. 

Urval: 

10 deltagare 12 intervjuer genomfördes, men 

data från två uteslöts från analysen då 

kriterierna ej uppfylldes. Åldern på 

deltagarna var mellan 24-57 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Öppna intervjuer 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor:  

-Intervjuerna ägde rum i 

universitetet eller frivilliga 

grupplokaler- 

-Bortfall beskrivs.  

Svagheter: 

-Inget tydligt 

urvalsförfarande  

-Relationen mellan 

deltagarna och forskarna är 

inte tydligt beskriven.   

-Könsfördelning beskrivs 

ej 

Resultatet belyser att 

erfarenheten visar på att 

det var nödvändigt att ha 

de negativa erfarenheterna 

för att uppskatta de 

positiva aspekterna. 

Personerna menar på att 

bipolär sjukdom är en 

gåva.  

 

Deltagarna i studien 

beskriver att Bipolär 

sjukdom blir bekräftat som 

ett sätt att skydda den 

positiva självkänslan 

genom att avlägsna ett 

visst beteende som inte var 

önskat.  

 

Resultatet visar att 

deltagarna upplevde att 

sjukdomen hade flera 

fördelar och ingav trygghet 

och bättre självkänsla 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327/141/2
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2012.03.001
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Mandla, A., Billings, J., & Moncrieff, J. 

(2017). “Being Bipolar”: A Qualitative 

Analysis of the Experience of Bipolar 

Disorder as Described in Internet Blogs. 

Issues in Mental Health Nursing, 38(10), 

858-864. 

Doi:10.1080/01612840.2017.1355947 

 

London  

The following study 

explores how BD is 

presented on the Internet 

through an analysis of 

Internet blogs written by 

people who characterize 

themselves as “bipolar.” 

Design: 

Explorativ  

Inklusionskriterier: Framkom ej. 

Exklusionskriterier: Upplevelser av experter 

eller anhöriga 

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval 12 olika 

bloggwebbsidor 

Urval: 

22 bloggare. 15 var kvinnor, 4 var män, tre 

var okända. Av de som gav information om 

sin ålder var 5 deltagare mellan 35 och 50 och 

sju deltagare var över 50.  

Datainsamlingsmetod: 

Manuell sökning via Google genom olika 

internettbloggar relaterat till Bipolär sjukdom. 

Analyserar internetbloggar. 

Analysmetod: 

Tematisk analys, både induktiv och deduktiv  

Styrkor:  

-Tydligt beskrivet resultat 

-Tydlig frågeställning. 

Svagheter:  

- Inklusionskriterierna 

framkom ej  

- Diffus dataanalys 

Resultatet visar att 

diagnostiseringen kunde 

vara både ett lidande och 

en lättnad. 

Vissa kallade sjukdomen 

för monster och att det 

upplevdes vara svårt att 

kontrollera det. 

  

De beskriver att 

sjukdomen kunde påverka 

deras livskvalité och kunde 

skada viktiga relationer 

vilket gav upphov till 

känslomässiga reaktioner. 

 

De upplevde att 

sjukdomen gjorde 

vardagen svår och att det 

kunde relatera i ångest och 

negativa tankar. Drog och 

alkoholproblem kunde 

förvärra sjukdomen och 

göra det svårare att leva 

med den. 

 

https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/01612840.2017.1355947
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/01612840.2017.1355947
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Mortensen, G.L., Vinberj, M., Mortensen, 

S.L., Jørgensen, M.B., & Ederhars, J. 

(2015). Bipolar Patients’ Quality of Life in 

Mixed States: A Preliminary Qualitative 

Study. Psychopathology.48(3). 192-201. 

Doi: 10.1159/000381479 

 

Danmark  

 

 

 

This study aimed to 

produce in deep 

knowledge about bipolar 

patients quality of life and 

function related to mix 

states. 

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterier: 

-Diagnostiserade med ICD 10 bipolär 

sjukdom och upplevt en blandad episod 

Exklusionskriterier: framgår ej 

Urvalsförfarande:  

Avsiktligt urval. Valdes ut på en 

psykiatriavdelning i Köpenhamn.  

Urval: 

6 deltagare, 3 kvinnor och 3 män. Ålder var 

mellan 31–49. 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod: 

Induktiv tematisk analys  

Styrkor:  

 -En intervjuguide 

användes.   

-Tydligt resultat 

-Tydlig dataanalys 

Svagheter: 

-Exklusionskriterier 

framkom ej. 

 

 

Resultatet belyser hur svårt 

det kunde vara att 

acceptera sjukdomen och 

att de hade ett behov av att 

hitta sig själva i 

sjukdomen. När en ny 

episod utvecklades 

upplevde många att det var 

utom kontroll och skapade 

rädslor. 

 

Deltagare beskriver att 

deras beteende gick ut över 

familjen vilket resulterade 

i en negativ tankegång då 

familjen var ett viktigt 

stöd. 

 

 

De olika episoderna ansågs 

påverka livskvalitén och 

de ansåg att det var viktigt 

med kunskap och att ha 

hjälp av en återfallsplan. 

Att finna rutiner och att 

reducera stress var viktigt.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

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

Jones, S. (2015). A qualitative investigation 

into the relationships between social factors 

and suicidal thoughts and acts experienced 

by people with a bipolar disorder diagnosis. 

Journal of Affective Disorders. vol176. 133-

140. Doi: 10.1016/j.jad.2015.02.002 

 

England  

The aim of the study was 

to explore which social 

factors were perceived to 

have triggered, worsened 

and also protected against 

suicidal thoughts, feelings 

and behaviours by 

individuals with a 

diagnosis of bipolar 

disorder 

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterierna: 

Bipolär typ 1 eller 2. Har haft erfarenhet om 

självmord eller självmordsförsök samt har en 

kontaktperson.  

Exklusionskriterier:  

Framgår ej 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval. 

Information om studien spreds via internet 

och på allmänna platser därefter fick personer 

ta kontakt vid intresse.   

Urval:  

20 deltagare med bipolär typ ett eller 2 i ålder 

mellan 18–65. 13 kvinnor och 7 män. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.   

Analysmetod:  

Tematisk analys.  

Styrkor:  

-Tydligt beskrivet resultat.  

-Dataanalys välbeskriven. 

-Citerat från deltagarna 

Svagheter: 

-Exklusionskriterier 

framkom ej   

- Eventuella bortfall 

presenteras ej.  

Resultatet beskriver att det 

var svårt att fungera 

normalt i livet p.g.a. 

sjukdomen. De kunde även 

känna sig otillräckliga som 

förälder vilket ansågs vara 

ett lidande. 

 

Det framkom även att de 

upplevde sig vara en börda 

för familjen och att 

anhöriga ibland kunde 

förvärra deras låga 

självförtroende. Deltagarna 

hade även svårt att 

uttrycka sina känslor vilket 

påverkade relationer 

negativt. 

 

Bristen på det sociala 

stödet var direkt kopplat 

till självmordstankar. När 

en negativ händelse 

utspelade sig eller när det 

inte kände sig förstådda så 

kunde de utveckla 

självmordstankar. En 

bristande kontroll kunde 

resultera i isolering.  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2015.02.002
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Parker, G., Paterson, A., Fletcher, K., 

Blanch, B., & Graham, R. (2012). The 

‘magic button question’ for those with a 

mood disorder — Would they wish to re-

live their condition? Journal of Affective 

Disorders,136(3), 419–424. Doi: 

10.1016/j.jad.2011.11.008 

 

Australien 

The study was to capture 

the views of those who 

were currently seeking 

diagnostic and 

management assistance 

for a mood disorder to 

overcome any recovery 

biases. 

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterier: 

Skulle genomgå en strukturerad diagnostisk 

intervju med bedömning av DSM-IV-kriterier 

för humörsjukdomar 

Exklusionskriterier: 

Ett tillstånd där depression är dominerande 

med hypomaniskt symptom, eller de som 

hade upplevt en psykotisk episod. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

Patienter på Black Dog Institute Depression 

Clinic.   

Urval: 884 patienterna som undersöktes, 

resulterades i 335 stycken som svarade på 

enkäten.  

Datainsamlingsmetod: 

Öppna enkätfrågor.  

Analysmetod: 

Tematisk analys  

Styrkor:  

-Tydligt resultat. 

- Lättläst text 

Svagheter:  

-Stort bortfall. 

- del av större studie. 

Resultatet belyser att det är 

en kamp att identifiera 

utlösande faktorer och att 

få kontroll över 

sjukdomen.  

 

De upplevde att de kunde 

se en annan sida av sig 

själva när de kunde 

acceptera sjukdomen.  

 

Deltagarna beskriver att de 

kunde få förståelse för 

sjukdomen då de fick 

tillräcklig information och 

kunskap. På så sätt kunde 

de få tillbaka kontrollen i 

livet. 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/01650327
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2011.11.008
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2011.11.008
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2011.11.008
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.jad.2011.11.008
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Proudfoot, J. G., Parker, G. B., Benoit BA, 

M., Manicav asagar, V., Smith, M., Gayed, 

A., MCrim, A. (2009). What happens after 

diagnosis? Understanding the experiences 

of patients with newly‐diagnosed bipolar 

disorder. Health expectations An 

international Journal of Public 

Participation in Health Policy, (12), 120-

129. Doi: /10.1111/j.1369-

7625.2009.00541.x  

 

Australien  

The aim of this study was 

to investigate the 

subjective experiences of 

patients after they have 

received a diagnosis of 

bipolar disorder 

 

Design: 

Explorativ 

Inklusionskriterier:  

Deltagarna skulle vara 18+ år; diagnostiserad 

med bipolär sjukdom inom de senaste 12 

månaderna, får behandling, tillgång till 

internet och e-post, vara med under 6 mån, bo 

i Australien och kunna läsa och skriva 

engelska samt ha minst 22 poäng i MSQ.  

Exklusionskriterier:  

Framkom ej 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval.   

Deltagarna rekryterades via webbplatsen 

Black Dog Institute.    

Urval:  

26 deltagare som är ny diagnostiserade med 

bipolär sjukdom 54% var kvinnor resterande 

var män. Ålder mellan 18-59år. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer skedde via online-kommunikation 

mellan nyligen diagnostiserade patienter och 

fyra respondenter. 

Analysmetod: 

Tematisk analys med induktiv ansats.   

Styrkor  

-Tydligt syfte 

-Tydlig metod  

-Resultatet var bra 

strukturerat 

-Inget bortfall 

Svagheter: 

-Del av en större studie 

-Exklusionskriterier 

redovisas ej 

 

 

 

 

I resultatet framkommer 

det att ny diagnostiserade 

har behov av att lära sig 

mer om sjukdomen för att 

få förståelse för den. Men 

även att diagnostiseringen 

kunde ge trygghet och 

lättnad. 

De beskriver vikten av 

familjens stöd då 

sjukdomen var en kamp då 

följderna av sjukdomen 

påverkar deras liv på olika 

sätt. Ett annat behov som 

beskrevs var en 

återfallsplan. 

 

De beskriver en rädsla för 

kommande episoder och 

hur episoderna upplevs 

känslomässigt. 

Identitetförlusten som 

upplevs beskrivs samt oron 

och rädslan för framtiden. 

 

Känslor kring 

stigmatiseringen beskrivs 

och hur de kunde hantera 

det. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

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

Nyström, M. (2009). Extra dimensions in all 

aspects of life—the meaning of life with 

bipolar disorder. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-

being, 4(3), 159-169. Doi: 

10.1080/17482620902864194 

 

Sverige 

The aim of this study is to 

explore the existential 

meaning of life with BD. 

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad med bipolär sjukdom, upplevt 

psykiatrisk vård, bodde i eget hem. 

Exklusionskriterier: 

Inte lida av svår depression eller mani under 

intervjuerna 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval från 2 psykiatri kliniker. 

Urval: 10 personer, 6 kvinnor och 4 män i 

ålder 30-61 år, diagnostiserade med bipolär. 

Datainsamlingsmetod:  

Öppna intervjuer  

Analysmetod: 

Tematisk analys  

Styrkor:  

-Plats för intervjun valdes 

av deltagaren 

-Tydligt syfte.  

Svagheter: 

-Del av en pågående studie 

-Svårt att tyda 

analysmetoden 

 

 

Resultatet beskriver att 

deltagarna upplevde 

sjukdomen som en kamp 

och var svår att förstå 

vilket skapade ångest. 

 

Personerna upplevde sig 

ha mörka tankar och att 

deras beteende kunde ha 

en negativ effekt på 

relationer vilket gav 

upphov till skuld och 

skam. 

 

De beskriver en rädsla för 

framtiden och hur de ska 

kunna hantera sjukdomen. 

De upplevde även att de 

var en börda för deras 

familj och anhöriga vilket 

gav skam och mörka 

tankar. 

 

https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/zqhw20/current
https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/zqhw20/current
https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/zqhw20/current
https://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/toc/zqhw20/current
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/17482620902864194
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/17482620902864194
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Vallerino, M., Rapisarda, F., Scott, J., 

Vecchi, T., Barbato, A., & D’Avanzo. B. 

(2019). Experiences of Mental Healthcare 

Reported by Individuals Diagnosed with 

Bipolar Disorder: An Italian Qualitative. 

Community Mental Health Journal, 55(1), 

129-136. Doi: 10.1007/s10597-018-0311-3 

 

Italien 

This study aimed to 

explore the experiences of 

mental healthcare in a 

sample of Italian adults 

with BD 

Design: 

Deskriptiv  

Inklusionskriterier: 

Över 18 år och diagnostiserad med bipolär 

sjukdom 

Exklusionskriterier: 

vara i akut fas 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval från vårdcentraler i Italien. 

 Urval: 

9 personer, ålder 37-56. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerad intervju. inspelade   

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor:  

-Deltagare valde plats för 

intervjun 

-Citat från deltagarna 

-tydlig text 

-metod tydligt beskriven 

-Deltagare fick ej betalt 

Svagheter: 

-könsfördelning beskrivs ej 

 

I resultatet beskrivs olika 

upplevelser av sjukdomen 

och att diagnostiseringen 

var ett kritiskt ögonblick.  

 

De upplevde inte att de 

fick tillräckligt med hjälp 

eller tillräckligt med 

information om sin 

sjukdom.  

De beskriver vikten av 

gruppterapin och att 

sjuksköterskekontakten 

spelade en stor roll. 

 

Det beskrevs även att 

vårdpersonalen hade 

otillräcklig kunskap och 

förståelse för sjukdomen 

vilket kunde ge upphov till 

olika känslor hos de 

drabbade. 

 

Resultatet visar även att 

inläggning kunde upplevas 

både som en kränkning 

men även som en lättnad 

och att krishantering borde 

finnas dygnet runt 

file:///D:/Hämtade%20filer/
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1007/s10597-018-0311-3
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1007/s10597-018-0311-3
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Van den Heuvel. S.C.G.H., Goossens. P. J. 

J., Terlouw. C., Van Achterberg. T., & 

Schoonhoven. L. (2015). Identifying and 

describing patients' learning experiences 

towards self‐management of bipolar 

disorders: a phenomenological study. 

Psychiatric and Mental Health Nursing. 

22(10), 801-810. Doi:10.1111/jpm.12243  

 

Nederländerna 

Describes learning 

experiences of service 

users in self-managing 

BD 

Design: 

Deskriptiv   

Inklusionskriterierna: 

Diagnos bipolär typ 1 eller 2, talar och förstår 

tyska, vara i normal sinnesstämning under 

intervjuerna 

Exklusionskriterier:  

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval. Från 3 olika kliniker i 

Nederländerna 

Urval: 

16 personer, varav 8 män och 8 kvinnor, ålder 

24-66. 

Datainsamlingsmetod:  

inspelade intervjuer, öppna frågor, guide 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Styrkor:  

-Finns inget bortfall 

-Intervjuguide 

-Citat från deltagare 

Svagheter: 

-Exklusionskriterier saknas 

 

Resultatet beskriver att 

deltagarna kunde uppleva 

sjukdomen som en gåva 

och kunde öka 

självförtroendet. Men även 

att de kunde vara rädda för 

en kommande episod.  

 

De upplevde att 

informationen vid 

diagnostiseringen var svår 

att bearbeta och gav 

upphov till flera 

känslomässiga reaktioner 

och att sjuksköterskan då 

var ett stort stöd. 

 

De beskriver hur 

sjukdomen kunde resultera 

i kontrollförlust men även 

hur de kunde återfå 

kontrollen.  

Olika strategier beskrivs 

av deltagarna hur de kan 

hjälpa att hantera 

sjukdomen. 

 

Resultatet visar även 

vilken trygghet familj och 

anhöriga kan bidra med på 

olika sätt.  
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