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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av kraftiga 

humörsvängningar i maniska och depressiva skov. Den har påverkan på personens livsvärld 

och upplevelse av hälsa. Sjukdomen är kronisk och för med sig lidande för personen. 

Sjuksköterskan har en väsentlig roll i att ge stöd och undervisning. Syfte: Är att beskriva 

personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Kvalitativ metod där fem 

självbiografier lästes. Analysmetoden är analys av narrativer. Resultat: I resultatet framkom 

det sex kategorier. Dessa är: den känslomässiga berg och dalbanan, den euforiska 

gränslösheten, som mörkast före gryning, den annorlunda verkligheten, påverkan på det 

vardagliga, i kontakt med vården. Diskussion: Personer med bipolär sjukdom upplever 

hälsa, ohälsa och lidande beroende på vilket skov i sjukdom de befinner sig i. Det är viktigt 

att ha personer i sin omgivning som är förstående och bryr sig för att kunna finna ro. 

Sjuksköterskan agerar som stöd i det dynamiska humöret hos personerna och kan bidra med 

information för att lättare hantera sjukdomen. Konklusion: Att leva med bipolär sjukdom 

innebär ett ständigt varierande humör. Vården ska vara öppen och bemöta personen i dennes 

livsvärld. Det är viktigt som sjuksköterska att skapa balans för att lindra lidande och 

uppmuntra till hälsa. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Bipolar disorder is a chronic condition which is characterised by elevated 

mood swings with manic and depressive episodes. It has impact on the person’s lifeworld 

and his or her experience of health. The chronic disorder causes suffering for the person. The 

essential role of the nurse is to be supportive and educate. Aim: To describe peoples’ 

experiences to live with bipolar disorder. Method: A qualitative study were five 

autobiographies was studied. The method of analytics is narrative analysis. Results: The 

result has six categories. Those are: the emotional rollercoaster, the euphoric boundlessness, 

darkest before dawn, the different reality, impact on the social life, in contact with care. 

Discussion: People with bipolar disorder experiences health, illness and suffering depending 

on which episode they are in. It’s important to have people in their vicinity who is 

understanding and who cares to find peace. The nurse acts as support in the dynamic mood 

swings the people can have and can contribute with information how to handle the disorder. 

Conclusion: To live with bipolar disorder means constant mood swings. The care should 

have a open mind and answer to the person in their lifeworld. It’s important as nurse to create 

a balance to ease suffering and encourage health. 
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INLEDNING 

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom där personen växlar mellan maniska och 

depressiva episoder (Goodwin & Jamison, 2007). Det är ungefär 60 miljoner människor som 

har diagnosen bipolär sjukdom runt om i världen enligt World Health Organization (WHO, 

2018) och ungefär tre procent av Sveriges befolkning har diagnosen (Hjärnfonden, 2018). 

Sjuksköterskans roll är en viktig grundsten för personen och dennes välmående och hälsa. 

För att sjuksköterskan ska kunna vårda personer med psykiska sjukdomar krävs kompetens 

samt kunskap inom området. Genom att studera personers upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom kan sjuksköterskan få en förståelse för personens livsvärld samt identifiera 

eventuella stigmatiseringar. På så sätt kan sjuksköterskan lindra lidande och bidra till en 

bättre vård. 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Det är svårt att ge en exakt definition av psykisk ohälsa men WHO (2018) beskriver att 

psykisk ohälsa består av olika sjukdomar men att de karakteriseras av onormala tankar, 

relationer till andra, känslor, perception och behov. Personer med psykisk ohälsa kan 

uppleva ensamhet och att de blir utfrysta känslomässigt och socialt (Lindgren, Sundbaum, 

Eriksson & Graneheim, 2014). Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som består av psykiska 

sjukdomar och psykiska besvär. Psykiska besvär är när ingen diagnos är uppfylld men 

personen upplever psykisk obalans som exempelvis vid ångest och sömnsvårigheter. Psykisk 

sjukdom är när kriterierna för en psykisk diagnos uppfylls (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Depression, demenssjukdom, autism, schizofreni, psykossjukdomar, intellektuella 

funktionsnedsättningar och bipolär sjukdom är exempel på psykiska diagnoser (WHO, 

2018). Forskning visar att det finns en stigmatisering kring psykisk ohälsa, där samhället har 

en negativ bild av personer som lider av en psykisk sjukdom. Stigmatisering av olika 

psykiska sjukdomar kan leda till att personer med dessa sjukdomar blir självstigmatiserade. 

Detta innebär att personen finner sig själv i vad andra människor tänker och tycker om dem, 

som ofta resulterar i dålig självkänsla och dåligt självförtroende för personen (Rüsch, 

Angermeyer & Corrigan, 2005). 

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som kännetecknas av återkommande 

maniska och hypomaniska episoder samt återkommande episoder av depression (Goodwin 

& Jamison, 2007). Sjukdomen debuterar oftast mellan puberteten och en tidig vuxenålder, 

men kan även debutera i alla åldrar (Svenska psykiatriska föreningen, 2017). Diagnosen 

bipolär sjukdom har ökat signifikant de senaste 20 åren i Sverige (Carlborg, Ferntoft, 
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Thuresson & Bodegard, 2014). Sjukdomen klassificeras i typ 1 och typ 2 samt en tredje typ 

som kallas för Cyklotymi. Typ 1 innefattar maniska perioder som i vissa fall kan varieras 

med perioder av depression, medan typ 2 innefattar långa perioder av depression som 

kombineras med hypomani (Goodwin & Jamison, 2007). Cyklotymi utmärker sig med 

mindre uppenbara stämningsförändringar än vid bipolär sjukdom typ 1 och 2. Sjukdomen 

innefattar oftast återkommande men lindriga hypomaniska episoder under minst två år, som 

varvas med mindre djupgående depressiva episoder (Allgulander, 2014). Maniska perioder 

utmärks genom höga och expansiva stämningslägen som varar under minst en vecka. 

Symtom under denna period kan innefatta förhöjd självkänsla, minskat sömnbehov, 

tankeflykt, lättdistraktion samt en ökad aktivitet som lätt kan leda till negativa följder. Mani 

har ibland en tendens att likna symtom vid attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

framförallt med symtom som hyperaktivitet och lättdistraktion. Hypomaniska episoder 

liknar mani, där symtombilden ser ut på samma sätt, men är av en mildare grad (Allgulander, 

2014). 

Behandling av bipolär sjukdom 

Behandling av bipolär sjukdom ser enligt Svenska psykiatriska föreningen (2017) olika ut 

beroende på vilken typ av bipolär sjukdom personen har. Behandling av sjukdomen består 

både av en farmakologisk och en psykologisk behandling. Vid farmakologiska behandlingen 

används vanligtvis neuroleptika vid akut mani och hypomani. Vid svår mani används 

neuroleptika och stämningsstabiliserare. Det vanligaste läkemedlet för behandling av manier 

är Litium, som är ett antipsykotika. Allgulander (2014) skriver att litium har dokumenterad 

effekt på manier och ges som depottabletter. De vanligaste biverkningarna för 

litiumbehandling är törst, diarré, darrningar i händer, viktökning och påverkan på 

sköldkörteln. Det är viktigt att regelbundet kolla litiumhalten i blodet för att undvika 

litiumförgiftning och bibehålla rätt koncentration för önskad effekt. Detta har en terapeutisk 

och profylaktisk effekt vid mani, samt även en antidepressiv effekt i vissa fall. Vid svåra 

depressioner används antiepileptika som behandling. Allgulander (2014) beskriver även att 

en mer specificerad läkemedelsbehandling behövs vid svåra manier och svåra depressioner. 

Vid allvarliga tillstånd som detta kan elektroconvulsive therapy (ECT) vara en lämplig 

behandling (Svenska psykiatriska föreningen, 2017). ECT innebär att man utlöser ett 

generaliserat epileptiskt anfall där man stimulerar centrala nervsystemet med elektriska 

impulser (Svenska psykiatriska föreningen, 2014). Den psykologiska behandlingen ska vara 

tillgänglig för alla personer med diagnosen bipolär sjukdom. Psykologiska behandlingen ska 

inkludera anhöriga och innefatta sjukdomskunskap, tecken på återfall, betydelse av 

medicinering samt personens egen kännedom om stress- och sårbarhetsfaktorer. Denna 

behandling ska gynna personen vid eventuella återfall. (Svenska psykiatriska föreningen, 

2017). 

Katie Erikssons teori om lidande 

Lidandet är individuellt och upplevs olika av alla individer och av den anledningen är det 

svårt att ge en förklaring på vad lidande är. Lidande finns i alla människors liv. När en 

människa väljer att leva väljer den samtidigt lidandet. Hur människor förhåller sig till 
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lidandet kan snabbt förändras. En människa kan i en situation uppfatta lidandet som att det 

alltid kommer finnas där och ge smärta, till att i nästa situation uppfatta lidandet som att det 

finns ett syfte med det och kan då acceptera att utstå lidandet. Har en människa ett syfte med 

sitt liv, finns det ofta även ett syfte med deras lidande (Eriksson, 1994). I vården används 

ordet patient som betyder den lidande. I början användes ordet för personer som hade en 

sjukdom och en diagnos till skillnad från idag är det enda som kan kopplas till 

ursprungsbetydelsen att patienten behöver ha tålamod. Från början användes ordet patient 

för en person som utstod någon form av smärta men var inte nödvändigtvis kopplat till 

sjukdom och vården utan istället kunde personen vara tvungen att utstå något (Eriksson, 

1994). 

I vården finns tre olika typer av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande uppkommer i samband med sjukdom och behandling. Vårdlidande 

upplevs i relation till vårdsituationen. Livslidande är det lidande som uppstår i relation till 

det egna livet. Livslidande leder ofta till ensamhet då detta lidande är unikt för alla individer 

och kan uppkomma då hälsan och livet är hotat (Eriksson, 1994). Vid bipolär sjukdom kan 

livslidande uppstå då personen inser att detta kommer ha påverkan på hela livet och 

existentiella frågor kan uppkomma om vem de egentligen är (Proudfoot et al., 2009). Enligt 

Eriksson (1996) är hälsa något som kan urskiljas i individens tillstånd av sundhet, friskhet 

och välbefinnande, men behöver inte betyda frånvaro av sjukdom. Där sundhet och friskhet 

är objektivt och välbefinnande subjektivt. Den psykiska hälsan betecknas av sundhet, den 

fysiska av friskhet och välbefinnande är den subjektiva känslan av välbehag. Hälsa som 

tillstånd innebär delvis frånvaro av dysfunktion och upplevt välbefinnande. Ohälsa innebär 

förekomst av dysfunktion och upplevt illabefinnande. Hälsokorset (se figur 1) är ett 

instrument som mäter individens nivå av hälsa och lidande. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Enligt Eriksson (1996), hälsokorset. Avritad från (Eriksson, 1996, s. 46). 
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Livsvärld 

Livsvärld definieras som det varje individ upplever varje dag och hur människan använder 

sina erfarenheter och utifrån detta lever sitt liv (Biley & Galvin, 2007). Livsvärlden för 

personer med bipolär sjukdom kan påverkas eftersom det är en kronisk sjukdom som de ska 

leva med. Både biverkningar av medicin som att känna sig avtrubbad, viktökning samt 

trötthet och symtom av sjukdomen som kraftiga humörsvängningar, depressiva skov och 

maniska perioder påverkar det vardagliga livet (Proudfoot et al., 2009). Människor upplever 

livsvärlden som den världen de lever i. Det är med andra ord inte en annan värld utan hur 

varje individ tolkar sin egen tillvaro. Livsvärlden är ett sätt att förhålla sig till världen, hur 

människan upplever saker i förhållande till situationerna människan lever i (Dahlberg, 2014). 

Människan tolkar sin egen unika livsvärld utifrån hur den förstår sig själv, andra och 

omvärlden. Två personer som är med om samma sak kan uppfatta situationen helt olika då 

de har skilda livsvärldar och därmed tolkar och uppfattar saker på olika sätt (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Människans livsvärld består av tidigare upplevelser och kunskaper och det 

är genom dessa kunskaper som människan uppfattar sin situation. När en människa förstår 

en annan persons livsvärld kan denne också förstå den andra personen. Det är viktigt att 

förstå en annan persons livsvärld för att personen ska må bra, för att kunna förstå en annan 

persons livsvärld behöver det finnas en strävan efter att förstå (Ekebergh, 2015). En av de 

viktigaste sakerna för att vårdpersonal ska kunna ge en god vård och omvårdnad till personer 

med alla typer av sjukdomar både somatiska och psykiska är att kunna förstå personen och 

dennes värld (Biley & Galvin, 2007). 

Sjuksköterskans roll vid bipolär sjukdom 

Hälso- och sjukvårdslagen innefattar en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen, samt att vården ska förebygga ohälsa och ges med respekt för alla människors 

lika värde (SFS 2017:30). Sjuksköterskan har fyra huvudsakliga ansvarsområden som 

innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Inom den psykiatriska vården har sjuksköterskan som uppgift 

att normalisera patientens levnadsvillkor, för att på så sätt öka patientens möjlighet till att 

leva som andra. Detta ska göras genom att sjuksköterskan låter patienten delta i besluten om 

sin egen vård och behandling. Sjuksköterskans attityd och inställning gentemot patienter 

med psykisk ohälsa är en viktig aspekt som har stor betydelse inom vård och behandling. 

Långvarig psykisk ohälsa kan innebära att patienten till slut blir ett med sin sjukdom och att 

detta definierar personens identitet. Sjuksköterskan har därför som uppgift att separera 

patientens sjukdom från den verkliga individen (Lilja & Hellzén, 2014). 

Stegink et al. (2015) beskriver att sjuksköterskan har som uppgift att vårda en person med 

bipolär sjukdom genom att skapa en trygg miljö där personen kan känna sig förstådd och 

välkommen. Detta ska enligt Stegink et al. (2015) utföras genom att sjuksköterskan stödjer 

och visar förståelse för personens egna känslor och tankar. Forskning visar att personer med 

bipolär sjukdom belyser hur viktig sjuksköterskans roll är i behandlingen. En studie 

beskriver att patienter vill att sjuksköterskan ska vara lyhörd, ta sin tid och även skapa en 

god relation. Patienterna i studien ville även att sjuksköterskan ska individanpassa vården 
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för varje patient (Maassen, Regeer, Regeer, Bunders & Kupka, 2018). Sjuksköterskan ska 

även ha ett öppet förhållningssätt, där öppna frågor ställs som gör att patienten blir mer 

delaktig i sin egen sjukdom och vårdprocess. Detta ska leda till att patienten skapar ett större 

förtroende för sjuksköterskan (Beentjes, Goossens & Jongerden, 2016). 

PROBLEMFORMULERING 

Bipolär sjukdom beskrivs som en psykisk sjukdom som innefattar förändringar i människans 

sinnesstämning. Dessa förändringar består av maniska och depressiva episoder, som kan 

inverka på människans livsvärld och lidande. För att minska personens lidande krävs det en 

utökad kunskap om personens egna upplevelser av sin sjukdom. Sjuksköterskans arbete 

innebär att lindra lidande och förebygga ohälsa. För att detta ska uppfyllas krävs det att 

sjuksköterskan har en förståelse för personens livsvärld. Genom att beskriva människors 

upplevelser av att leva med bipolär sjukdom kan sjuksköterskan få en större inblick och 

förståelse, vilket kan leda till en förbättrad vård. 

SYFTE 

Beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  
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METOD 

Metoden som har använts i denna studie är kvalitativ metod. Denna metod innebär att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen. Syftet med metoden är att skapa kunskap om 

ett fenomen så som det tolkas (Henricson & Billhult, 2017). Analysmetoden som har använts 

i studien är analys av narrativer i form av självbiografier. Denna analysmetod har använts då 

personers egna upplevelser ska beskrivas, som i detta fall innebär beskrivning av personers 

upplevelser av att leva med bipolär sjukdom (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

Urval 

Litteraturen som har studerats är självbiografier som är skrivna av personer som 

diagnostiserats med bipolär sjukdom. För att hitta lämpliga självbiografier valdes följande 

inklusionskriterier: Ska finnas på svenska för att undvika missuppfattningar. Upplevelser 

från manligt och kvinnligt perspektiv. Endast de som beskriver personliga upplevelser har 

använts oavsett ålder på författaren. Böckerna ska ha skrivits under de senaste 15 åren. 

Exklusionskriterier är följande: Böckerna ska inte beskriva flera psykiska diagnoser, då 

endast upplevelser av bipolär sjukdom har analyserats och böcker som beskrivit flera 

perspektiv som exempelvis anhörig eller vårdpersonalens perspektiv har valts bort för att 

endast studera personliga upplevelser.  

Datainsamling 

Vid datainsamlingen har LIBRIS bokkatalog använts, då detta anses vara en rimlig sökbas 

med ett stort urval. Sökorden som användes var bipolär* och biografi* för att hitta lämpliga 

självbiografier om bipolär sjukdom. Dessa sökord gav 59 träffar, efter att dubbletter tagits 

bort återstod 36 böcker. Sedan togs ytterligare tre böcker bort p.g.a årtal då de var skrivna 

för mer än 15 år sedan. Då återstod 33 böcker. Se tabell 1 för sammanställning av sökningen. 

Efter att sammanfattningarna lästs till de 33 böckerna och tillgängligheten på böckerna 

kontrollerats på högskolans bibliotek valdes 5 böcker ut som ansågs vara relevanta för syftet. 

Sammanfattningar av de fem böcker som har lästs: 

Med mitt liv i mina händer. 

Självbiografin följer Cecilia, från det att hon som barn inte förstår varför hon behandlas 

annorlunda av sina släktingar gentemot sina kusiner till sitt eventuella accepterande av sin 

sjukdom. Cecilia lider av bipolär sjukdom och detta kommer att ta henne 13 år att komma 

till bukt med från den egentliga debuten av hennes sjukdom i tjugoårsåldern.  

 

Mitt galna liv. 

Arvid lider av bipolär sjukdom typ 1. Han har bältats fast, behandlats med elchocker och 

tagit mängder av psykofarmaka. I boken beskriver Arvid hur det är att leva med en psykisk 

sjukdom och samtidigt jobba som journalist. Mellan skoven är Arvid fullt fungerande men 

blir en helt annan människa när skoven tilltar. Arvid delar även med sig av synen på hur 

psykiatrisk sjukdom förändrats, både i vården och i samhället. 
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Vansinnet, mitt bipolära liv. 

I tonåren led Marya av både bulimi och anorexi men det var inte förrän långt sedan hon 

skulle den bakomliggande orsaken. Marya var 24 år när hon fick diagnosen bipolär sjukdom 

och då förstod hon att hon varit sjuk sedan hon var barn. I självbiografin berättar hon om sin 

minst sagt turbulenta resa genom livet. Den eviga kampen att få bukt med sin sjukdom för 

att eventuellt få rätsida på sitt liv. 

 

Ett bipolärt hjärta. 

Rebecca beskriver i sin självbiografi hur det är att leva med bipolär sjukdom som hon fick 

vid 21 års ålder. Hon beskriver sina erfarenheter av vården, hur lätt det är att fastna i den 

stora vårdapparaten. Rebecca har behandlats med både elchocker och tagit mycket 

psykofarmaka. Hon har legat inne på slutna avdelningar och gjort allt för att få bukt på sitt 

eget liv. 

 

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva 

Utåt kan Anns liv uppfattas som perfekt. Hon har man, barn och en framgångsrik 

yrkeskarriär som forskare och journalist. Men under ytan råder det storm. Ann lider av 

bipolär sjukdom typ 2.  

 

Tabell 1. Sökning av självbiografier 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

sammanfattningar 

Valda 

självbiografier 

Libris 

2019-08-

28 

Bipolär* 

biografi* 

59 33 5 

 

Analys 

Datamaterialet har analyserats enligt Dahlborg-Lyckhages (2017) beskrivning av att 

analysera berättelser (narrativer). Beskrivningen innebär att analysen ska innefatta data från 

färdiga berättelser, där innehållet ska beskrivas genom koder, kategorier eller teman. Detta 

ska sedan presenteras i författarnas resultat under olika rubriker. Processen innebär att 

författarna av studien kommer först att se texterna som en helhet, för att sedan sönderdela 

texterna och slutligen sammanställa texterna på nytt igen. Analysen innebär att läsaren ska 

vara öppen och förhålla sig till berättelsen så som den är skriven, detta innebär att färdiga 
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teorier och kategorier ska undvikas. Analysmetoden har använts för att ge ökad insikt om 

hur hälsa, ohälsa, lidande och vård upplevs av personer. Den används även för att ytterligare 

skapa kunskap om omvårdnad och erfarenheter av omvårdnad och hur detta skildras i olika 

texter. Analysmetoden visar människors erfarenheter av vård och hur dessa påverkar vården 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Självbiografierna delades upp mellan författarna, en författare läste två böcker och den andra 

läste tre böcker. När böckerna lästes första gången lästes de med ett öppet sinne och 

fokuserade på att förstå innehållet i böckerna som en helhet och som de är skrivna. Det är 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) lätt att öppenheten begränsas av förförståelse, för att detta 

inte skulle ske användes reflektion under analysprocessen för att öka medvetenheten kring 

förförståelsen. Sedan sammanfattades och diskuterades innehållet av böckerna mellan 

författarna så båda två förstod innebörden i de fem böckerna. Böckerna delades sedan upp 

på samma sätt som tidigare och lästes flera gånger för att skapa en större förståelse kring 

innehållet, det togs även kort på sidor i böckerna som ansågs vara relevanta i förhållande till 

syftet. Sedan diskuterades innehållet i böckerna igen och med hjälp av fotona togs meningar 

ut så böckernas helhet blev till delar och de delar som ansågs svara på syftet sammanställdes 

i ett dokument. För att hitta dessa delar i böckerna använde författarna frågeställningen “hur 

upplever personen att det är att leva med bipolär sjukdom?”. När delarna hade sammanställts 

i ett dokument urskildes likheter och skillnader och utifrån detta sammanställdes delarna i 

temporära kategorier som namngavs utifrån innehållet. Analysen av delarna fortsatte genom 

att innehållet i kategorierna bearbetades ytterligare och delarna flyttades runt i dokumentet 

för att sedan bilda nya kategorier. De nya kategorierna länkades samman och en ny helhet 

framkom som resulterade i resultatet. Namnen på kategorierna byttes när det slutgiltiga 

resultatet var färdigt för att bättre stämma överens med resultatets innehåll. 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är en central riktlinje för etiska aspekter vid forskning. 

Deklarationen innehåller etiska principer som lägger stor vikt på att omsorgen om individen 

alltid går före forskning och vetenskap (Kjellström, 2017). Enligt lagen om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk beskrivs det att verk som är offentliggjorda anses vara 

tillgängliga för allmänheten (SFS 1960:729). Författarna av denna studie kan därför använda 

självbiografier då dessa kategoriseras som offentliga litterära verk som är tillgängliga för 

allmänheten att läsa. Vidare i lagen beskrivs det att ett verk inte får kränkas eller publiceras 

som egenskrivet verk (SFS 1960:729). Oredlighet är enligt Kjellström (2017) när ett 

vetenskapligt arbete medvetet förvanskas exempelvis genom att kopiera text utan att ange 

källan och förändra metoden eller resultatet i arbetet. I denna studie har oredlighet undvikits 

genom att de källor som har använts har angetts, metoden har beskrivits och det materialet 

som framkom efter analysen har redovisats i resultatet. Författarnas förförståelse finns i en 

liten del av en tidigare kurs som ingår i sjuksköterskeprogrammet. En av författarna har även 

jobbat med personer med bipolär sjukdom. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i sex kategorier och dessa är den känslomässiga berg och dalbanan, 

den euforiska gränslösheten, som mörkast före gryning, den annorlunda verkligheten, det 

sociala livet och i kontakt med vården. 

 

Den känslomässiga berg och dalbanan 

 

Att leva med bipolär sjukdom är som att kastas mellan olika sinnesstämningar. I ena stunden 

kan en person vara sprudlande glad och i nästa stund tar depressionen över hand (Anserud, 

2010). Det beskrivs att leva med bipolär sjukdom kan liknas med en berg- och dalbana, där 

känslorna går upp och ner om vartannat och ibland skulle det vara skönt att stoppa 

attraktionen och hoppa av (Asp, 2012). Heberlein (2008) skriver att ångesten är verklig, likt 

depressionen när den infinner sig. De hypomaniska tillstånden är högst påtagliga. Det skulle 

inte göra någon skillnad om den var socialt accepterad, sjukdomen skulle fortfarande finnas 

där. Att få diagnosen fastställd kan ta lång tid, oftast flera år. När de fått diagnosen kommer 

de flesta mer till insikt varför de haft kraftiga humörsvängningar och varför de mått så dåligt. 

Sjukdomen är kronisk och den kommer alltid finnas där. Men de flesta lär sig att leva med 

och acceptera sjukdomen och målet är ett normalt och balanserat liv (Anserud, 2010; Asp, 

2012; Hornbacher, 2009; Lagercrantz, 2010).  

 

Känslan av att vara otillräcklig och ställa onormalt höga krav på sig själv är genomgående 

hos de som lever med bipolär sjukdom. Asp (2012) skriver att “När jag blev äldre presterade 

jag så mycket som möjligt men duktighetsnivån räckte aldrig till” (s.16). Det skapas en inre 

stress att alltid behöva prestera på toppnivå och en känsla av att aldrig vara riktigt nöjd 

infinner sig. Detta gör att i de episoderna av sjukdomen där sinnesstämningen är låg och 

personerna inte klarar av att prestera på topp blir minsta motgång överväldigande (Anserud 

2010; Asp 2012). Heberlein (2008) beskriver att även om hon har allt som anses göra 

människor lyckliga är det något som saknas, något grundläggande som inte finns där.  

 Den euforiska gränslösheten 

 

Under de maniska skoven går hjärnan på högvarv under alla dygnets timmar. Personerna får 

en mycket positiv inställning, enormt självförtroende och prestationsförmågan når onormalt 

höga gränser. Det infinner sig en syntetisk passion i det som kretsar kring personen som 

kommit in i det maniska skovet. Energidepåerna är till synes bottenlösa och personen vill ta 

in och utföra så mycket som möjligt under skovet. Det är härligt och befriande att vara på 

väg in i den här sinnesstämningen. En känsla av att vara ostoppbar infinner sig och 

kreativiteten flödar i överdrivna mängder (Anserud, 2010; Heberlein, 2008; Lagercrantz, 

2010). Heberlein (2008) skriver “Bitvis oövervinnerlig. Stundtals genial. Berusad. Uppfylld. 

Plötsligt känns allting, allting så viktigt, så meningsfullt” (s. 62). Lagercrantz (2010) känner 

sig oerhört smart och väldigt nöjd över de tankar som kretsar i hjärnan under det maniska 

skovet. Tankar och uträkningar upplevs som subjektivt klyftiga. Skoven börjar ofta i en 
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ovanlig pratsamhet där världen blir oerhört intressant och känner sig ha stor påverkan på 

personer som anträffas i vardagen. Anserud (2010) skriver att under ett maniskt skov är 

manin vacker och helt fantastisk och vill inte att den försvinner. 

 

I det maniska skovet är känslan av att vilja åstadkomma saker överväldigande och sömnen 

kommer i andra hand. Det blir svårt att koppla av och svårt att sova på nätterna. Nätterna 

kan bestå av inga eller endast ett fåtal timmars sömn. Detta kan pågå under några dagar och 

ibland upp till flera veckor (Hornbacher, 2009; Lagercrantz 2010). Anserud (2010) skriver 

att kroppen inte kunde ligga still, att sömnen inte vill göra sig påmind. Hornbacher (2009) 

skriver “Två veckor nästan helt utan sömn, många partyn, folk överallt, på dagarna är jag på 

jobbet och skriver som en vettvilling, fabricerar artiklar om både festivalen och det övriga 

kulturlivet” (s. 182). Tillslut blir sinnesintrycken för mycket, hjärnan känns överfull och 

kroppen orkar inte längre med. Det känns som att kroppen ska dö (Lagercrantz, 2010). 

 Som mörkast före gryning 

 

Under de depressiva skoven översköljs personen av känslor av nedstämdhet, hjälplöshet och 

svår ångest. Missnöjet i tillvaron är överväldigande och det är svårt att se något positivt med 

tillvaron (Asp, 2012). Nedstämdhet känns som en tyngd över armar och en ängslan i 

kroppen. Det kändes inombords vad som höll på att ske, ett depressivt skov var på väg 

(Anserud, 2010). Ångest beskrivs som något som sitter inne i bröstet och klöser och vill göra 

henne illa (Heberlein, 2008). En annan person beskriver ångest inte bara som en obehaglig 

känsla utan något som sätter sig kroppsligt, likt ett dödligt toxin (Asp, 2012). Det beskrevs 

även att ångest känns som totalt mörker, som att något går sönder inombords och själen 

försvinner (Anserud, 2010). En annan person tycker att ångest känns som en molande värk 

i magen med kraftiga skakningar och ständigt en känsla av att vara utmattad (Hornbacher, 

2009). Tankar under de depressiva skoven visar sig i ångestladdade och oroliga funderingar 

kring döden (Lagercrantz, 2010). Asp (2012) skriver att ångestattackerna visar sig på olika 

sätt och i varierande grad. De mildare attackerna är som en inre oro med ett lätt tryck över 

bröstet och en påtaglig rastlöshet. När det är som värst kan det både skrikas och gråtas med 

tillhörande suicidtankar. 

 

I depressiva skov är det vanligt med starka självmordstankar (Anserud, 2010). Ångesten blir 

överväldigande. Självmordstankarna som kommer är inte på grund av mobbning eller inre 

röster. Det är hjärnans fel för den arbetar ständigt och vill bara fortsätta och fortsätta 

(Heberlein, 2008). Asp (2012) skriver “När det var som värst ville jag bara kasta mig ut från 

min balkong på femte våningen. Ofta var det så illa att jag inte kunde vistas i mitt vardagsrum 

där balkongen fanns för att det var så lockande” (s. 85). Personerna vill egentligen inte dö 

men i de depressiva skoven orkar de inte med smärtan av att leva utan ser döden som en 

befrielse dessa gånger (Anserud, 2010; Asp, 2012; Heberlein, 2008). Heberlein (2008) 

beskriver tacksamhet och rädsla gentemot sig själv att hon inte tog livet av sig i en av sina 

depressionsperioder. Hon var inte i det bästa skick just då. Den oförnuftiga rädslan är 

skrämmande och hon vill ej falla offer för dem. 
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Den annorlunda verkligheten 

 

Psykoser förekommer i både maniska och depressiva perioder (Anserud, 2010; Asp, 2012; 

Hornbacher, 2009; Lagercrantz, 2010). Dessa beskrevs som att det kom rök från uret på 

väggen, väggen började andas och neonfärgade sfärer flöt igenom rummet. Under en annan 

psykos hörde personen röster, människor som pratade. Det var inte på riktigt, så det fanns 

ingen rädsla (Anserud, 2010). En annan person började rita teckningar med olika symboler 

och konstiga figurer. Några teckningar bestod av streck föreställande olika långa vågor 

(Lagercrantz, 2010). Det beskrivs även som en tom fixerad blick som var fixerad på något 

utanför fönstret, samtidigt som personen satt och vaggade på sängkanten. Även små 

paranoida inslag som att folk det interagerades med hade bakomliggande motiv i det som 

sades (Asp, 2012). En annan person tog bilen och åkte iväg, helt plötsligt återfås korta 

minnesbilder och personen befinner sig på en plats som ej känns igen (Hornbacher, 2009). 

Påverkan på det vardagliga livet 

 

Det är vanligt med koncentrationssvårigheter hos de som lever med bipolär sjukdom. Enkla 

saker som att läsa ett stycke text, fylla i blanketter eller gå och handla kan vara uppgifter 

som är näst intill omöjliga att fullfölja. Energin tar slut snabbt och andra vardagliga sysslor 

som att tvätta eller diska fullföljs sällan till fullo och lämnas halvfärdigt. Det sker ofta att 

utomstående eller anhöriga kommer och hjälper till med detta (Asp, 2012). Flera av 

personerna beskriver att anhöriga vill hjälpa till men det är svårt då personen ser sig själv 

som helt frisk i maniska skov då de mår väldigt bra och absolut inte behöver någon hjälp 

eller vård (Anserud, 2010; Hornbacher, 2009). Det beskrevs att anhöriga upplever oro, för 

vad personen kan göra både i maniska och depressiva perioder (Hornbacher, 2009). I 

depressiva skov är det vanligt att personen isolerar sig i sitt hem då de inte vill träffa några 

människor (Anserud, 2010). Det blir svårt att följa med i vardagliga konversationer, hjärnan 

vill hoppa över ljud och tar bara upp några ord i vissa meningar (Hornbacher, 2009). Knyta 

nya vänskapsband blir därför viktigt, eftersom de flesta förlorar dessa under sitt insjuknande 

av psykisk ohälsa. Vänner som lovat att finnas där har tröttnat och slutat höra av sig. De 

vänner som funnits där för att umgås är upptagna med annat och ingen finns kvar. 

Frågeställningar om sin egen älskvärdhet uppkommer och självhat infinner sig (Asp, 2012). 

I kontakt med vården 

 

Det beskrivs att psykiska sjukdomar är lika verklig för de som lever med det som för de med 

cancer, hiv eller andra somatiska sjukdomar. Det som efterfrågas är samma rätt till god vård 

som de som lever med livshotande sjukdomar. Personen anser att de med psykiska problem 

glöms bort och inte får något stöd av vården. Det finns ingen person som de kan luta sig 

emot som kan ge råd och vägledning (Heberlein, 2008). Anserud (2010) skriver att det är 

stora geografiska skillnader på vården i Sverige. På ett ställe tas exempelvis inte ett maniskt 

skov på så stort allvar, men på ett sjukhus med större resurser tas personen på större allvar 

och läggs troligtvis in. 
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Under inläggningarna på sjukhus fick flera av personerna ECT behandling. Det uttrycktes 

att behandlingen har varit livsförändrande på ett positivt sätt. Det beskrivs som en befrielse 

från galenskap och ett återfunnet förnuft som länge känts avlägset (Hornbacher, 2009). Det 

beskrevs även som ett hastigt förbättrat tillstånd med ett lugnare inre (Lagercrantz, 2010). 

En annan person beskriver ett sämre resultat där behandlingen var traumatiserande. Efter 

behandlingen vaknade personen upp med en ihärdig huvudvärk. Korttidsminnet var 

temporärt kraftigt försämrat och personen kunde dra samma anekdoter under ett kort 

tidsspann (Anserud, 2010). 

 

De flesta personerna har eller har gått på litiumbehandling. Litium har olika effekt på olika 

människor. Vissa fungerar den med god effekt, på andra har den mindre effekt på deras 

bipolära symtom (Anserud, 2010; Asp, 2012; Lagercrantz, 2010). Det upplevdes att litium 

hade minimal till ingen effekt alls och drabbades bara av bieffekter som viktuppgång 

(Anserud, 2010). En annan person känner sig lite avtrubbad av medicinen, att den dämpar 

kreativiteten och har försökt att leva utan den i tron om att vara frisk. Det tog då inte lång tid 

innan de bipolära symtomen visade sig på nytt (Lagercrantz, 2010). Litium beskrivs som en 

vändpunkt och bara efter några dagar hade det givit effekt. Livet gick åter igen att leva och 

balansen i vardagen var återfunnen (Asp, 2012) 

Resultatsammanfattning 

Det fanns många likheter mellan personernas upplevelser hur det är att leva med bipolär 

sjukdom. Likheter i symtomen till sjukdomen, men skiljaktigheter i intensitet under 

sjukdomens olika skov. Humöret går upp och ned i olika sjukdomsperioder. Det växlar 

mellan djupa depressioner och upprymda maniska skov. Känslorna blir den primära delen i 

dessa människors liv och deras vardag styrs utifrån dem. Ibland förekommer det även 

psykoser som får dem att uppleva en verklighet som existerar endast för dem. Det sociala 

livet kan bli påfrestande både för personerna och deras anhöriga, detta kan ha stark påverkan 

på deras vänskapsrelationer. Vissa av personerna känner att stödet som ges av vården är 

otillräckligt, behandlingar av psykiska sjukdomar sker på olika sätt och att det tar lång tid att 

få hjälp. Men det finns ingen generell behandling som hjälper alla. ECT och litium är 

effektivt för vissa och mindre verksamt för andra. De flesta lär sig leva med sjukdomen med 

hjälp av läkemedel, information och deras egen sjukdomsinsikt. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valts till denna studie är av kvalitativ ansats. Detta för att kunna framhäva 

personers erfarenheter av sjukdomen (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Narrativ metod valdes då 

den fokuserar på att undersöka berättelsen (Dahlborg-Lyckhage, 2017; Skott, 2017). Denna 

metod lämpar sig för att svara på det kvalitativa syftet och för att få en bredare förståelse för 

hur det är att leva med bipolär sjukdom.  

 

Att endast söka i LIBRIS ansågs ge nog med träffar för att kunna välja ut självbiografier. 

Därför användes inte någon annan databas. Användandet av inklusions och exklusions 

kriterier gav ett lämpligt antal självbiografier att välja på. Fyra av fem självbiografier var 

skrivna av kvinnor, vilket gör att studien saknar ett likvärdigt genusperspektiv. Detta ansågs 

ha mindre betydelse eftersom sjukdomen upplevdes på liknande sätt oberoende på om det 

var en man eller kvinna. Författarna till självbiografierna var mellan 23-70 år när böckerna 

gavs ut och beskriver upplevelser av sjukdomen i dess helhet. Böckerna beskriver likvärdiga 

erfarenheter och åldersskillnaderna anses inte ha någon betydelse för upplevelserna av 

sjukdomen. Fyra av fem böcker är skrivna på svenska och en är översatt från engelska till 

svenska. Översättningen förmodas vara korrekt, eftersom innehållet i böckerna är likvärdiga 

med de andra självbiografierna.  

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet goda indikationer på en kvalitativ studie. Trovärdighet innebär ett 

tydliggörande att kunskapen som finns i studien är sannolik och att resultatet bär giltighet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att stärka trovärdigheten i denna studie har 

självbiografierna lästs med ett öppet sinne. Dessutom har författarna till denna studie 

kontinuerligt kontrollerat och diskuterat insamlad data för att undvika att det blir felaktigt 

återgivet. Detta ökar trovärdigheten för denna studie.  

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar pålitligheten i ett examensarbete om författarnas 

förförståelse kan beskrivas (Mårtensson & Fridlund, 2017). I en kurs på 

sjuksköterskeprogrammet studerades det lite om bipolär sjukdom, även en av författarna har 

tidigare under en kort tid arbetat med personer som har bipolär sjukdom. Detta kan ha 

påverkat resultatet, men reflektion användes under arbetets gång för att medvetandegöra 

förförståelsen och därför ska förförståelsen ha minimal påverkan på resultatet. Genom detta 

arbetssätt anses pålitligheten i denna studie vara säkrad.  

 

Efter att böckerna lästes diskuterade studiens författare dess innehåll för att finna likheter 

respektive olikheter och för att dela med sig av egna tankar för en djupare förståelse. 

Självbiografierna har lästs flertalet gånger för att innebörden i berättelserna inte ska 

feltolkas. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är det viktigt att vara neutral och inte 

omtolka datan. Analysprocessen startade direkt när böckerna började läsas. Fotografier togs 

på de sidor som ansågs bestå av viktigt innehåll kopplat till syftet. Detta för att i 

skrivandeprocessen kunna gå tillbaka på ett enkelt sätt och hitta den data som ansågs vara 

relevant och se dess sammanhang men även för att minska risken att data förvrängs. Detta 
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arbetssätt kändes effektivt och tidsbesparande istället för att kontinuerligt söka i böckerna. 

Författarna valde att läsa två respektive tre böcker vardera på grund av tidsbegränsning. Att 

dela upp böckerna bjöd in till god diskussion och det var lätt att reflektera och finna relevant 

data för studien. 

 

Överförbarhet betyder att studien till olika grad kan överföras på andra grupper, 

sammanhang eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017). Personerna som skrivit 

självbiografierna i studien har likvärdiga erfarenheter därför kan studien anses vara 

överförbar på andra personer med bipolär sjukdom. Det är osäkert om studien kan överföras 

på personer med annan psykisk ohälsa. Enligt Lundman och Graneheim (2012) är det upp 

till läsaren att bedöma om resultatet är överförbart på andra grupper eller personer. 

 

Analysmetoden har använts för att ge ökad insikt om hur hälsa, ohälsa, lidande och vård 

upplevs av personer. Genom rätt val av analysmetod kan människors erfarenheter av vård 

och hur dessa påverkar vården återges. I denna studie har en narrativ analysmetod använts 

vilket har varit ett bra val för att få fram ytterligare kunskap om omvårdnad och erfarenheter 

av omvårdnad och hur detta skildras av olika personer i självbeskrivande texter. Att tydligt 

beskriva analysprocessen ökar bekräftelsebarheten i en studie (Mårtensson & Fridlund, 

2017). I föreliggande studie har strävan varit att tydligt beskriva hur analysprocessen har gått 

till vilket läsaren kan se i metodavsnittet.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt denna studies resultat tar det lång tid för en person med bipolär sjukdom att 

diagnostiseras korrekt. Detta överensstämmer med Allgulander (2014) som menar att det 

kan ta mer än ett decennium att få sin sjukdom rätt diagnostiserad (Allgulander, 2014). 

Utebliven vård kan bero på brister i förmågan att se och bedöma personens behov. Detta 

innebär alltid att människans värdighet kränks och ses som ett maktutövande (Eriksson, 

1994). Det är viktigt som sjuksköterska att se till personen som vårdas som en unik individ 

och bemöta dennes livsvärld på ett respektfullt sätt och inte missbruka sin vårdande makt. 

När personerna i resultatet får rätt ställd diagnos fås det en förklaring till varför personen 

mått dåligt och haft kraftiga humörsvängningar. Först nu kan de flesta personerna lära sig 

att acceptera och leva med den kroniska sjukdomen. Detta beskriver även Proudfoot et al., 

(2009) som skriver att personer det tagit lång tid att diagnostisera känner en lättnad när de 

äntligen får rätt diagnos och kan nu sträva efter att få ett relativt normalt liv. Daggenvoorde, 

Goossens och Gamel (2013) menar att första steget för att lära sig sin sjukdom är att 

acceptera, eller iallafall se början på acceptans. Efter att personen har kommit över den 

tröskeln blir det lättare att bemästra sin sjukdom och skoven blir enklare att parera. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan bedöma personens hälsotillstånd 

utifrån både objektiv och subjektiv data genom att vara uppmärksam på och lyhörd för 

personens unika livsvärld. Genom dialog med personen kan sjuksköterskan utvärdera, 

planera och fastställa omvårdnadsinsatser som anpassas till individen. Hälsokorset (figur 1) 

av Eriksson (1996) kan vara ett bra underlag för att mäta en persons hälsa med hjälp av de 

subjektiva och objektiva fynd som hittas hos personen. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

att det är viktigt att förstå personens individuella livsvärld. Det vårdande som inte klarar av 

att möta livsvärlden är följaktligen inte något realistiskt vårdande. 
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Enligt studiens resultat fylls personerna under ett maniskt skov med överväldigande positiva 

känslor som tar över det normala beteendet. Detta beskriver även Allgulander (2014) som 

ett högt expansivt stämningsläge med högt självförtroende, hög prestationsförmåga och 

mycket energi. Enligt Van den Heuvel et al. (2015) känner sig personerna speciella och mår 

fantastiskt. En del personer associerar inte det maniska skovet som en del i psykisk ohälsa, 

men förstod att det kunde ha negativa konsekvenser till följd. Enligt Eriksson (1996) kan ett 

upplevt välbefinnande infinna sig trots att kroppen är kroppsligt sjuk. Personen skulle 

placeras i den övre vänstra kvadranten i hälsokorset. Detta innebär en god upplevd hälsa men 

att personen faktiskt är sjuk vilket illustreras i figur 1. I resultatet upplevde personerna en 

god hälsa men de uppträder på ett sjukligt och onormalt sätt. Därför kan det vara svårt i 

skoven att inse sin egen sjukdom. Sömn är ett genomgående problem och det är svårt att 

varva ner om nätterna. Enligt Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2010) är sömn en viktig 

del i välmående hos personer med bipolär sjukdom och personerna har ett behov av kunskap 

för att kunna förbättra kvalitén på deras sömn. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

är informatik en kärnkompetens som innebär att delge information och undervisa i dennes 

egenvård och för att stärka patientens inflytande i mötet med vården. 

 

Efter ett maniskt skov infinner sig ofta ett depressivt skov med känslor av nedstämdhet, 

hjälplöshet och ångest infinna sig. Rusner et al. (2010) skriver att känna sig behövd eller 

vilja uppfylla ett löfte till en annan människa kan dämpa ångesten. Även att känna sig 

inkluderad i exempelvis sin arbetsgrupp eller bara känna sig uppskattad är också väsentliga 

delar som kan underlätta livet för den som lever med bipolär sjukdom. Att ha en riktigt god 

vän involverad i sin sjukdomssituation reducerar behovet av att hela tiden behöva hitta på 

ursäkter vilket kan vara stressreducerande (Rusner et al.2010). Detta visar att det finns olika 

strategier som kan ge både direkt och indirekt stöd. Att slippa pressen att alltid ha energi och 

orka med, men samtidigt att möjligheter och känslan av samhörighet ska finnas där, därför 

är det viktigt att vara omgiven av människor med hög förståelse för att kunna må så bra som 

möjligt. Självmordstankar i de depressiva skoven är vanligt. Detta beror endast på 

sjukdomen och inte på några externa faktorer. Enligt Rusner et al. (2010) är ansvar en av de 

viktigaste faktorerna för att inte realisera självmordstankarna. Att till exempel ha barn och 

känna ett ansvar gentemot dessa är en drivkraft som gör att tanken inte går till handling. Ett 

telefonsamtal från en vän som bryr sig under rätt tid kan vara skillnaden mellan att ta sitt liv 

till att istället söka vård. Enligt Arman (2015) ska sjuksköterskan lindra lidande och det är 

det primära målet för all vård. Enligt Eriksson (1994) är livslidande något som omfattar hela 

individens livssituation. Slutsatsen kan dras att en drivkraft eller ett ansvar kan vara bra för 

att ta sig igenom ett depressivt skov men också är det viktigt att ha personer som bryr sig i 

sin närhet. Framförallt kanske det räcker med att som sjuksköterska ta sig tid och bara lyssna 

på vad personen tänker och känner och på så sätt bygga ett förtroende. 

 

Vanföreställningar och hallucinationer förekom hos de flesta personerna i studien. Det fanns 

till synes lite forskning om det kopplat till bipolär sjukdom. Enligt Allgulander (2014) finns 

det ett brett spektrum av vanföreställningar. Från lindriga vanföreställningar till de grövre 

med psykoser som följd. Det kan handla om att till exempel känna sig förföljd, trakasserad, 

väl ansedd eller bedragen. En annan typ av vanföreställning är storhetsvansinne, där 

personen tros ha en stor talang eller gjort en genombrytande upptäckt. Vanföreställningar 

kan inge både lidande och välbefinnande beroende på vilken typ av vanföreställningar som 
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är närvarande (Allgulander 2014). Det är oftast nödvändigt med farmakologisk behandling 

med antipsykotiska läkemedel vid olika psykoser som vanföreställningar och 

hallucinationer. Huvudsyftet är att reducera de psykotiska symtomen och även de symtom 

som uppkommer tillsammans med en psykos som till exempel nedstämdhet, ångest och 

sömnstörningar (Mattson, 2014). Psykoterapi är en annan behandling som kan hjälpa 

personen att hantera sina tankar och känslor. Att knyta samman externa händelser med det 

som händer inom personen är en förmåga som kan utvecklas. Detta hjälper att hantera 

symtom och kognitiv problematik (Mattson, 2014). 

 

I resultatet framkommer det att energidepåerna lätt tar slut hos personerna. De klarar bara av 

ett begränsat antal vardagliga uppgifter. Detta beskrivs även av Rusner et al. (2010) som 

menar att personer med bipolär sjukdom bör ha en god struktur på sin vardag för att undvika 

stress och för att kunna spara på sin energi. Att ibland strunta i rutinsysslor som städa och 

tvätta och göra något som personen tycker är roligt, som till exempel måla, kan ge ny energi. 

Prioritet ska ges till det som är viktigt för personen när energin inte räcker till åt hela livet. 

Detta gäller för alla personer, men extra viktigt för de med bipolär sjukdom (Rusner et al. 

2010). Resultatet i denna studie framhäver att det är vanligt att personerna isolerar sig från 

omgivning under vissa skov. Enligt Rusner et al. (2010) är det nyttigt med att ha goda, 

förtroendefulla relationer, både med professionell vårdpersonal och närstående. Genom att 

prata med vårdpersonal byggs det en skyddande sfär från vardagen. I dessa relationer kan 

personen ventilera om både den stundande framtiden och det förflutna. Detta kan hjälpa till 

att lindra lidande och på nytt återfå styrka (Rusner et al. 2010). Slutsatsen som kan dras är 

att genom en relation byggd på ärlighet blir det lättare för både personal och anhöriga att 

bättre kunna förstå sig på personens situation och kan agera på ett hjälpande sätt i skoven. 

Detta visar även att kommunikation med vårdpersonal och anhöriga är att föredra framför 

isolering och att det bör sättas som primärt fokus i vårdandet. Enligt Eriksson (1994) behöver 

varje människa hopp och stöd. I lidande ska värdigheten försöka bevaras. Att kunna le när 

det inte känns bra och samtidigt veta att det finns någon som bryr sig ger människan 

bekräftelse och ökar dess kurage att fortsätta kämpa.  

 

Flera av personerna i denna studie ansåg att sjukvården behöver utvecklas och att det finns 

utrymme till förbättring. Detta överensstämmer med forskning av Van den Heuvel et al. 

(2015) där det ofta fanns meningsskiljaktigheter mellan vårdgivare och personen med 

bipolär sjukdom. Det handlade mycket om vårdgivarens attityd som uttrycktes både kritiskt 

och fientligt. Vårdgivaren ansågs lägga sig i för mycket. Detta ger ett negativt inflytande på 

sjukdomen och kändes även överbeskyddande vilket hindrade lärandet av sjukdomen. Även 

om avsikterna var goda från vårdgivarna infann sig känslan av att inte kunna ta hand om sin 

egen sjukdom hos personerna. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska 

sjuksköterskan i symbios med patienten och dess anhöriga ge förutsättningar att kunna fatta 

egna beslut om vårdens innehåll, målsättning, medel och uppföljning. 

 

I resultatet framgår det att flera av personerna fick ECT-behandling vilket är en 

elektrokonvulsiv behandling. Enligt Allgulander (2014) är detta en behandling som endast 

utförs när tillståndet är livshotande och under de riktigt svåra manierna. Framförallt för att 

behandlingen kan orsaka cirkulatorisk kollaps (Allgulander, 2014). Det är viktigt att 

personen som ska få behandlingen får tillräcklig information. Framför allt för att 

behandlingen kan kännas obehaglig att stå inför och att kroppens känns annorlunda tillfälligt 
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efteråt. Enligt Allgulander (2014) är litium förstahandspreparatet vid bipolär sjukdom men 

har varierande effekt på personerna i resultatet. Slutsatsen som kan dras är att likt många 

andra läkemedel har litium olika effekt på olika personer. För vissa har den god effekt som 

återställer balansen i vardagen medan för andra har den minimal effekt och drabbas av 

biverkningar. I resultatet framkom att personer upplevde biverkningar i form av dämpade 

känslor och viktökning i samband med litiumbehandling vilket styrks av Proudfoot et al. 

(2009) som skriver att personer som använder litium kan känna sig avtrubbade, trötta och gå 

upp i vikt (Proudfoot et al., 2009). Därför kan det vara viktigt att utvärdera effekten av 

läkemedlet och inte bara hur stor mängd litium som finns i blodet. 

 

Konklusion 

 

Personers upplevelser av bipolär sjukdom uttrycks i känslomässiga höga toppar och låga 

dalar. Deras liv är ständigt varierande där känslor växlar mellan dynamiska känsloskov. 

Beroende på var i sjukdomen de befinner sig varierar deras upplevelse av hälsa och detta har 

ständig påverkan på deras livsvärld. Detta leder till en stark självkänsla i de maniska skoven 

men en låg självkänsla i de depressiva skoven. I sin tur har detta stark påverkan på det sociala 

samspelet där det växlar mellan överdriven social benägenhet till isolering. Detta kan skapa 

stor påfrestning och kan leda till lidande. Den personen som lever med bipolär sjukdom 

behöver mycket stöd från både vården och anhöriga. Det är balansen i dessa essentiella 

relationer som skapar en grund att stå på. Vården ska vara öppen och sjuksköterskan ska se 

till varje persons unika livsvärld för att optimalt kunna lindra lidande och uppmuntra till 

hälsa. Detta ger goda förutsättningar till en eventuell acceptans av sjukdomen och ett lärande 

att slutligen kunna leva med den. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie kan ha betydelse för de som vårdar personer med bipolär sjukdom. Studien 

beskriver personers upplevelser att leva med bipolär sjukdom. Detta kan ge en bättre 

förståelse i hur det är att leva med bipolär sjukdom och ger en djupare kunskap hur 

sjukdomen upplevs från ett subjektivt perspektiv. Därmed kan en bättre omvårdnad utformas 

som är baserad på personens livsvärld och sjuksköterskan kan bli effektivare i att stödja 

personen till en bättre hälsa. Sjuksköterskan ska lindra lidande och främja hälsa. Studien ger 

underlag till att minska stigmatiseringen av sjukdomen och för att personen ska få optimal 

vård krävs det att sjuksköterskan ser till personens individuella behov. Sjukdomen har 

inverkan på deras vardag och därifrån ska personen bemötas och sjukdomen ska behandlas 

på ett värdigt sätt. Det finns behov av vidare forskning för att utveckla en bättre omvårdnad. 

Ytterligare forskning behövs för att kunna koppla bipolär sjukdom till vanföreställningar och 

hallucinationer.   
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