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SAMMANFATTNING 
Bipolär sjukdom (BS) är en kronisk sjukdom med återkommande perioder av mani och 
depression. Den bryter oftast fram i tonåren men i många fall diagnostiseras den inte förrän 
patienten är runt 30 år. Behandling för BS är livslång medicinering med stämningsstabiliserande 
läkemedel, i första hand litium, kombinerat med anti-depressiva läkemedel och anti-psykotiska 
läkemedel.  Läkemedelsbehandling kombineras med psykoedukativ behandling eller kognitiv 
beteende terapi (KBT). En intensivbehandling följer efter det att diagnosen är ställd och det tar 
ofta upp till 2 år för patienten att hitta en balans i livet. 
Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Det 
är en kvalitativ intervjustudie och för att besvara syftet har läkarkontakt, patientkontakt, och 
anhörigkontakt tagits. Totalt deltog två läkare, sex patienter och fyra anhöriga. 
Att leva med BS innebär för de flesta att det dagliga livet är präglat av rutiner. Man skall 
ständigt vara vaksam på hur man mår och kanske justera mediciner eller vidta andra åtgärder. 
Det är viktigt att inte endast patienten utan även anhöriga, som ofta tillsammans med personal 
från vården utgör ett viktigt stöd, får ökad kunskap om sjukdomen så att man förstår varför det 
är viktigt med medicineringen. Det är även viktigt att anhöriga får stöd, eftersom det påverkar 
också deras liv mycket.  
Sammanfattningsvis, livet går från att vara kaotiskt till att vara fokuserat där patienten börjar 
fungera normalt igen. Viktiga faktorer för att må bra är lugn och ro, rutiner, sömn och 
regelbundna måltider. Medicineringen är viktig men det tar ofta tid att finna den rätta 
kombinationen, eftersom det är individuellt hur man svarar. Vissa upplever biverkningarna som 
negativa - minskad kreativitet, ökad vikt och sämre minne, medan andra märker nästan inte av 
dem. Anhöriga får inte alltid stöd från vården som de enligt Socialstyrelsen skall få, men vissa 
har hittat andra fora som hjälper dem. Läkarna finner stor tillfredsställelse med patienternas 
förbättring och menar att dagens medicin fungerar väl. Dock finns förhoppningen att det kan 
utvecklas bättre läkemedel som ger färre eller inga biverkningar. 
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Summary 

Bipolar disorder, BS, is a chronic disease that has a periodic sequence and periods of illness 
alternating with symptom-free periods. The characteristic of bipolar disorder is recurrent 
episodes of illness with mania, where the mood is elevated and depression, where the mood 
is lowered.  It has a negative impact on the lives of most patients and more than 6 % die 
through suicide during the two decades after diagnosis. BS are divided into bipolar I with 
episodes of mania and bipolar II with episodes of only hypomania. Mania is more severe and 
sometimes even psychotic symptoms occur. The median age of onset is approximately 25 
years and it is a heritable disorder. The diagnosis is based on the presence or history of 
hypomania or mania. However, it is easy to diagnose it as a depression as the hypomania 
state is seen as a normal state. It is also common for bipolar patients to have other diagnoses, 
for instance ADHD/ADD, GAD or schizophrenia. Treatment of bipolar disorder consists of 
medical therapy, cognitive behavioural therapy and education. Medical treatment begins 
with a mood stabiliser, lithium usually but sometimes also lamotrigine or valproate. If 
needed, antipsychotic or anti-depressive medicine can be added to these. Medical treatment 
is associated with many side effects, some of them are; weight gain, tremor, impotence, and 
impaired thinking ability. Cognitive behavioural therapy focuses on how your behaviour 
affects you and what you can do to change that. It is also important that bipolar patients learn 
about the disease, thereby creating a better compliance. BS is a chronic disorder that requires 
life long treatment. The aim of the study was to show how it is to live with bipolar disorder 
seen from the patients´, the prescribing physicians´, and the family members´ point of view. 
This is a qualitative study based on interviews which were conducted with six patients, two 
physicians and four relatives. Some of the interviews took place in-person meeting, others by 
phone  or via mail. 
The results of this study show that most of the patients have been diagnosed late in life. They 
usually have had a chaotic life before, and thus a structured life with routines is important for 
the BS-patient. It is also important for the patient to learn about the disease in order to 
always be aware of how you are feeling so that you are able to early identify if an episode is 
coming and to make the necessary precautions. The participating patients are now happy 
with the medical treatment because it enables them to live a relatively normal life. Support 
and education is also recommended for the relatives of bipolar patients. Some of these do not 
feel they have had that. 
In conclusion, life goes from being relatively chaotic to more structured and focused where 
the patient begins to function normally again. Life requires peace and quiet, as well as 
routines, sleep and regular meals. Medication is important and it can take time to find the 
right combination. BS is a broad diagnose and it is very individual how patients respond, 
sometimes because BS is combined with other diseases. Some experience side effects 
negatively - reduced creativity, increased weight and memory loss, while others almost don’t 
notice them, it's very individual. Family members do not always get the support they need 
from health services, but some have found other forums that are helpful. Doctors usually find 
great satisfaction with patients’ improvement and believe that today's medicine is working 
well. However, there is hope that better drugs with fewer or no side effects can be developed 
in future. 
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FÖRORD 

Examensarbetet omfattar 10 veckors arbete och ingår i Farmaceutprogrammet. Idén 
till denna studie uppkommer för att min barndomskompis fick diagnosen när hon var 
ungefär 19 år. Det har varit en lång och hård kamp för henne och hennes anhöriga 
och jag tror att många inte är medvetna om vad det innebär att leva med bipolär 
sjukdom eller att vara närstående till en person med bipolär sjukdom.  

Ett varmt tack till er alla mycket trevliga människor som har deltagit i mitt arbete 
genom att berätta om era erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Tack till alla 
anhöriga också som har ställt upp och pratat med mig. Utan er deltagande skulle 
denna studie inte kunnat genomföras. Jag vill även tacka de två involverade läkare, 
Zita Prokes och Sheikhvand Farshid, för den medicinska informationen. Utan ert 
deltagande skulle denna studie inte kunnat genomföras. Slutligen tack till min 
handledare, Anki Koch-Schmidt.   

Det har för mig varit 10 värdefulla veckor då jag har försökt att sätta mig in i BS 
patienternas liv. Jag känner att det har varit en bra komplettering till utbildningen, 
som har haft fokus på den somatiska hälsan, att kunna fördjupa mig i en psykisk 
sjukdom.   

Kvistofta, 4 juni 2013 

Maria Juhl 
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
 
ADD Attention deficit disorder 
ADHD Attention deficit/Hyperactivity disorder 
BS Bipolär sjukdom 
BS I Bipolär sjukdom I 
BS II Bipolär sjukdom II 
GABA Gammaaminobutyrsyra 
GAD General anxiety disorder 
GSK3B Gkykogensyntaskinas-3-beta 
ICD International classification of diseases 
KBT  Kognitiv beteendeterapi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   5 

INTRODUKTION 
 
 
 
Psykisk ohälsa 
 
Med psykisk hälsa/ohälsa menas vanligtvis det som kan relateras till människans 
medvetande och som visar sig genom upplevelser, tankar, känslor, minne, fantasi och 
sinnesintryck. Att ibland känna sig nedstämd eller orolig är en naturlig del av livet 
och det är stor skillnad mellan att ha en tillfällig svacka i livet och att drabbas av 
psykisk ohälsa. Hur psykisk ohälsa drabbar den enskilda är mycket individuellt då 
människor har olika sårbarhet. Likaså hur man svarar på en medicinsk behandling är 
också individuellt. Att drabbas av psykisk ohälsa är ett växande problem och leder 
ofta till svåra konsekvenser för såväl den som är drabbad som för dennes närstående, 
och påverkar ofta ens livsplaner. 
 
Det kan vara svårt för vissa människor att förstå att psykisk ohälsa är en sjukdom, då 
den inte alltid enkelt kan observeras hos den drabbade. I sin krönika Ambassadör för 
det osynliga beskriver Aissa (2011) hur hon har upplevt att leva med den typ av 
psykisk ohälsa som benämns bipolär sjukdom. Hon menar att det har väckt konstiga 
reaktioner hos arbetsgivare, myndigheter men också inom den somatiska vården. 
Hon har blivit fängslad av polis, som inte har förstått att de har att göra med en 
psykisk sjuk person, försäkringskassan har blivit förvånad varje gång hon sjukskrev 
sig för annat än BS och hon har känt att hennes fysiska hälsa inte tagits på allvar när 
hon sökt vård. Detta visar att där ofta finns en bristande kunskap och förståelse för 
hur det är att leva med denna sjukdom. 
 
Ca 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år, och av dessa har ca 90 % någon form 
av psykisk sjukdom där depressionen är den mest framträdande (Socialstyrelsen, 
2009b). Personer med allvarlig psykisk ohälsa riskerar samtidigt en sämre somatisk 
hälsa. Dessa personer riskerar i högre grad än befolkningen i övrigt metabola 
avvikelser såsom övervikt, diabetes och rubbingar i blodfetter samt en ökad 
dödlighet i hjärt-kärlsjukdom (Svenska psykiatriska föreningen, 2010). Psykisk 
ohälsa är ett växande samhällsproblem.  
 
 
Bipolär sjukdom 
 
Bipolär sjukdom, BS, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp och 
sjukdomsperioder växlar med symptomfria perioder. Det som är karakteristiskt för 
BS är återkommande sjukdomsperioder med mani, då grundstämningen är förhöjd, 
och depression då grundstämningen är sänkt. Även om BS har associerats med 
kreativitet har denna sjukdom ofta en negativ inverkan på livet hos de flesta patienter 
och omkring 6 % dör genom självmord under de kommande två decennierna efter 
diagnosen (Andersson et al., 2012).  
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BS kan indelas i bipolär sjukdom I (BS I) och bipolär sjukdom II (BS II). Skillnaden 
mellan dessa är hur svår den maniska perioden är. Termen mani används när den 
förhöjda stämningen är svår och ihållande eller i samband med psykotiska symptom, 
vilket leder till markanta störningar i beteende och hur man fungerar som person. 
Hypomani avser mindre förhöjda sinnesstämningar, som kan vara ganska korta och 
med en lägre störning som vanligtvis inte behöver läkarvård, men som faktiskt kan 
utvecklas till en mani. I BS II förekommer endast perioder av hypomani och i BS I 
också perioder med mani. Ibland kan även dessa två motsatta poler, depression och 
mani, uppstå samtidigt och ge upphov till en blandad period (Andersson et al., 2012).  
Det kan vara svårt att sätta gränsen mellan vad som ska klassificeras som unipolär 
sjukdom och BS för de patienter som lider av depression och milda symptom på 
hypomani. Unipolära depressioner saknar en motpol och stämningsläget är antingen 
deprimerat eller normalt friskt. 
 
Cyklotymi är en mildare form av BS II med flera perioder på minst 2 år. Vid 
cyklotymi är symptomen på hypomani mindre svåra och motpolen är 
depressionstypen dystymi, som inte innehåller symptom på egentlig depression.  Blir 
man diagnostiserad med denna sjukdom kan det bli aktuellt med diagnosen BS I eller 
BS II inom några år. 
 
 

Vem får bipolär sjukdom? 
 
En nyligen genomförd undersökning i 11 länder fann att medianåldern för 
uppkomsten av BS är ca 25 år (Andersson et al., 2012), med en total livstidprevalens 
på 0,6 % för BS I (manlig dominans) och 0,4 % för BS II (kvinnlig dominans).  
Mildare störningar (under tröskelvärdet för BS) hade en livstidsprevalens på 1,4 % 
med de högsta värdena i USA. Prepubertal mani är sällsynt, och typiskt förekommer 
mindre humörstörningar i tonåren, vilka kan utvecklas till depression och i vuxen 
ålder till mani. 
 
Bipolär sjukdoms ärftlighet förklaras till stor del genom gemensamma alleler, som 
delvis överlappar dem för schizofreni.  Det fenotypiska uttrycket är ett resultat av 
samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. Fysiska eller sexuella övergrepp i 
barndomen är nästan dubbelt så vanliga som hos friska individer och är associerat 
med en tidigare debut och svårare sjukdom (Andersson et al., 2012). Price (2013) 
anser att den genetiska grunden för BS och schizofreni kan förklaras av en 
synergistisk interaktion av ett litet antal sällsynta heterozygota skadliga mutationer, 
och att detta kommer att visas när hela genomet screenas. 
 
 

Diagnos av BS 
 
Diagnosen av BS baseras på personens sjukdomshistoria och observationer av 
psykolog eller psykiatriker tillsammans med närstående. Det centrala när man ställer 
en diagnos är närvaron eller historiken av mani eller hypomani, även om depression 
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är karakteristiskt. Det kan vara svårt att tolka hypomani utan förkunskaper om 
personen och den kan förnekas eller inte rapporteras. En person kan därför gå med 
BS II länge utan att få den behandling som behövs. Patienten kan se hypomani som 
något positivt associerat med ökad energi, produktivitet och kreativitet. Därför är det 
mer vanligt att man söker hjälp för depressionen än för den förhöjda 
sinnesstämningen (Andersson et al., 2012). Ett annat problem är att det är statiska 
beskrivningar av en sjukdom i ständig förändring och ibland kan svårbehandlade 
depressioner visa sig vara depressioner som beror på en bipolär sjukdom där de 
maniska dragen inte har upptäckts än. 
 
Det är inte ovanligt att det samtidigt förekommer en eller flera andra diagnoser i 
samband med den primära diagnosen BS. Differentialdiagnos eller samdiagnos med 
ångesttillstånd, ätstörning, personlighetsstörning, ADHD/ADD och missbruk är 
vanligt och bör därför noga utredas (Intresseföreningen bipolär sjukdom, 2013). En 
depressionsepisod kan vara en engångsföreteelse men det vanliga är att den kommer 
igen och i så fall kallas den för unipolärt syndrom. Har man en felaktig diagnos är 
det kanske så att medicineringen inte fungerar optimalt, varför det är viktigt att 
utesluta eller hitta liknande eller tänkbara diagnoser. 
 
Det finns olika skalor för bedömning av depressioner och manier som kan användas 
vid diagnostisering t.ex. HamD och MADRS. Dessa skalor används också när man 
bedömer effekten av läkemedlen. För diagnostisering av BS används också MDQ 
och för BS II HCL-32. 
 
ICD-10 är den officiella diagnosmanualen i Sverige, och BS klassificeras i ICD-10 
som en psykisk sjukdom tillhörande gruppen förstämningssyndrom. En kod, F31.0 
till F31.9 (Appendix I), anger den aktuella episodens karaktär. Manualen finns 
tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida 
(www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder). Den amerikanska 
diagnosmanualen DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, APA) används 
inom svensk psykiatrisk vård som ett komplement till den officiella manualen ICD-
10. Tanken är att det inte ska bli några olikheter mellan länderna då patienten har 
samma diagnos.  
 

 

Behandlingsmetoder 
 
BS går inte att bota men med rätt behandling är prognosen god. 
Läkemedelsbehandling, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt utbildning av såväl 
patient som närstående rekommenderas av Socialstyrelsen. Akut behandling syftar 
till att minska symptomen och därmed omedelbar risk för sig själv och för andra. 
Långtidsbehandling syftar till att förhindra framtida episoder av sjukdom och hjälp 
att återfå en normal funktionsnivå samt att minska självmordsrisken på sikt. 
Samexisterande sjukdomar, t.ex. ätstörning, ångest eller missbruk, behandlas också. 
Det kan vara svårt att stabilisera patienter som växlar mellan mani, hypomani och 
depression och att stabilisera dessa cykler är därför lika viktigt som att behandla en 
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akut episod. Många läkemedel är mer effektiva för en av polerna av sjukdomen, 
varför patienter som är på stämningsstabiliserande läkemedel inte blir behandlade 
lika för båda polerna. Den bipolära depressionen är den som är svårast att behandla 
och det är ofta den perioden som dominerar (Cerullo et al., 2013). Obehandlade eller 
felbehandlade svåra skov kan vara mellan tre till nio månader, men med rätt 
medicinering avklingar symptomen efter en till två månader.  
 
 

Läkemedelsbehandling av BS 
 
I den förebyggande behandlingen av BS används stämningsstabiliserande läkemedel.  
Som tilläggsbehandling till stämningsstabiliserande och antipsykotiska läkemedel 
används antidepressiva läkemedel för behandling av bipolär depression då de 
reducerar depressionen enligt HamD skalan jämfört med placebo (Cerullo et al., 
2013). Ett bekymmer med att använda antidepressiva är risken för att de kan 
inducera en mani. För patienter på tricykliska antidepressiva är denna risk störst, men 
stämningsstabiliserade läkemedel kan skydda mot detta (Cerullo et al., 2013). En 
annan studie (Tondo et al., 2009) kom fram till att risken för att inducera en mani 
med antidepressiva är mycket större hos BS patienter och vissa patienter som 
inledningsvis har diagnosen unipolär depression kan vara feldiagnostiserade BS- 
patienter. Denna studie kom även fram till att det var en liten skillnad i risk med eller 
utan stämningsstabiliserande läkemedel.  
 
 
Stämningsstabiliserande läkemedel 
 
Litium (Li+) 
 
Sedan 1950 talet är litium vanligtvis förstahandsvalet vid behandling, och är 
fortfarande ett viktigt stämningsstabiliserande läkemedel för att upprätthålla 
långsiktig stabilitet (Licht, 2011). Det ges ofta i saltform som Li+, t.ex. litiumcitrat, 
figur 1. Enligt ett nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom 
(www.kvalitetsregister.se) behandlas ungefär 50 % av BS I patienter med litium och 
40 % av BS II patienter, men förskrivningen av litium har minskat de senaste åren. 
Litium är det enda läkemedel som har dokumenterad effekt för depressioner men 
framför allt för manier. Den reducerar cykler och används både som profylaktisk 
behandling och vid akut behandling. Litium har biverkningar såsom tremor, diarré, 
akne, förvärrad psoriasis, ökad urinmängd, håravfall, viktuppgång, njurskador och 
hypotyreos.   
 
Forskning visar på olika mekanismer som agerar för att få den 
stämningsstabiliserande effekten av Li+. Glutamat kan vara involverat och 
metabolismen av inositolfosfater påverkas också. Litiumet distribueras i det centrala 
nervsystemet och interagerar med ett antal neurotransmittorer och receptorer, 
varigenom litium minskar noradrenalin frisättningen och ökar serotonin syntesen. Ett 
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av målproteinerna som litium verkar på är glykogensyntaskinas-3-beta, GSK3B. 
Effekten kommer genom hämning av GSK3B och genom aktivering av proteinet 
Akt, som också hämmar GSK3B. Litium har ett snävt terapeutiskt index, vilket gör 
det svårinställt. Serumkoncentrationerna är oftast 0,5-1,3 mmol/L men kan 
ackumuleras över tiden, och därför lämnar patienter på litium oftast blodprov varje 
3:e månad för att kontrollera serumhalten.  
 
 
Lamotrigin  
 
Lamotrigin, figur 1, verkar genom att förebygga depressioner men har en sämre 
effekt på manier, varför lamotrigin är mindre lämplig än litium vid BS I. Lamotrigin 
används som tillägg till litium eller till valproat vid depression. Lamotrigin har en 
fördelaktig biverkningsprofil då den inte orsakar viktuppgång eller ger sexuella 
biverkningar. Lamotrigin verkar genom att inhibera natriumkanaler och därigenom 
blir inströmningen av Na+ till neuronen lägre och tröskelvärdet för en 
aktionspotential uppnås inte lika lätt. När membranpotentialens fluktuationer 
hämmas kommer nervaktivitetens spridning att hämmas. De mekanismer genom 
vilka lamotrigin utövar sin verkan vid BS är inte fastställt, men det är sannolikt att 
interaktion med spänningsstyrda natriumkanaler spelar en viktig roll. 
 
 
Valproat 
 
Valproat, figur 1, tros påverka signalöverföringen i hjärnan genom att normalisera de 
kemiska överföringarna mellan nervceller. Dess verkningsmekanism omfattar ökad 
neurotransmission av GABA (genom att hämma GABA-transaminas, som bryter ner 
GABA). Valproat blockerar också de spänningskänsliga natriumkanalerna och T-typ 
kalciumkanaler, och hämmar enzymet histondeacetylas 1 (HDAC1). Valproat är 
effektiv mot mani och används när litium är kontraindicerat eller när litium inte tåls.  
 
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
             Litiumcitrat  Lamotrigin                        Valproat 
	  
 
Figur 1. Stämningsstabiliserande läkemedel vid behandling av BS (public domain, 
wikipedia). 
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Antidepressiva läkemedel 
 
Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, (sertralin, figur 2, citalopram, 
escitalopram och paroxetin) togs fram som ett skonsammare alternativ till de äldre 
tricykliska antidepressiva, TCA, (klomipramin, figur 2, och amitriptylin), vilka 
används vid djup depression. TCA har ett brett spektrum och är toxiska vid 
överdoser och i kombination med alkohol.  MAO-hämmare, exempelvis moklobemid 
(figur 2), har använts sedan 1950-talet men används inte så mycket numera, då den 
potentierar effekten av andra droger (LSD) och för att man kan behöva öka dosen 
efter en tids användning på grund av att levern uppreglerar sin nedbrytning.  
 
SSRI verkar genom att hindra att serotonin återupptas i nervcellerna och medför 
således att en större mängd serotonin finns där signalerna i hjärnan överförs. TCA 
verkar som serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare genom att blockera 
serotonintransportören och noradrenalin-transportören, vilket resulterar i en 
förhöjning av dessa signalsubstanser. TCA hämmar även natrium kanaler och L-typ 
kalciumkanaler. MAO-hämmare verkar genom att hämma aktiviteten av 
monoaminoxidas, vilket hindrar nedbrytning av monoaminoneurotransmittorer och 
därigenom öka deras tillgänglighet. Det finns två isoformer av monoaminoxidas, 
MAO-A och MAO-B. MAO-A deaminerar företrädesvis serotonin, melatonin, 
adrenalin och noradrenalin. MAO-B deaminerar företrädesvis fenyletylamin. 
Dopamin deamineras lika av båda typerna. 
 

   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
              Sertralin                  Klomipramin   Moklobemid  
	  
 
Figur 2.  Kemiska formler för antidepressiva läkemedel (Public domain, wikipedia). 

 

Antipsykotiska (neuroleptika) 
 
Antipsykotiska läkemedel används mot allvarliga psykoser (schizofreni) och 
fungerar genom att blockera dopaminreceptorer. De första typiska antipsykotiska 
läkemedlen kom på 1950-talet och ersatte lobotomi. Först kom hibernal med mycket 
biverkningar och därefter haloperidol, figur 3. De atypiska som klozapin och 
risperidon, samt olanzapin och quetiapin, figur 3, kom senare och är mer skonsamma 
men ger ändå många biverkningar. Tvångsmedicinering med typiska eller atypiska 
antipsykotika är dock inte ovanligt. Biverkningar för antipsykotiska läkemedel är 
tardiva dyskinesier, impotens, parkinsonism, försämrad tankeförmåga och andra 
symptom pga. blockeringen i serotonin/dopamin-balansen. Vissa har även kraftig 
viktökning som biverkning.  
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              Haloperidol                                      Olanzapin                         Quetiapin  
  
 
Figur 3.  Formler för några antipsykotiska läkemedel (Public domain, wikipedia). 

 
	  

Terapeutisk behandling av BS patienter genom utbildning och KBT 
 
 
Utbildning  
 
Att ge patienten med BS, men även anhöriga, kunskap om sjukdomen är viktigt så att 
patienten följer behandlingen. Denna utbildning erbjuds oftast genom psykiatrin eller 
vården. Enligt Vieta et al. (2011) följer endast 60 % av BS-patienterna 
medicineringen. Det är viktigt att patienten får en regelbunden livsstil och att de har 
strategier för att förebygga återfall samt att tidigt kunna identifiera återfall 
(Andersson et al., 2012).  Målet är att bli mer medveten om hur man reagerar när 
man ställs inför svårigheter så att man kan tackla problemen på ett mer 
ändamålsenligt sätt och därigenom må bättre.   
 
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
 
Vid KBT antas att tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. 
Behandlingen inriktas därför på att förändra de tankemönster och beteenden som 
håller kvar och förvärrar problemen hos BS-patienten. 
 
 

Vilka är konsekvenserna av BS för kvinnor i fertil ålder? 
 
Kvinnor i fertil ålder med BS bör hänvisas till en läkare om de överväger graviditet.  
En studie (Andersson et al., 2012) fann att 23 % av kvinnorna med BS fick återfall 
under graviditeten och denna siffra är ännu högre efter förlossningen. De flesta 
återfall är depressiva. Denna risk ökar om de stämningsstabiliserande läkemedlen 
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stoppas under graviditeten.  Vissa läkemedel är associerade med ökad risk för 
teratogenicitet. Denna risk är störst med valproat som också orsakar att barnen, vars 
mödrar behandlades med valproat under graviditeten, drabbas av utvecklingsstörning 
eller autistiska sjukdomar.  Med en bra planering kan sådana risker minskas.  
Valproat bör undvikas under graviditet och i den första trimestern bör också litium 
undvikas eller dosen minskas. Neuroleptika kan användas för behandling av manier 
och KBT är att föredra istället för antidepressiva för depressioner. En obehandlad 
depression under graviditet kan innebära ökad psykisk och fysisk påfrestning på 
kvinnan, vilket indirekt kan leda till att fostret påverkas, eftersom depressionen ofta 
har påverkan på aptit, vikt, sömn, ångest, oro och mycket annat. Enligt 
Läkemedelsverket finns inga vetenskapliga hållpunkter för att konventionella 
neuroleptika är teratogena men det är viktigt att patienten följs upp frekvent under 
hela graviditeten. 

 
	  

Vad är utsikterna för patienter med bipolär sjukdom? 
 
För mer allvarliga fall av BS är prognosen dålig i termer av att bota sjukdomen, 
eftersom de flesta människor behöver stanna kvar på medicinering hela livet. De 
maniska episoderna kan saktas ner på grund av det naturliga åldrandet och med 
medicinering kan sjukdomen hållas på en miniminivå. Vissa människor upplever 
dock inga uppenbara symtom i månader eller t.o.m. år (Andersson et al., 2012). Det 
finns emellertid definitivt varierande grader av denna sjukdom och det är lätt att fel- 
diagnostisera på grund av att där är likheter med andra störningar. Om sjukdomen 
inte är allvarlig, kan medicinering och terapi göra mycket i fråga om behandling.  
 
 
Syfte   
 
Syftet med denna studie är att genom patientintervjuer, intervjuer med BS-
behandlande läkare och intervjuer med anhöriga till patienter med BS, ge en inblick i 
hur behandlande läkare arbetar för att ställa diagnosen BS hos en patient, hur det är 
för patienten att leva med denna sjukdom och hur medicineringen har förändrat deras 
liv, hur anhöriga uppfattar och lever med BS-patienten samt vilken hjälp de erhållit 
för att förstå sjukdomen och patienten.  
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MATERIAL OCH METODER 
 
 
 
Bakgrund för intervjuerna 
 
Detta är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av patienter, läkare och anhöriga.  
Innan intervjuerna började och innan frågarna formulerades penetrerades två 
självbiografier av personer som har BS, Adams bok (Inczedy-Gobos et al., 1999) och 
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (Heberlein, 2008) för att få en förbättrad 
förståelse för hur dessa personer och deras anhöriga kan må. Det gav också en viktig 
bakgrund för formuleringen av intervjufrågorna. Samtidigt med detta studerades 
vetenskaplig litteratur om BS. En psykolog kontaktades och denne berättade att vissa 
personligheter utsätter sig för ”faror”. Psykologen ställde även frågorna ”Varför är 
det mer vanligt att personer som utvecklar BS senare i livet blir utnyttjat som barn 
innan de har BS?” och ”Varför blir somliga kvinnor våldtagna mer än en gång?” och 
gav svaret att vissa ”personligheter” utsätter sig oftare för flera risker. Allt detta gav 
mig en bild av vad sjukdomen handlar om.   
 
Boken Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne et al., 2011) anger vad man ska tänka 
på inför en intervju - att man ska ställa öppna frågor, att man skall ge personen 
uppmuntran till att själv utveckla sina svar, och att man kan ställa följdfrågor såsom 
”hur menar du då?”, ”kan du ge ett exempel?” eller ”kan du berätta mer?”. Viktigt är 
att lyssna, få personen att berätta utan att det känns som ett förhör, skapa tillit och ge 
bekräftelse, inte värdera svaren och poängtera och visa att det är intervjuaren som 
skall lära sig. Ett tecken på en bra intervju är när informanten talar mer än 
intervjuaren.  Syftet med intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och 
personen ska därför berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. 
 
Etiska aspekter är speciellt viktiga i kvalitativa studier eftersom deltagarna ger så 
mycket av sig själva. Man måste därför försäkra sig om att personerna inte kan 
identifieras och att de inte riskerar att lida någon skada av studien. Detta kan ibland 
medföra att inte allt som sagts kommer med i studien. Man måste också respektera 
om informanten själv säger att man inte får använda vissa delar av det som är sagt. 
 
 
Deltagande patienter med BS 
 
Det har varit ganska svårt att finna personer som ville vara med i studien, eftersom 
sjukdomen är personlig och många inte är redo att öppna upp sig. Detta gäller såväl 
anhöriga som personer som har sjukdomen. Det var enklare att får kontakt med 
kvinnor, som kanske har lättare att prata om känslor, än män. 
 
De intervjuade patienterna har valts med olika ålder, kön, och hur länge de har haft 
diagnosen. Allt deltagandet har varit frivilligt och personerna har gett tillåtelse att 
vara med, med information om att det är konfidentiellt och att de kan avbryta när de 
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vill. Målet med studien har tydligt angivits för deltagarna. Deltagarna har även fått 
information om att de får läsa studien när den är klar. 
 
Patienterna har hittats genom bipolärt forum på nätet, eller varit känd. En person 
valde att tacka nej till att medverka i studien. Motiveringen för detta var att han hade 
mer än en diagnos, ett neuropsykiatriskt funktionshinder som han kände skulle 
påverka hur den bipolära sjukdomen yttrade sig och skulle ge ett snedvridet resultat.  
 
 
Genomförandet av intervjuerna 
  
Endast en intervju genomfördes per dag för att hinna bearbetas och för att även ge 
möjlighet att bedöma om det var något som borde ändras inför nästa intervju.  
 
 

Läkarintervjuer 
 
Två läkarintervjuer genomfördes, en på den allmänna psykiatrimottagningen i 
Malmö och en på lasarettet i Helsingborg. Följande frågor ställdes vid intervjun till 
dessa läkare: 
 
1. Hur bedömer du statusen för en patient med BS?     
2. Vilka läkemedel skriver du normalt ut till en patient med BS? 
3. Vilka andra behandlingsalternativ nyttjar du för patienten? 
4. Vad anser du är det mest problematiska vid behandling av en patient 

med BS? 
5. Hur upplever du en patient som befinner sig i ett maniskt tillstånd vid 

BS? 
6. Vilken är det mest effektiva sätt att få en patient ur en mani/psykos? 
7. Hur upplever du en patient som befinner sig i ett depressivt tillstånd vid 

BS? 
8. Vilka är de vanligaste biverkningarna patienterna upplever? 
9. Kan läkemedlen ges till gravida eller hur gör man vid en eventuell 

graviditet? 
10. Vilka är utsikterna för patienter med BS? 
11. Vad kan ni göra för patienter utan sjukdomsinsikt som vägrar 

behandling? 
 
 
 

Patientintervjuer 
 
När det gällde patientintervjuerna har personliga kontakter normalt genomförts, bl.a. 
för att även kunna iaktta deltagarens kroppsspråk. Detta har dock inte varit möjligt 
vid alla intervjuer, varför vissa har genomförts genom telefonsamtal. Då BS är en 
mycket personlig sjukdom att prata om har somliga även valt att vara helt anonyma 
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och svarat via mail. Med tanke på att det låga antalet deltagare genomfördes en 
djupintervju. Detta är viktigt att tänka på när intervjuerna bearbetas liksom hur 
samsjuklighet påverkar resultatet då det är oerhört vanligt att patienten även har 
ytterligare en diagnos utöver BS. Frågarna som användes i de sex patientintervjuerna 
var följande: 

1. Hur länge har du haft din diagnos? 
2. Hur fick du din diagnos?   
3. Har du andra diagnoser? 
4. Vill du berätta för mig om din erfarenhet av att leva med BS?  
5. Hur påverkar det ditt liv att du har BS? 
6. Har du fått en förklaring vad sjukdomen rent fysiologiskt beror på? 

Letat info själv?  
7. Vilka läkemedel tar du idag?  
8. Har du tagit andra läkemedel tidigare eller har man ändrat dosen av 

de du har idag och i så fall hur? 
9. Hur påverkar dina läkemedel din vardag? 
10. Hur påverkar dina läkemedel dig som person? 
11. Har du någon gång fått fylla i formulär med frågor som anger att du 

skall bedöma hur du känner dig?  
12. Vad händer vid ett läkarbesök – berätta!    
13. Får du det stöd du önskar? 
14. Vilken är din syn på framtiden?   

Anhörigintervjuer 

Fyra anhörigintervjuer genomfördes, alla via telefon, och frågarna till dessa var 
följande: 

1. Vill du berätta för mig om din erfarenhet av att leva med en person som 
har BS? 

2. Hur påverkar det ditt liv? 
3. Hur är det för dig när __ är nedstämd? 
4. Hur är det för dig när __ är manisk? 
5. Hur känner du att läkemedelsbehandlingen påverkar __? 
6. Får du det stöd och den information du behöver?    
7. Vad är din syn på framtiden för ____? 
8. Vad är din syn på framtiden för dig själv som anhörig? 
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RESULTAT 
 
 
 
Läkarintervjuer 
 

Allmän psykiatri, Malmö – Dr Zita Prokes 
	  
Zita Prokes är med och startar en ny mottagning i Malmö, ett affektivt centrum, som 
ska ta emot och specialisera sig endast på patienter med BS (öppnar i Malmö efter 
sommaren 2013). Hon har arbetat som psykiatriker i 16 år och har träffat många som 
lider av BS. Zita berättar följande: 
 
För att bedöma statusen på en patient med BS har vi utvecklat ett bedömningssystem, 
en manual. I första hand är det en läkare som får träffa patienten, och naturligtvis är 
det framförallt en klinisk bedömning som görs, och man använder också 
skattningsskalor t.ex. MDQ, HCL-32 och MADRS för att bedöma statusen.  Man 
använder mycket omfattande anamnetiska uppgifter, och måste skaffa journalkopior 
om patienten redan haft kontakt inom psykiatrin eller vårdcentralen, och kanske har 
sådana symptom som beskrivs i ICD-10 (Appendix I).  Ibland tar det tre besök innan 
man vågar ställa en diagnos, och om man är osäker kan man bjuda in en 
sjuksköterska som arbetar på ett affektivt centrum, eller gå vidare till en psykolog. 
Det handlar om tre bedömningssamtal, fördjupning och framförallt samsjuklighet. 
Det finns tre diagnoser som liknar varandra, bipolär sjukdom, 
neuropsykiatriskdiagnos - ADHD eller ADD, och personlighetsstörning. Vi använder 
psykologer som arbetar vidare. Det är ett teamarbete med många diskussioner kring 
patienten och först därefter kan en diagnos ställas. Det första läkemedel man sätter in 
beror på anamnes, och om det är samdiagnostiserade patienter. Det är fortfarande 
litium som är det bästa preparat för både manier och depressioner. Endast 
medicinering räcker dock inte, utan det är viktigt att komplettera med psykoedukativ 
behandling eller KBT.  
 
Det är spännande att arbeta med BS patienter, men det är alltid svårt med patienter 
som inte kan acceptera sin diagnos. Skaffar man ingen allians med patienten fungerar 
inte behandlingen. Patienten ska lära sig om något är på gång, och det är framförallt 
sömnen som påverkas. Behöver de inte sova, är det första larmet på en mani, och då 
kan de larma sin kontaktperson som är en sjuksköterska.  Då vet man att de är på väg 
att varvas upp - de har många bollar i luften. Blir en patient manisk/psykotisk är det 
viktigt att kombinera med neuroleptika. Det finns neuroleptika som har 
stämningsstabiliserande effekt, t.ex. olanzapin och aripiprazol.  Första tecknet på en 
depression är också sömnen, de behöver sova mycket mer och tappar kanske lusten 
och isolerar sig. Med bra följsamhet och förtroende för kontaktpersonen fungerar det 
bra. 
 
Vid en eventuell graviditet kontaktar man en barnmorska som patienten kan 
samarbeta med. Handlar det om unga patienter försöker man att planera graviditeten, 
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dvs. att sätta ut medicin de första 3 månader före graviditet eller kan man trappa ner 
medicineringen. Går inte detta måste man prioritera att mamman mår bra, eftersom 
det är stor risk för post partum depression eller psykos. Detta innebär en tätare 
kontakt med BS-patienter under graviditeten. Fungerar det inte utan mediciner, sätter 
man in dem igen, då det är viktigt är att mamman mår bra och inte hamnar i en 
psykos. Lamotrigin är accepterat under graviditet och mamman kan också amma på 
lamotrigin. Det är viktigt redan från början att börja planera, om det är en ung tjej 
som kommer in för behandling. Sedan är det också viktigt att tänka på att vissa p-
piller kan interagera och ändra koncentrationen på t.ex. lamotrigin. Risken för att ett 
barn till en bipolär person utvecklar BS är 10-20 %, och nu erbjuds också 
föräldrautbildning för att minska risken för att BS bryter fram hos detta barn. Det är 
viktigt med rutiner för barnet när det gäller sömn och mat och inte utsätta barnet för 
stress. 
 
BS-patienters stora styrka är deras kreativitet, och de kan bli välfungerande i ett yrke 
som passar dem. Det är ganska vanligt att de arbetar 100 %. Det handlar mycket om 
rutiner och om de hittar en bra kombination av läkemedel som fungerar för dem. Det 
krävs en intensivbehandling i ca 2 år för att hitta balans i livet och acceptera att det 
ibland kan bli tråkigt. 
 
För patienter som inte har någon sjukdomsinsikt, finns psykoedukativ utbildning 
(tidigare kallad, bipolär skola). Här arbetar läkare, psykologer och sjuksköterskor 
tillsammans. Har man ingen insikt mår man ofta inte bra och är kanske manisk eller 
deprimerad. Man kan då konfrontera patienten, kanske tillsammans med närstående. 
Det kan ta tid att acceptera diagnosen, särskilt om man är runt 40 år när man får den. 
Det är mycket viktigt att anhöriga också blir involverade och följer med på besök. 
Ibland kan man göra något som vi kallar ”kontrakt”, men det är inget juridiskt. Det 
innebär att när BS-patienter mår bra ger de samtycke till sina anhöriga att de ska 
kontakta vården. När de inte längre mår bra - när de är uppe i varv och upplever att 
de är bäst i världen – anser de att de inte behöver någon behandling. 
 
Patienter brukar insjukna under tonåren. BS I upptäcker man ofta tidigare men inte 
BS II, då dessa patienter har mycket roligt när de är hypomana. Många blir också fel- 
diagnostiserade med återkommande depressioner, för att manin inte har upptäckts än 
eller för att det maniska tillståndet tolkas som normalt. Dessa patienter har ofta 
kämpat hela livet och det har kanske kostat dem förhållanden eller arbeten. På 
vårdcentralen behandlas de med antidepressiva som kan orsaka en ny hypoman 
period.  
 
Folk vågar nu gå ut och berätta mer än de gjorde innan, och det har också blivit mer 
vanligt att skolan kontaktar barnpsykiatrin än det var förr i tiden, för att de kanske 
misstänkar neuropsykiatrisk diagnos, som liknar vuxenlivs BS. Men det finns 
fortfarande stämpeln att man har kontakt med psykiatrin, men definitivt inte på 
samma sätt som det var innan. Det finns ett register för bipolära som heter KCP-
register (kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister), med 
uppdatering varje år. Detta register är mycket viktigt för forskning och statistik. Man 
fyller i det tillsammans med patient och registret har information om behandling, 
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samsjuklighet, symptom, debut, socialbild, om man är sjukskriven, mm. Registret 
används när nya behandlingsmetoder och utbildningar behöver utvärderas, och följer 
återfallsfrekvensen för att se skillnader i resultat.	  Detta kommer att kunna påverka 
behandlingsstrategierna, men framför allt förbättra den psykiska hälsan och 
funktionsnivån för patienten. Tanken är att BS patienter i hela Sverige ska 
registreras. Datainsamlingen började 2004 och idag är ca 6300 patienter registrerade.	  
	  
	  

Allmän psykiatri, Helsingborg – Sheikhvand Farshid 
	  
Farshid har ansvaret för utbildningen av läkarstudenter som kommer till psykiatrin, 
är studierektor och utbildar underläkare som vill bli specialister och AT läkare som 
vill ta sin legitimation. Han berättar följande: 
 
För att bedöma statusen på en patient gör man en anamnes, alltså sjukhistorik, på 
patienten och på sjukdomen. Man gör detta genom att intervjua patienten och frågar 
om perioder där patienten har varit deprimerad och perioder när patienten har känt 
sig manisk eller hypoman. Vidare frågar man om ärftlighet - om patienten har någon 
i släkten, förälder, moster, faster, mormor eller morfar, farmor eller farfar med BS. 
Ärftlighet spelar en stor roll, och livstidsprevalensen för BS är ungefär 2 till 4 %.  
När intervjun med patienten är klar, får man ett antal diagnoser i huvudet. Det kan 
t.ex. röra sig om BS eller någon annan psykossjukdom eller en depression. Efter 
detta gör man en psykisk status på patienten - man observerar patienten om denna 
uppträder maniskt, pratar mycket eller om patienten är aggressiv. Alla har inte 
samma symptom, och svårighetsgraden är också olika. Man har en checklista, MDQ, 
som man använder för att diagnostisera BS. HamD och MADRS används mest för att 
diagnostisera depressionen. Sedan kan man också använda HCL-32 för BS II. 
 
Om det rör sig om BS är litium det första läkemedel man sätter in. Är det en 
depression behandlar man depressionen, men har man misstanke om BS måste man 
sätta in stämningsstabiliserande läkemedel och då börjar man med litium. Fungerar 
inte litium optimalt kan man lägga till, beroende på symptom, lamotrigin mot de 
depressiva symptomen, och antipsykotiska läkemedel mot de psykotiska symptomen, 
t.ex. om patienten är uppvarvad och manisk. Sedan när man har 
stämningsstabiliserande läkemedel kan man lägga till antidepressiva om patienten är 
deprimerad och det inte hjälper med endast stämningsstabiliserande läkemedel. 
Antidepressiva sätter man inte in direkt eftersom patienten då kan bli sämre.  De ska 
alltså börja med litium eller valproat, och sen får man gå in med de antidepressiva. 
Lamotrigin och litium fungerar bra, litium som stämningsstabiliserande och 
lamotrigin mot de depressiva symptomen, och sedan kan man gå in med mer 
läkemedel vid behov. Andra behandlingsalternativ är KBT i kombination med 
läkemedel.  
 
Vanliga biverkningar av litium är skakningar och törst och stor urinmängd. Alla 
läkemedel har sina biverkningar. Viktuppgång är det som kvinnor oftast reagerar på, 
medan män vanligen inte bryr sig så mycket. Olanzapin är bra mot maniska och 



	  

	   19 

hypomaniska symptom och tar bort de psykotiska symptomen så att patienten kan 
sova på natten, men en biverkning är viktökning. När man har blivit av med 
symptomen kan man gå ner till lägsta dos, och då går man inte upp i vikt lika 
mycket. 
 
Det svåraste med att behandla en patient med BS är att de inte vill acceptera 
diagnosen då de inte alltid har sjukdomsinsikt och tar då inte sina läkemedel. De 
flesta bipolära vill inte ha medicin, då de tycker att de inte är sjuka, speciellt när de 
är maniska eller hypomana. Ofta är patienter dock mer depressiva än maniska - vid 
BS I har de ungefär två depressiva och en manisk period och vid BS II flera 
depressiva och kanske en hypoman period.  
 
Farshid upplever en manisk patient såsom uppvarvad, överlycklig, handlar över sina 
tillgångar, alltid skulder, många relationer, festar mycket, sover för lite, jobbar för 
mycket – uppvisar för mycket energi! Sedan kan de också ha psykotiska symptom 
som vanföreställningar, grandiositet, megalomani, de pratar mycket och snabbt och 
byter ämne snabbt. Likaså svarar de inte på frågor och pratar runt ämnet istället. 
 
Har man BS och har en depressiv period blir det ofta en djup depression - patienterna 
känner sig värdelösa och har även självmordstankar. Både de maniska och depressiva 
perioderna kan bli sämre med åren och kan också gå ihop och bli en blandning av 
dysforisk mani (depressiv men överaktiv) och depression, och perioderna kan svänga 
upp och ner snabbt. Hos yngre patienter ser man mer de klassiska skolboksexemplen 
med maniska och depressiva symptom/perioder.  
 
Där finns mycket missbruk bland BS patienter och ungefär 60 % har något missbruk. 
Ofta bryter sjukdomen ut i 20-årsåldern, men det är inte förrän runt 30 - 40 de får en 
diagnos och börjar medicinera för den. 
 
Vid en eventuell graviditet kan man fortsätta med litium men sänker det till minsta 
optimala dos. Sedan sänker man också dosen på de andra läkemedel där man 
misstänker bieffekter på foster - de antidepressiva sänker man lite grann och valproat 
tas bort. Det anses inte så farligt med antidepressiva, men antidepressiva utan litium 
eller valproat kan ge problem. Således, litium behåller man och lamotrigin kan 
behållas i lägre dosor. Antipsykotiska läkemedel går också ganska bra i lägre dosor.  
 
Utsikten för patient med BS är god då behandling finns. Om patienterna tar sin 
medicin blir de inte sjuka och de svänger inte. De närmaste 20 åren kommer säkert 
ingen ny eller bättre behandling! Men om 50 år kanske det hänt något! Det är också 
viktigt med utbildning för patienter och för anhöriga så de lär sig vad det handlar om 
och hur man behandlar sjukdomen. Då tar man också sin medicin om man vet varför. 
Många patienter tar bara litium då det räcker för dem och de behöver inte ta mer. 
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Patientintervjuer 
	  

Kvinna 50 år – personlig intervju 
 
Denna person har haft sin diagnos i 5 år och var inte i kontakt med vården förrän hon 
blev ca 45 år. Hon berättar följande: 
 
Hon hade depressioner redan i tonåren, men kom då in i en sekt som inte trodde på 
behandling. Hon hade perioder när hon mådde bra och pluggade men sedan när hon 
blev deprimerad hände inget. Till slut ”gick hon i väggen” och andra fick ta in henne 
på sjukhus, där hon fick diagnosen utmattningsdepression. Hon träffade olika läkare 
och fick olika diagnoser hela tiden. De mötte henne bara när hon var deprimerad - 
inte när hon var mera normal.  Hon har aldrig varit ”tok-manisk”, men blir glad och 
energisk men inte direkt psykotisk. Allt brakade loss när hon till slut hamnade i 
vården. 
 
Allt är extra roligt när man är manisk och allt verkar bra - man tänker inte på 
konsekvenserna och spenderar för mycket pengar. I yngre år träffade hon många 
män. Hon svänger snabbt, ca var fjortonde dag, och får ingen direkt varning.  
 
Fick flera olika diagnoser under de första åren inom vården, träffade olika läkare hela 
tiden, också vikarier. Men efter ett tag fick hon en läkare som började fråga ut henne 
om olika mönster efter att han hade träffat henne under en längre tid, och då fick hon 
diagnosen BS. Andra diagnoser som hon har är att hon lätt blir stressad och lätt 
uttröttad. Exempelvis har hon svårt se en hel film och svårt att läsa böcker för att hon 
blir mycket trött av för många intryck och mår dåligt av det. Ingen läkare har 
förklarat eller gett information till henne om BS. Hon har själv letat information på 
nätet och sedan har hon kontakt med en sjuksköterska, som har varit mycket 
hjälpsam. Det som händer vid ett läkarbesök är att läkaren frågar vad som har hänt 
sedan förra gången, inte så mycket mer. Sedan lämnar hon blodprov varje 3:e månad. 
 
I dagsläget är hon stabil på sina mediciner, men måste vara vaksam hela tiden och 
känna efter hur hon mår. Hon kan inte slappna av - är hon på väg upp eller kanske på 
väg ner! Hon jämför detta med en patient som har diabetes och som måste ha koll på 
blodsockernivån hela tiden. Hon jobbar inte - det är hennes jobb att hålla sig frisk. 
 
Läkemedel som hon nu går på är Lithionit (litium), Abilify (aripiprazol, atypiskt 
antipsykotikum), Voxra (bupropion, antidepressivt) och Seroquel (quetiapin, 
antipsykotikum). Hon känner inte att hon har många biverkningar just nu. De hon 
upplever är tardiva dyskinesier, varför det kan vara svårt att skriva en namnteckning 
eller att dricka kaffe ur små koppar. Hon kan inte dricka alkohol eftersom det stör 
litiumet. Vid behov tar hon också Stesolid (diazepam). Tidigare har hon behandlats 
med SSRI, men fick då ångest och kunde inte sova av dem. Samma gällde med 
selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI. Med Zyprexa 
(olanzapin) gick hon upp 2 kg i veckan och efter att hon slutade med dem gick hon 
ner 18 kg direkt. 
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Det som behövs för att få vardagen till att fungera är rutiner. Hon ser sina läkemedel 
som något positivt för att de faktiskt hjälper henne och hon kan fungera igen. Hon är 
också rädd för att hamna i en depression och känner att de blir värre och värre. Hon 
menar att det är mycket svårare att behandla de bipolära depressionerna - och de 
varar oftast längre - än manierna, som är lättare att trycka ner. 
 
Synen på framtiden är att hon inte tror att hon kommer att arbeta igen och har börjat 
acceptera det, men det var svårt i början! Det viktigaste är hennes familj, som ger 
henne mycket stöd. Nu känner hon att hon får det stöd hon behöver genom sin 
kontakt med sjuksköterskan, som sedan kontakta läkaren vid behov. Innan gick hon i 
terapi, men det var inte rätt för henne, det rörde upp saker och blev inte bra. För 
henne är det ett jobb att hålla sig frisk. Hon är inte optimistisk när det gäller framtida 
behandling av BS, känner inte att den är prioriterad och att den kostar för mycket. 
Men eventuellt kanske man kommer på någon smidigare behandling med litium! 
 
 

Kvinna 35 år – telefonintervju 
 
Hon har haft sin BS-diagnos i 3 år nu. Hon har också diagnosen ADHD. Det var 
hennes husläkare på vårdcentralen som misstänkte att hon var bipolär och 
remitterade henne till psykiatrin. När hon fick sin diagnos på den psykiatriska 
mottagningen fyllde hon i en mängd olika formulär och var kallad till samtal med 
psykiatriker. De första 6 månaderna hade hon 6 olika läkare, vilket var mycket 
förvirrande. De första 2 åren inom psykiatrin var allt fokuserat på att hitta en bra 
kombination av mediciner för henne. Nu känner hon att hon inte behöver så mycket 
läkarkontakt mer för att hon har hittat det som fungerar för henne. 
 
Hennes liv nu är mycket olikt från hur det var innan hon fick sin diagnos.  Innan var 
hennes liv ett kaos, men efter diagnosen har hon blivit mycket mer självmedveten. 
Hon måste ta hand om sig själv för att förhindra att hon får episoder och detta kan 
vara mycket slitsamt. Nu måste hon hela tiden tänka på hur hon har det - det gjorde 
hon inte innan. 
 
Sedan hon fick sin diagnos för 3 år sedan har hon arbetstränat och jämför det med att 
återhämta sig efter en stroke. Innan pendlade hon snabbt men försöker nu få tillbaka 
sin energi. Hon har väldigt goda förhoppningar på att hon ska fungera bra igen. 
 
Mediciner hon tar nu är Voxra (bupropion, antidepressiv, som också används vid 
behandling av ADHD), Lithionit (litium) och Abilify (aripiprazol). Mot sin ADHD 
tar hon Concerta (metylfenidat) och vid behov Sobril (oxazepam).  När hon först fick 
sin diagnos började hon på Lamictal (lamotrigin), med det var en katastrof och 
fungerade inte alls för henne. Sedan har hon också i många år, innan hon fick sin 
diagnos, gått på antidepressiva läkemedel, men dessa har hon nu slutat med. Hon är 
mycket positivt inställd till medicineringen för att den gör att hon inte svänger mer, 
hon känner inte att hon påverkas så mycket av biverkningarna annat än att hon ibland 
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har svårt att minnas saker, och hon känner också det kan vara svårt att komma ihåg 
att ta medicinen ibland. Hon är fotograf och känner sig inte lika kreativ längre efter 
att hon fick sin diagnos och började med medicineringen. Hon vet inte om det har 
med medicinerna att göra eller om det är för att hon inte har sina hypomana perioder 
längre - hon har inte samma flow nu som hon hade innan.  Detta gör att hon ibland 
funderar på att sluta medicinera för att få tillbaka sin kreativitet. 

Hon är positivt inställd till framtiden, blir bättre och bättre, och vet att där finns 
läkemedel som gör att hon inte svängar. Hon är sambo och menar att det är mycket 
viktigt att kunna prata med sin partner om sjukdomen, för att det har en stor inverkan 
i livet för de anhöriga också.  

Just nu håller hon på att planera ett projekt, i vilket hon ska ta bilder på bipolära 
personer. Hon menar att där är väldigt många förutfattade meningar om hur psykisk 
sjuka människor är - ”att de springer runt och skriker på gatan”. Hon hoppas på att 
kunna ställa ut detta. 

Kvinna 36 år – telefonintervju 

Denna person har haft diagnosen i 2 dagar vid tidpunkten för intervjun. Hon har varit 
på bedömning hos en psykiatriker och hade ett ingående samtal på över 2 timmar och 
fick därefter diagnosen BS I. Ingen annan kontroll utfördes utöver samtalet, och hon 
har ingen annan diagnos heller. Hon misstänker att hennes pappa har sjukdomen men 
han har aldrig fått någon diagnos. 

Hon började sin medicinering för 1 dag sedan och kan därför inte berätta så mycket 
om hur medicinen och/eller biverkningarna påverkar henne.  Hon är redan lite 
överviktig och började därför på Topiramat (topimax), som har biverkningen att man 
går ner i vikt.  Tanken var att hon skulle börja på litium eftersom hon har BS I, men 
de avvaktar med det intill nästa kontroll efter ungefär fyra veckor. 

Hon har levt med BS odiagnostiserat sedan tonåren. Sjukdomen har påverkat henne 
på det viset att hon aldrig har avslutat något hon har påbörjat. Hon har börjat många 
olika utbildningar som inte har blivit slutförda. Hon har hoppat in i förhållanden och 
flyttat ihop med män efter bara några veckor, men inga av dessa har fungerat för 
henne.  Hon började själv misstänka att hon var bipolär och sökte information på 
nätet innan hon tog kontakt med vården. Hon känner att hon har haft ett jobbigt liv 
utan en diagnos och har nu bara en positiv syn på framtiden. Hon vet konkret att hon 
har en sjukdom och varför det har blivit så fel innan. Diagnosen var en stor lättnad, 
även om det är en jobbig sjukdom. Hon är också positiv till den medicinering hon har 
börjat på nu, men var lite nervös för litium och biverkningarna som följer, särskilt 
viktökningen. 
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Kvinna 31 år – intervju via mail 

Personen har haft sin diagnos sedan ca 2005. Hon fyllde i en massa tester och hade 
samtal med läkare. Hon har sedan 10 år tillbaka också kontakt med psykiatrin och 
har även haft olika samtalskontakter där. Hon har social fobi, men känner att den har 
blivit mycket bättre efter några års träning. 

Att leva med BS gör att hon är tvungen att hela tiden ha koll på sig själv och 
analysera sina stämningslägen. Hon måste alltid vara noga med sömn och mat och 
försöka hålla sig till rutiner. Så fort hon märker att något är annorlunda, så måste hon 
fundera extra på om det är okej eller om hon måste göra någon justering i livet. 
Exempelvis, när hon är på väg upp i en hypoman period och har dålig sömn, kan det 
vara dags att ta sömnmedicin ett par nätter för att få det att vända. Är hon på väg ner 
i en depression, kan hon behöva ändra sina planer helt och lägga bort alla måsten och 
istället fokusera på att göra sådana saker som gör henne glad och ger henne extra 
energi. Det som är jobbigt att leva med BS är att omgivningen inte förstår hur viktiga 
dessa saker är för henne. Det är svårt att hålla koll på sina begränsningar och inte 
bara leva på som andra människor gör. 

Hon har letat en hel del info om sjukdomen själv och även gått en patientanhörig 
utbildning för att lära sig mera. 

Idag tar hon dagligen Lamictal (lamotrigin). I perioder av längre nedstämdhet tar hon 
Zoloft (sertralin) och vid behov Stilnoct (zolpidem) för sömnen. Hon har tagit olika 
mediciner sedan hon var 15, då hon bara hade diagnosen depression. Den gången 
fick hon bland annat Efexor (venlafaxin), Fontex (fluoxetin) och Remeron 
(mirtazapin). Sedan hon fick diagnosen BS har hon främst provat Seroquel 
(quetiapin), Orfiril (valproinsyra) och Lamictal (lamotrigin) i doser från 25-700mg. 
På grund av många olika läkare med många olika idéer om hur man mediciner 
sjukdomen bäst tog det många år innan hon hittade något som fungerade för henne. 
Nu ligger hon på 150-200mg Lamictal (lamotrigin) om dagen sedan 4-5 år tillbaka. 

Hon märker efter några dagar om hon har missat medicinen, hon blir tröttare och mer 
lättretlig till att börja med. Hon ser inte särskilt mycket negativt med medicinen utan 
är glad att hon har hittat en medicin som äntligen fungerar för henne. Hon menar att 
medicinen främst påverkar henne som person så att hon klarar av att vara mer sig 
själv och vara i nuet. Tidigare har tankarna snurrat mer och det har varit svårt att 
fokusera på här och nu.  

Hon har fyllt i många formulär med frågor, som anger hur hon känner sig, hos olika 
läkare och sköterskor som hon har träffat inom psykiatrin de senaste 15 åren. Ett 
vanligt läkarbesök för henne sker numera en gång per år. Då pratar de mest igenom 
hur hennes sömn och livssituation ser ut. De diskuterar hur medicineringen fungerar 
och om det är något särskilt hon behöver hjälp med. Hon tycker att hon får det stöd 
och den hjälp hon behöver nu och har inte haft några allvarligare skov på många år. 
Men i de perioder som hon tidigare har mått dåligt, har det varit omöjligt att få den 
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hjälp som behövts. För att få hjälp när man är psykiskt sjuk måste man antingen vara 
”frisk” eller ha anhöriga som orkar slåss för en, tyvärr! 
 
Hennes syn på framtiden är ljus och hon räknar med att fortsätta medicineringen och 
göra de justeringar som behövs. Hon känner att hon har funnit ett sätt att leva som 
möjliggör att hon kan fortsätta arbeta heltid och dessutom vara en bra mamma åt sin 
dotter. 
 
 

Man 45 år – personlig intervju 
 
Har haft diagnosen BS sedan 1996, när han var ca 29 år. Fram till 2011 gick han hos 
sin vanliga läkare men fick fel mediciner. Han fick då en depression och kom i 
kontakt med psykiatrin. Han har fått fylla i en MDQ och han har inga andra 
diagnoser än BS. Han beskriver att leva med BS som ett liv i berg och dalbana - man 
lever intensivt i den period när man må bra, och är introvert och asocial när man inte 
mår bra. Det hjälper inte att berätta för omgivningen när man inte mår bra. Därför är 
det lika bra att isolera sig, vilket han gör.  När han väl mår bra är han positiv och full 
av energi. Det är en intensiv period också när han mår bra, så han passar på att göra 
massor med sakar då! 
 
Den enda förklaring som han har fått på vad sjukdomen fysiologiskt beror på är att 
det är en ärftlig sjukdom. Mediciner han tar är Valdoxan (agomelatin), Lyrica 
(pregabalin) och Zyprexa (olanzapin). Sedan han fick diagnosen år 1995 har han 
provat en massa olika läkemedel, t.ex. Remeron (mirtazapin), Lamictal (lamotrigin) 
och Orfiril (valproinsyra), men han mådde inte bra av dem. De läkemedel som 
fungerar för honom är Valdoxan (agomelatin), Lyrica (pregabalin) och Zyprexa 
(olanzapin). Effekt av läkemedelsbehandlingen är att han är trött på morgonen, och 
effekten sitter i länge och han känner sig lätt berusad, ibland lite yr. Läkemedlen gör 
att han är trögtänkt, kommer inte i gång förrän på förmiddagen, och undviker möten 
med kunder tidig förmiddag innan de negativa effekterna av medicinerna har släppt. 
 
På ett vanligt läkarbesök diskuteras hur han har det, hur hans privata liv och sociala 
liv ser ut, hur sexlivet är och hur allmäntillståndet är. De pratar även om hur han mår 
av medicinerna, om eventuella ändringar skall göras i dos eller av läkemedel och om 
biverkningarna av medicinerna.  
 
Nu känner han att han får det stöd han önskar, vilket han inte fick tidigare. Nu är han 
med i en stödgrupp med KBT. Han har även ett journummer han kan ringa när han 
mår dåligt och han kan snabbt få kontakt med läkare via mail och få mediciner 
utskrivna vid behov. 
 
Framtiden ser han positivt på - han lever ett rikt liv, jobbar fulltid, men tror ändå inte 
att han orkar jobba fulltid tills han fyllt 65år, då det är vanligt att bipolära får 
förtidspension. 
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Man 27 år – intervju via mail 
	  
Denna person har haft diagnosen sedan 17-18 års åldern, är idag 27 år och har levt 
med BS i ca 10 år. 
 
Efter en lång depression fick han kontakt med Affektiva avdelningen (mottagning för 
endast bipolära) på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Anledningen till detta var att en 
av hans föräldrar har bipolär sjukdom och att det är ärftligt (föräldern är också 
patient där sedan tidigare, vilket gjorde att han fick komma dit jättesnabbt och slapp 
gå via ”vanliga psykiatrin”). Han träffade en psykiatriker och fick prata med denne 
om hans mående. Sedan fick han en stor bunt formulär att fylla i. Vid ett senare 
tillfälle meddelades han att han hade bipolär sjukdom typ 2. Han kommer dock inte 
ihåg hur snabbt han fick resultaten men utredningen var omfattande.  
 
Han lider även av ”Ångest problematik”, GAD (generaliserat ångestsyndrom) och 
social fobi (i viss utsträckning). Att leva med BS innebär att man lär känna sig själv 
och är observant på tidiga tecken på sjukdomen. Kanske har man också fått en bättre 
förståelse för människor som har det svårt. Självklart är det många gånger ett 
handikapp och påverkar livet. Han förklarar det på följande sätt: En vanlig persons 
liv är som en ärta i en djup tallrik, även om tallriken får stötar utifrån så kommer 
ärtan ändå inte ramla över kanten. En person med bipolär sjukdom är som en ärta på 
en platt tallrik, det behövs inte mycket stötar utifrån för att ärtan skall ramla över 
kanten och ett skov bryter ut. Det är alltså en svår balansgång i livet, vilket gör att 
man inte alltid fungerar till 100 %.  
              
Förklaring på vad sjukdomen rent fysiologiskt beror på har han fått via familj, samtal 
med läkare samt ”broschyrer”. 
 
Daglig medicinering är Sensaval (nortriptylin, ett äldre tricykliskt antidepressivum), 
Fluanxol (flupentixol, även detta ett äldre läkemedel, tar det mot vanföreställningar), 
Lithionit (litium) och Lamictal (lamotrigin). Vid behov tar han Zyprexa (olanzapin, 
mot paranoida tankar och andra psykotiska inslag men även när han börjar bli 
manisk), Imovane (zopiklon, för sömnen), Lergigan (prometazin, för sömn/mot 
ångest), Propavan (propiomazin, för sömnen) och Stesolid (diazepam, mot ångest). 
 
Han har tidigare provat läkemedel som Nozinan (levomepromazin), Ergenyl 
(valproinsyra), Atarax (hydroxizin), Oxascand (oxazepam) och Theralen 
(alimemazin). Dessa byttes ut då de inte gav någon effekt - även efter ändrad 
dosering. Har vid olika tillfällen ändrat dosen på Stesolid (diazepam, 4–10 mg) och 
Zyprexa (olanzapin, 5–20 mg) lite beroende på tillstånd. 
 
Det positiva med läkemedlen är självklart att de håller honom i en bättre balans än 
han skulle vara i utan dem. Det negativa är självklart biverkningarna. Många 
biverkningar är övergående medan vissa sitter kvar. Jobbiga biverkningar är de som 
påverkar sexualiteten, vikten, samt de som gör en ”trög” i huvudet. Biverkningslistan 
är lång, men en del av dem är självklart övergående. Man får helt enkelt göra en 
avvägning, ger läkemedlet mer än vad det tar. Han menar inte att läkemedlen 
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påverkar honom som person, men att det nog snarare är så att sjukdomen påverkar en 
som person och inte medicinerna. 
 
Inför varje läkarsamtal fyller han i ett formulär angående mående, livssituation samt 
medicinering (på affektiva avdelningen i Huddinge). Han har även fyllt i liknande 
formulär inför vissa möten med psykolog på samma avdelning. Personligen brukar 
han fylla i dessa formulär på plats, men ibland skickas de hem i samband med 
kallelse. Vid ett läkarbesök diskuterar man huvudsakligen livssituation, mående och 
medicinering. Många gånger kommer man dit pga. depression och då diskuteras 
medicinering eller annan behandling i större utsträckning.  
 
Idag får han inte det stöd han behöver för att han har flyttat från Stockholm till en 
mindre stad där vården inte fungerar lika bra. Han anser att de är väldigt 
professionella och snabba på Affektiva avdelningen i Huddinge, samt kunniga då det 
är en specialmottagning för bipolära. 
 
Han hoppas på att kunna avsluta sina studier. Han har kämpat hårt för att komma dit 
han är idag pga. sjukdomen. Han har tidigare varit fast anställd och jobbat heltid så 
nog skall framtida arbete fungera (även om skov givetvis kommer att komma). 
 
 
Anhörigintervju 
 
 

Kvinna – sambo 
	  
Livet med en person med BS är omöjligt ibland och de har redan separerat en gång.  
För henne har det inneburit att hon själv har varit sjukskriven för depression och fått 
gå på mediciner och samtalsterapi. 
 
När hon kommer hem från arbetet vet hon aldrig vad som händer, är han 
sängliggande eller energisk. Hon får anpassa sig efter honom hela tiden. 
 
När han är nedstämd kan han ligga i sängen i två veckor, och hon får ta hand om allt 
- skjutsa och lämna barn, städa, betala räkningar och jobba fulltid. Hon ska också ta 
hand om övriga släkten när de ringer och vill veta vad som händer med honom. 
Sedan kan han bli ganska arg på henne, att hon inte ställer upp tillräckligt och han är 
anklagande mot henne. 
 
När han är manisk, måste hon ha koll på vad han handlar. Han köper en massa 
presenter till alla, och hon måste hela tiden fråga vad det kostar men då blir han arg. 
Hon känner sig otacksam och orolig för att hon bromsar honom hela tiden. Han 
tycker sedan att hon är tråkig.  Han kan också hamna i slagsmål när han är manisk, 
blir väldigt pratglad och kan upplevas som jobbig. Hon måste dämpa honom hela 
tiden. Nu är alla hans kreditkort klippta, hon har full kontroll över alla deras pengar, 
och ibland får han fickpengar. 
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Han fick sin diagnos för 1,5 år sedan. Innan dess blev han bara behandlad för 
depression, eftersom det var det som var mest kännetecknande för honom. När han 
fick sin diagnos började han på Seroquel (quetiapin, antipsykotikum), vilket var 
mycket positivt i början och han blev mycket lugnare. Men i längden fungerade det 
inte för honom, han kände sig drogad och han blev elak.  Sedan tre veckor tillbaka 
har han börjat på Lithionit (litium) och de väntar fortfarande på hur det ska fungera. 
Som tilläggsbehandling skall han ta antidepressiva också.  Som helhet fungerar han 
mycket bättre sen han fick sin diagnos och började behandla sin BS. 
 
De har inte något sexliv och hon tror att det är på grund av läkemedelsbiverkningarna 
som han har ingen lust. 
 
Hon känner inte att hon får det stöd hon behöver. Hon följer med honom till 
samtalsterapi och anhörigutbildning, men där är inget fokus på henne och hennes 
behov utan enbart fokus på honom och hans sjukdom.  
 
Hennes syn på framtiden? Hon har lämnat honom en gång och de väntar på att se om 
det blir bättre med Lithionit (litium). De ska även börja i familjeterapi i maj. 
	  
	  

Kvinna - sambo 
 
Har varit sambo med person som har haft BS i ett år.  De har varit ihop i 3 år och han 
fick diagnosen 1/2 år innan de blev ihop när han var 35 år. 
 
Hon känner att det påverkar hennes liv jättemycket. Hon har valt att involvera sig 
och att kämpa för honom. Bland annat på läkarbesök ställer inte alltid han frågorna 
utan det får hon göra därför att han berättar saker för henne som han inte skulle 
berätta för sin läkare, såsom när där finns risk för självmord. Han försökte begå 
självmord genom en överdos medicin för 2 år sedan och det var hon som hittade 
honom och ringde larmcentralen. Då fick de krishjälp! 
 
Att leva med en som har BS påverkar hennes liv mycket och det är något som hon 
tänker på hela tiden och det tar mycket energi. Hon tycker det kan vara jobbigt att 
hon ibland behandlar honom som sjuk även om han har friska perioder. Som anhörig 
får hon ingen hjälp av vården. De är inte intresserade av att ge stöd till anhöriga utan 
endast till den person som är sjuk. Det stöd hon får kommer från Bipolarna, som 
tillsammans med Hjärnkoll erbjuder hjälp till anhöriga. De har även träffar. 
 
Hon anser att han är enklare att hantera när han är nedstämd, för då är han lugn. När 
han är manisk är det som att ”trotsa en 3-åring” - han lyssnar inte och säger otrevliga 
saker till henne, såsom att hon är en idiot! 
 
Läkemedlen han tar gör att han känner sig nerdrogad och det påverkar framförallt 
hans minne - han glömmer saker och känner sig ibland som en 70-åring. Just nu är 
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han stabil på sina läkemedel. De tror att litiumet var orsaken till självmordsförsöket. 
Lithionit (litium) minskar självmordsrisken för 85 %, men vad gäller för resten? 
Därför får han inte ta Lithionit (litium) mer! 

Allt detta och annat gjorde att hon fick en depression förra året och nu går hon på 
KBT som hjälper henne mycket. Hon anser att det är jätteviktigt att möta andra i 
samma situation, både som patient och som anhörig, så att man vet att man inte är 
ensam.  

Hon menar att det går att leva ett normalt liv efter en BS diagnos, men att det är 
viktigt med regler, regelbundna måltider, medicinering och sömn. Slarvar man med 
detta märker man det direkt. 

Det har varit en hård kamp och personer med BS behöver någon som har energi att 
kämpa för dem så att de får den hjälp och det stöd de behöver. Hon önskar såklart att 
han inte hade sjukdomen men skulle inte vilja byta honom mot någon annan som 
kanske är frisk. Det är ett beslut man får ta, om man vill vara ihop en sjuk person, för 
det påverkar ens eget liv som anhörig väldigt mycket. 

Man – sambo 

Hans erfarenhet av att leva med en person som har BS är att det är en ständig 
osäkerhet för att man vet inte om hon är på väg upp eller på väg ner, även om det inte 
påverkar hennes beteende mot honom.  Han känner att det är jobbigt att han inte kan 
påverka hennes sjukdom, som han skulle vilja. När hon är nedstämd eller manisk är 
det svårt att får kontakt med henne. 

Han ser medicineringen som något positivt för att det hjälper henne så mycket, och 
tror det skulle ha varit svårt för henne att komma ur de djupa depressionerna utan 
medicineringen. Biverkningarna är såklart negativt men det är bättre att må bra. Han 
får det stöd han behöver genom vården, de träffas i grupp eller ensam, med både 
patienter och anhöriga, och det fungerar mycket bra. Patienter får den bästa hjälp och 
största respekt av andra patienter. Han ser ljust på framtiden, och det har nu gått en 
lång period nu utan att något har hänt. 

Man - sambo 

Har varit sambo med en person med BS i över 10 år. Han menar att man ska visa stor 
tålmodighet med en person som har BS, man ska ha medkänslor, vara omsorgsfull 
och hjälpsam, och att allt detta gör otroligt mycket.  Han anser att det påverkar hans 
eget liv positivt för att han kan göra så mycket för att hon får ett bättre liv. Han 
försöker att på bästa sätt hjälpa henne på rätt väg, och det ger honom en stor 
tillfredsställelse när hon blir bättre igen.  När hon känner sig nedstämd pratar de 
mycket med varandra om hennes problem, och han känner att han hjälper till så att 
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hon får mer förtroende och blir starkare igen. När hon är på väg att bli manisk pratar 
de också mycket med varandra och han försöker att få henne lugn. 
 
Han anser att medicineringen är positiv i rätt mängd - blir det för mycket får hon för 
många biverkningar. T ex. blir hon frusen och aggressiv av Rivotril (klonazepam), 
varför mängden nu har halverats till 3 mg och biverkningarna är nästan borta.  Den 
medicin som hjälper henne mest tror han är Zyprexa (olanzapin). 
 
Han känner han har fått mycket stöd, då han har varit på möten med andra anhöriga 
till BS patienter. Där lärde de sig hur de kunde identifiera när en eventuell 
psykos/mani var på väg, och hur man ska reagera på det. Han har en positiv syn på 
framtiden med henne och känner att hon får det bättre och bättre (hon har haft sin 
diagnos i över 20 år - blev diagnostiserat när hon var 19 år). Hon går på en skola 3 
gångar i veckan med andra som har psykiska problem och har blivit mycket mer lugn 
och känner ingen oro efter att hon började där. 
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DISKUSSION 
 
 
 
Ett liv med bipolär sjukdom är ett komplext och intensivt liv för att sjukdomen alltid 
är närvarande. Det innebär för de flesta patienter en ständig uppmärksamhet på egna 
tankar, känslor och sinnesupplevelser för att förstå om man kanske är på väg in i en 
period av depression eller mani. Detta kan kräva mycket kraft och energi och vissa 
väljer att strukturera vardagen med rutiner, vilket kanske kan minska den inre 
stressen. Ett stabilt vardagsliv ger en grundläggande stabilitet, och hjälper till att 
hålla ångest och oro på distans. Det är därför viktigt med rutiner, sömn och 
regelbundna måltider. Man måste samtidigt vara medveten om sina begränsningar 
och acceptera att det ibland kan bli tråkigt och att livet kan överskuggas av 
sjukdomens konsekvenser. Ett gott liv med BS är inte nödvändigtvis ett liv där 
allting är perfekt utan ett liv som håller för de påfrestningar som kan komma. Att 
leva med BS kan också innebära att man får en bättre förståelse för andra människor 
som har det svårt. 
 
Det kan vara svårt att planera saker som ska göras, exempelvis en semester, för att 
man vet aldrig hur man har det vid den tidpunkten.  Vissa klarar inte av att arbeta 
utan ser det som deras jobb att hålla sig frisk och ha ständig koll på hur de mår. Men 
för många fungerar det bra att jobba. Det kräver dock struktur och rutiner och att 
hitta ett jobb som fungerar för dem. De alla flesta som jag har pratat med har fått 
diagnosen relativt sent i livet efter en period med kaos, vilket har inneburit att de 
behöver återhämta sig och få tillbaka energin. Att komma i rätt behandling kan ta 
upp till två år, och efter det kan man försöka komma vidare med livet och därför är 
det viktigt att fånga upp dessa patienter så tidligt som möjligt. För många är 
diagnosen också en lättnad - de börjar att förstå varför livet var så kaotiskt innan, och 
ser att nya möjligheter kan öppna sig för dem. 
 
Livet som BS-patient innebär en viss beroendeställning till andra människor, särskilt 
i situationer när verklighetsförankringen sviktar. Dessa personer kan vara anhöriga 
eller professionella vårdare. Det är centralt med bra stöd och utbildning även till 
anhöriga eftersom BS har en stor inverkan också på deras liv. Anhöriga är behövda 
men ibland också avvisade av patienten. Uppmärksamheten från vården är vanligen 
endast riktad mot välbefinnandet hos BS-patienten så de anhörigas behov får ibland 
stå tillbaka. Det kan tidvis vara en kamp för anhörig, som får ta ett extra stort ansvar, 
och kanske också deras sociala nätverk krymper en del. Även om Socialstyrelsen 
rekommenderar anhörigutbildning är där en del anhöriga som inte känner de får 
tillräckligt med stöd. De behöver stöd som är till för enbart dem. Det är viktigt att 
relationen mellan en person med BS och dennas närstående stöds och stärks. Det är 
inte en sjukdom som man är gift eller sambo med, utan en person som man tycker 
om och ofta är det väldigt kreativa, känsliga och analyserande människor, vilket 
kanske är en viktig anledning till att en del väljer att vara tillsammans med just den 
personen. 
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De alla flesta är mycket nöjda med medicineringen, då det har inneburit för dem att 
de kan leva ett relativt normalt liv. Vissa har även sagt att utan medicinerna skulle de 
inte leva idag. Sedan är biverkningarna omfattande, men hittar man en bra 
kombination som fungerar för den enskilda kan man ofta minska biverkningarna. En 
del berörs dock inte så mycket av biverkningarna. De flesta går på regelbunden 
kontroll hos läkare och en central fråga vid den kontrollen är hur medicineringen 
fungerar. 

Endast en av de intervjuade personerna angav att hon ibland funderade på att sluta 
medicinera för att få tillbaka sin kreativitet. Det kan också vara så att man, när man 
inte har haft en episod på ett tag, avslutar medicineringen för att man känner sig frisk 
och kanske även misstänker att det var en felaktig diagnos.  BS är dock en periodisk 
kronisk sjukdom, som kräver livslång medicinering, och de allor flesta verkar ha 
förstått att ett bärkraftigt liv med BS innebär livslång medicinering. Följer BS 
patienterna behandlingen svänger de inte. 

Behandlingen är ofta komplex då det ofta är en sjukdom i ständig förändring som 
kräver mycket medicinering. Det skulle vara önskvärt att hitta en bra behandling utan 
biverkningar, och detta kommer kanske någon gång i framtiden. 

En del har valt att inte skaffa barn dels p.g.a. risken (10-20%) att föra sjukdomen 
vidare och dels för att det är krävande nog att ta hand om sig själv. En av de 
intervjuade ville inte önska någon annan att ha denna sjukdom och därför valde hon 
att inte skaffa barn. 

Andra människors förutfattade meningar om psykiskt sjuka människor och deras 
bristande förståelse för sjukdomen kan vara påfrestande, och det finns även brister i 
tillgång till somatisk vård av den orsaken. Detta är kanske på grund av den somatiska 
vårdens okunnighet om psykisk ohälsa. Man ser inte alltid på en person att de är 
psykiskt sjuka. För inte så många år sedan var psykiska sjukdomar tabubelagda, men 
det har blivit bättre och BS patienter kan nu förhoppningsvis diagnostiseras tidigare. 
Om skolan misstänker en diagnos, kan de kontakta barnpsykiatrin. Om föräldrar har 
en diagnos bör de ha extra koll på sina barn. Flera har sagt att de misstänker att en 
förälder har BS, men det är inget de har pratat med dem om.  

Denna studie hade som ett av målen att visa hur det är att leva med BS, men de 
personer som intervjuats har ibland även haft andra diagnoser, exempelvis ADHD, 
ADD eller ångest.  Detta kan ha påverkat resultatet. Det är dock viktigt att poängtera 
att BS är en ganska bred diagnos, och det är stor skillnad på att ha BS I, med t.ex. 
psykoser och manier än att ha BS II med endast hypomanier. 

Utbildning och information är otroligt viktigt, så att patienter vet varför de ska ta sin 
medicin och verkligen tar den. De intervjuade läkarna menade båda att det svåraste 
med behandlingen av BS är när patienten inte har någon sjukdomsinsikt. Men med 
rätt utbildning, information och stöd kan man skapa en allians och få patienten att ta 
sina läkemedel. 
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Flera patienter har dock känt att det har varit svårt att få den hjälp och stöd som 
behövs, och en patient sa ”för att få rätt hjälp måste man vara frisk eller ha en 
anhörig som kämpar för en”, och tyvärr har det för många tagit lång tid innan de fått 
den hjälp och stöd som de behöver. En person påpekade också för mig att ”patienter 
får den bästa hjälpen och största respekten från andra patienter”. Även en av läkarna 
påpekade detta - att ha med andra bipolära i behandlingen av BS är viktigt och 
kommer att ingå när hennes nya modell för Affektiva centrum öppnas. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att livet går från att ha varit relativt kaotiskt till att 
vara mer inrutat och fokuserat där patienten vanligen börjar fungera helt normalt 
igen.  
 
Livet förutsätter lugn och ro, liksom rutiner, god sömn och regelbundna måltider som 
är viktiga faktorer för att må bra. 
 
Medicineringen är det viktiga och det kan ta tid att finna den rätta kombinationen. 
BS är en bred sjukdomsbild och det är mycket individuellt hur man svarar, ibland för 
att BS är kombinerad med en annan sjukdom. 
 
Vissa upplever biverkningarna som mycket negativa - minskad kreativitet, ökad vikt 
och sämre minne, medan andra nästan inte märker av dem - det är således mycket 
individuellt. 
 
Anhöriga får inte alltid det stöd de önskar från vården som de enligt Socialstyrelsen 
skall få, men vissa har hittat andra fora som hjälper dem. 
 
Läkarna finner vanligen stor tillfredsställelse med patienternas förbättring och menar 
att dagens medicin fungerar väl. Dock finns förhoppningen att det kan utvecklas 
bättre läkemedel som ger färre eller inga biverkningar 
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APPENDIX I 

ICD-10, F31.0 till F31.9 

F31.0 Bipolär sjukdom, hypoman episod 
F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom 
F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom 
F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod 
F31.4 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom 
F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom 
F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod 
F31.7 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom 
F31.8 Andra specificerade bipolära sjukdomar 
F31.9 Bipolär sjukdom, ospecificerad 
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