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Bakgrund och syfte: Arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrin träffar i olika omfattning 

personer med bipolär sjukdom. Dessa personer har ofta svårigheter i sina aktiviteter i 

vardagen med att exempelvis strukturera sitt hushållsarbete samt att sköta sin ekonomi. Då 

kunskapen genom forskning är begränsad kan det utgöra svårigheter för arbetsterapeuter att 

möta dessa personer med deras specifika behov. För att fördjupa kunskapen om vad 

arbetsterapi kan bidra med för personer med bipolär sjukdom behövs ytterligare forskning 

inom området. Syftet med den här studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att 

arbeta med personer som har bipolär sjukdom. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med sex arbetsterapeuter vid psykiatrisk verksamhet i tre 

olika län genomfördes för att få del av deras erfarenheter. Materialet som insamlades vid 

intervjuerna bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom det fem kategorier som handlade om hur arbetsterapeuten 

samarbetar med personen och andra professioner, hur arbetsterapeuten utreder och upptäcker 

problem, hur arbetsterapeuten beskriver personens svårigheter, arbetsterapeuten formulerar 

mål tillsammans med personen och hur arbetsterapeuten bidrar till att skapa struktur och 

insikt. Att skapa rutiner, få personerna till sjukdomsinsikt samt att skapa balans i aktiviteter 

och dygnsrytm framkommer som vanliga områden där insatser sker. Hur arbetsterapeuterna 

implementerar insatserna är individuellt utformade efter personen med bipolär sjukdom. 

Slutsats: Sjukdomsinsikten hos personer med bipolär sjukdom har avgörande betydelse för 

att någon förändring ska kunna ske. I arbetsterapi med personer med bipolär sjukdom skapas 

först struktur i de basala områdena för att därefter hitta individuella strategier så att 

personerna ska kunna utföra dagliga aktiviteter som att sköta sin hygien, klara av 

hushållsarbete och sköta sin ekonomi, kunna studera eller arbeta samt att ha fungerande 

sociala relationer. 
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Bakgrund 

Inledning 
Arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk verksamhet träffar ibland personer med bipolär 

sjukdom. Dessa personer har ofta svårigheter att utföra dagliga aktiviteter som exempelvis att 

organisera och strukturera sitt hushållsarbete eller att sköta sin ekonomi. Vidare kan det vara 

svårt för dessa personer att studera eller arbeta samt ha fungerande sociala relationer (Rosa et 

al. 2010) även obalans i dessa aktiviteter är vanligt förekommande. Vi vill med denna studie 

bidra med en fördjupad kunskap om hur arbetsterapeuter arbetar med personer med bipolär 

sjukdom och därmed hur arbetsterapi kan bidra till en god hälsa för dessa personer. 

Aktivitet, hälsa och välbefinnande 
Med aktivitet avses något som människan gör, detta kan vara att utföra sina dagliga aktiviteter 

som exempelvis skötsel av sin personliga hygien eller hushållsarbete, aktivitet kan även vara 

lek eller arbete (Eklund, 2010; Kielhofner, 2012). För att människan ska anse att en aktivitet 

är meningsfull samverkar olika komponenter, dessa består av vad personen tycker är viktigt 

och att aktiviteten skapar en känsla av glädje eller tillfredställelse. Kunskapen om sin egen 

förmåga gällande kapacitet, begränsningar och en medvetenhet om sin egen identitet i 

förhållande till omvärlden påverkar meningsfullheten av aktiviteten, vidare är även kännedom 

om livets och dygnets rytmer och rutiner samt erfarenheter och föreställningar om världen 

bidragande komponenter (Cole&Tufano, 2008; Eklund, 2010; Kielhofner, 2012). Människan 

är i behov av att känna att de har ett meningsfullt liv, att få vara delaktig och klara av sina 

vardagliga aktiviteter samt ha en plats att fylla i samhället (Jonsson & Josephsson, 2005; 

SOU, 2006). 

     Hälsa och välbefinnande är komplexa begrepp men avser främst hur en person fungerar 

och mår inom livsområden som arbete eller fritidsaktiviteter (Blair, Hume & Creek, 2012; 

Eklund, 2010; Michalak, et. al 2012). Begreppet välbefinnande associeras även med lycka 

(Cole & Tufano, 2008). Vad personer gör och hur han/hon fördelar sin tid i vardagen har 

betydelse för hur hälsa påverkas (Blair, Hume, Creek, 2012; Eklund, 2010). Ohälsa är ett 

svårdefinierat begrepp men kan beskrivas som ett inre tillstånd av hälsorelaterat lidande på ett 

fysiskt, socialt eller psykologiskt plan (Vilhelmsson, 2014).  

     Enligt en studie av White, Lentin & Farnworth (2013) anger deltagarna att de likställer god 

hälsa med "att göra vad jag vill". De berättar bland annat att förändringar i deras förmåga att 

utföra välbekanta aktiviteter eller mönster i att utföra dem uppmärksammade deltagarna på att 

något var fel med deras hälsa. För många av deltagarna vägde även de positiva aspekterna av 

görandet av aktiviteten mer än de risker som påverkade deras hälsa negativt att genomföra 

den. Anpassning av gamla aktiviteter och införandet av nya fick deltagarna att kunna 

åsidosätta sin sjukdom och åter känna mening och tillfredställelse i sitt liv. 

     När personer drabbas av ohälsa kan det påverka personen både kognitivt och emotionellt, 

som bristande förmåga att exempelvis att planera och att se konsekvenserna av sina 

handlingar (SOU, 2006) och påverkar även personens vardagliga liv och aktiviteter 

(Erlandsson, 2013; Ivarsson, Carlsson & Sidenvall, 2004). För omgivningen kan det vara 

svårt att förstå den nedsatta initiativförmågan, tidsuppfattningen och den bristande förmågan 

att kunna fördela sin uppmärksamheten som finns hos dessa personer, istället anklagas 

personerna för att vara slöa och nonchalanta (Lundin & Möller, 2010). 

Konsekvenser i dagligt liv för personer med bipolär sjukdom  
Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Vid den klassiska bipolära sjukdomen bipolär typ I 

växlar stämningslägena tydligt mellan djup depression och mani. Bipolär typ II består av 
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korta inslag av hypomani med återkommande depressioner (Adler, 2011; Svenska 

psykiatriska föreningen, 2014). De maniska perioderna karaktäriseras av att personen är 

överdrivet upprymd, överaktiv och har ett extremt stort självförtroende, vilket exempelvis kan 

visa sig genom en närmast total fixering av en viss aktivitet eller ett projekt, ofta i 

kombination med ett bristande omdöme. Om besattheten av ett projekt eller en aktivitet går 

överstyr kan andra dagliga aktiviteter som arbetet bli åsidosatt. Detta kan resultera i en 

konflikt med arbetskollegor eller i arbetslöshet. Projekten kan drabba personens ekonomi i 

andra avseenden då de kan bli mycket kostsamma. Impulsivt och irrationellt handlande kan 

resultera i lösa sexuella kontakter och skapa osämja inom familjen och bland vänner. Det är 

även vanligt att personen blir lättirriterad och behöver mindre sömn (Ottosson & Ottosson, 

2007; Walsh, Brown, Barrantes-Vidal, Kwapil, 2012). Minskad sömn bidrar till en hög-aktiv 

dygnsrytm, som innebär att personen är aktiv under dagtid men även under kvällar och nätter 

(Leufstadius, 2010), personen kan glömma att gå till sängs eller att äta. Samtal till anhöriga 

eller kollegor om nätterna för att dela sina idéer är inte ovanliga. 

      Under den depressiva perioden känner personen sig ofta nedstämd, har svårt att 

koncentrera sig och har svagt självförtroende. Det är också vanligt att personen drabbas av 

sömnbesvär och minskad eller ökad aptit (Ottosson & Ottosson, 2007; Walsh et. al, 2012 ). 

Nedstämdheten bidrar till att personen blir orkeslös, tappar motivation, har svårigheter att ta 

sig ur sängen, sköta sin personliga hygien, laga och äta mat eller sköta hushållsarbete (Lundin 

& Mellgren, 2012; Rosa et al., 2010). Att studera eller arbeta ses av vissa som en omöjlighet 

under dessa perioder (Rosa et al., 2010). Sömnstörningen vid depression kan handla om både 

för lite och för mycket sömn. För lite sömn kan bero på att den drabbade vaknar lätt och har 

svårt att somna om (Lundin & Mellgren, 2012). Om personen istället sover för mycket ger det 

en låg-aktiv dygnsrytm, på grund av att personen sover eller vilar både under dag- och nattetid 

(Leufstadius, 2010). De depressiva perioderna kan bli mycket plågsamma och självmord kan 

förekomma (Lundin & Mellgren, 2012; Ottosson & Ottosson, 2007). Personer som befinner 

sig i en manisk period har dock svårare att sköta en uppgift än de som befinner sig i en 

depressiv period (Moore, Merritt, & Doble, 2010), bland annat för att personer som är 

maniska är mer lättdistraherade och har lättare att tappa koncentration (Lundin & Mellgren, 

2012; Moore et. al, 2010). 

      Att ha en bipolär sjukdom kan leda till svag självkänsla, som kan bero på en ständig oro 

som finns för att hamna i en period av mani eller depression igen och att inte veta vilken av 

dem som väntar. Osäkerheten påverkar de drabbades dagliga liv och gör det svårt att delta i 

sociala aktiviteter (Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielson, 2008). Varje ny period kan ge 

ytterligare sociala, psykologiska och biologiska problem som kan leda till återfall, även 

samsjukligheten med andra psykiatriska diagnoser är hög bland de personer som har bipolär 

sjukdom och försvårar sjukdomsförloppet och behandlingen (Svenska psykiatriska 

föreningen, 2014). Enligt en studie av Michalak et. al (2006) är det viktigt för personer med 

bipolär sjukdom att kunna hantera dagliga rutiner, få socialt stöd och känna sig säkra i sin 

identitet för att ha en god livskvalitet. Även kroppsliga funktioner, miljö, sexuell drivkraft, ett 

fungerande arbete och fritidsaktiviteter var av betydelse. Att känna livskvalitet kan även 

innebära medvetenhet om sin sjukdom och på grund av denna medvetenhet kunna hantera 

eller undvika nya perioder av mani eller depression (Russell & Brown, 2004). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att personer med bipolär sjukdom har svårigheter att 

utföra dagliga  aktiviteter som att organisera och strukturera, sköta sin hygien, klara av 

hushållsarbete och sköta sin ekonomi, kunna studera eller arbeta samt att ha fungerande 

sociala relationer. 
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Arbetsterapi 
Målsättningen med arbetsterapi är att möjliggöra ett aktivt liv för personer som lever med en 

funktionsnedsättning. Arbetsterapi är inte begränsat till ett område utan avsikten är att stödja 

personen (Eklund, 2010; Wagman, 2012). Oavsett om målet är att återvända till arbete/skola, 

mer effektivt hantera hushållet, sköta sin hygien, återupprätta eller upprätthålla relationer med 

familj och vänner eller att öka deltagande och kunna njuta av gemenskapen i fritidsaktiviteter 

är arbetsterapi av betydelse. Med arbetsterapi kan detta möjliggöras genom att människan 

utifrån sina egna förutsättningar får stöd i utförandet av sina dagliga aktiviteter (Blair, Hume 

& Creek, 2012; Kielhofner, 2012) och därmed känna tillfredställelse och en balans över dagen 

i dessa aktiviteter (Argentzell & Leufstadius, 2011). Person, miljö och aktivitet är faktorer 

som kan beaktas för att finna denna balans (Bejerholm, 2010). 

     Varje aktivitet är unik i sitt utförande för varje person. Genom att anpassa miljö skapas 

möjligheter att delta i och utföra meningsfulla aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet och 

balans i vardagen för personen (Erlandsson, 2013; Kielhofner, 2012). Anpassning av en 

aktivitet kan göras i flera steg; ett sätt är att delvis öka svårighetsgraden av aktiviteten (Creek 

& Bulock, 2012).  Även att utbilda närstående eller vårdgivare kan vara av betydelse för att nå 

uppsatta mål (Rusner, 2012) inom arbetsterapi. Genom arbetsterapi kan en känsla av trygghet 

och tillfredställelse i sina roller skapas (Kielhofner, 2012; White et al, 2013). 

Arbetsterapeutens roll 
Relationen mellan arbetsterapeuten och personen som deltar i arbetsterapi har betydelse för 

vilket resultat blir (Eklund, 2010). Att som arbetsterapeut ha förståelse och respekt för 

personen, att möta personen där denne befinner sig samt att använda sig själv som verktyg 

utgör en grund för att inge förtroende och med ett gott samarbete nå bästa resultat med 

behandlingen (Fisher & Nyman, 2011; Kielhofner, 2009, 2012). Med ett klientcentrerat 

förhållningssätt arbetar arbetsterapeuten för att skapa en god hälsa genom aktivitet och utifrån 

personens egna förutsättningar. Arbetsterapeuten får en större kännedom om personen och 

dennes mål vilket möjliggör delaktighet i de aktiviteter som personen framhåller som viktiga 

(Bejerholm, 2010; Creek, 2008; Kielhofner, 2012). För att kunna möjliggöra delaktighet hos 

personen stöttar och uppmuntrar arbetsterapeuten personen i aktiviteten. Arbetsterapeuten bör 

även se de möjligheter och hinder som finns i miljön samt anpassa eller strukturera 

aktiviteterna efter dessa behov (Duncan, 2005; Rigby, Lowe, Letts & Stewart, 2008). Genom 

att använda aktivitet som ett medel kan arbetsterapeuten stödja den drabbade i att möta sina 

rädslor och bidra till att nya tankar föds och ge verktyg för att personen ska klara av sitt 

dagliga liv (Eklund, 2010; Kielhofner, 2012). För att medverka till att personen får de bästa 

förutsättningarna till att klara av sina dagliga aktiviteter och finna balans i aktiviteten är det 

även av betydelse att arbetsterapeuten kan se om personen är över- eller understimulerad 

(Bejerholm, 2010; Erlandsson, 2013). En holistisk syn på människan, där kropp och själ är 

integrerade med varandra, är av betydelse för att kunna se hela människan och dennes behov 

(Cole & Tufano, 2008).  

     Som stöd för att uppnå ett gott resultat och för att strukturera sitt arbete vid utredning, 

insats och utvärdering använder sig arbetsterapeuten av en arbetsterapiprocess (Argentzell & 

Leufstadius, 2010), den kan även användas som ett stöd vid dokumentationen av patientens 

journal (FSA, 2014; Sames, 2009). Med hjälp av en arbetsterapiprocess kan arbetsterapeuten 

tillsammans med personen lättare identifiera problemområden, styrkor och svagheter, 

utvärdera den psykiska och fysiska förmågan till aktiviteter hos personen i olika sammanhang 

samt (Boyt, Schell, 2009; CAOT, 1997; Fisher & Nyman, 2011) sätta meningsfulla realistiska 

kortsiktiga och långsiktiga mål (GAS, 2008). Målen kan handla om intressen, personlig vård 

och hushållsarbete, få bättre ekonomiska strategier, klara av arbete/studier och sociala 



4 
 

samspel. Det är personens vilja, vana och utförandekapacitet som utgör grunden för att kunna 

nå sina egna mål och delmål (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapeutens roll vid bipolär sjukdom 
När en balans i aktivitet och dygnsrytm skapas för personer med bipolär sjukdom möjliggörs 

enligt Russel & Browne (2004) även utrymme för personen att balansera sina roller, känna sig 

trygg i sin identitet och engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Obalans i aktivitet och 

dygnsrytm kan vara en utlösande faktor till psykiska symtom och arbetsterapeuten bör därför 

utreda hur balansen ser ut för personen (Erlandsson, 2013; Leufstadius, 2010), när aktivitets 

och dygnsbalans skapas är även möjligheterna större för personer med bipolär sjukdom att 

kunna hantera stress och lära känna igen sina egna symtom innan de maniska och depressiva 

perioderna bryter ut (Jönsson et al., 2008). 

     Arbetsterapeuter bör ha ett klientcentrerat och flexibelt förhållningssätt till personen då det 

behövs olika typer av insatser vid maniska och depressiva perioder (Lundin & Mellgren 

2012). Arbetsterapeuten kan stötta personen att acceptera sin sjukdom och till att hitta 

individuella strategier för att lättare kunna hantera motgångar (Jönsson et al., 2008; Lundin & 

Mellgren, 2012). En helhetssyn på personer med bipolär sjukdom bidrar med fördel till gott 

samarbete mellan personen, närstående och terapeuten då insatserna från vården ofta kräver 

samverkan (Rusner, 2012). Forskning visar att behovet av rutiner, förmåga att kunna reducera 

stress, utföra meningsfulla aktiviteter och arbete eller studier samt vikten av att kunna sköta 

sin hygien är viktiga områden som ska fungera för personer med bipolärsjukdom för att de 

ska känna en god livskvalitet (Michalak et. al., 2006). Sammanfattningsvis beskrivs i litteratur 

och studier att arbetsterapeuten kan bidra med att skapa en balans i vardagliga aktiviteter för 

personer med bipolär sjukdom genom att arbeta med sjukdomsinsikt och acceptans, 

samverkan mellan olika professioner och anhöriga samt individuella strategier för personen 

att utföra aktiviteterna på. 

Problemområde 
Personer med bipolär sjukdom pendlar ofta i sinnesstämningen mellan manisk och depressiv 

period och att symtomen skiljer sig ofta mellan olika personer (Adler, 2011; Ottosson & 

Ottosson, 2007 ). Med arbetsterapi ska en person kunna få stöd i varje aspekt av deras dagliga 

liv (Eklund, 2010; Wagman, 2012). Detta genomförs lättast genom att arbetet utgår ifrån var 

personen befinner sig i livet (Blair, Hume & Creek, 2012; Eklund, 2010; Kielhofner, 2012). 

Personer med bipolär sjukdom visar på en tydlig oförmåga i varierande grad inom områden 

med sociala aspekter, skola eller arbete samt familjeliv. Många av personerna med bipolär 

sjukdom har symtom trots adekvat behandling (Sanchez-Moreno, Martinez-Aran, Tabarés-

Seisdedos, Torrent, Vieta & Ayuso-Mateos, 2009) därför kan det vara svårt för 

arbetsterapeuter att arbeta med dessa personer. Det finns en del forskning som beskriver vilka 

konsekvenser som bipolär sjukdom ger i vardagen (Michalak et. al, 2006; Walsh et al., 2012) 

men få studier (Edgelow & Krupa, 2011; Moore et al, 2010; With et al., 2013) som beskriver 

hur arbetsterapeuter arbetar med dessa personer. Sanchez-Moreno at al. (2009) menar att det 

utöver medicinering behövs insatser och strategier för att möjliggöra en funktionell tillvaro. 

Arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk verksamhet träffar personer med bipolär 

sjukdom i olika omfattning. Då kunskapen genom forskning är begränsad kan det utgöra 

svårigheter för arbetsterapeuter att möta dessa personer med deras specifika behov. För att 

fördjupa kunskapen om vad arbetsterapi kan bidra med för personer med bipolär sjukdom 

behövs ytterligare forskning inom området. 
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Syfte 
 

Syftet med den här studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med 

personer som har bipolär sjukdom. 

Metod 

 
Design 

För att få fördjupade kunskaper inom området arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med 

personer med bipolär sjukdom ansågs en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009) 

som en lämplig metod. Kvalitativa innehållsanalysen (Lundman & Graneheim, 2012) 

användes för att analysera data. 

Urval 
För att få en variation av beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009) av arbetsterapeuters 

erfarenhet av att arbeta med personer med bipolär sjukdom kontaktades olika 

verksamhetsområdena: allmänpsykiatrin, psykiatrisk öppenvård, psykiatrisk slutenvård och 

affektiva avdelningar. Urvalet av deltagare gjordes ur en bekvämlighetsaspekt gällande 

geografin och några av deltagarna tillkom från snöbollsurval (Pollit och Beck, 2012) då 

arbetsterapeuter som kontaktas för att delta i intervjun även rekommenderade kollegor med 

erfarenhet av att arbeta med personer med bipolär sjukdom. Totalt kontaktades 23 

arbetsterapeuter inom tre olika läns landsting då det var det antalet som fanns tillgängliga via 

telefon och mail. Vid första kontakten gavs information om studiens syfte, en förfrågan av 

deras erfarenhet av att arbeta med personer med bipolär sjukdom och deras eventuella intresse 

av att delta i studien efterfrågades. Fyra arbetsterapeuter tackade nej till att delta på grund av 

tidsbrist, fem arbetsterapeuter hade inte någon erfarenhet av att arbeta med personer med 

bipolär sjukdom och åtta arbetsterapeuter svarade inte. De arbetsterapeuter som inte svarade 

på första utskicket fick ett påminnelse mail efter en vecka. Ett informationsbrev innehållande 

syfte, tillvägagångssätt och etiska aspekter gällande studien (Gillham, 2008) skickades sedan 

till de sex arbetsterapeuter som tackat ja till en medverkan och en tid för intervju bokades i 

samband med detta.  

Deltagare 

Arbetsterapeuterna som deltog i studien var mellan 25-64 år och hade en arbetserfarenhet som 

arbetsterapeut mellan två och 28 år. Ytterligare utbildningar inom psykiatri varierade från 

ingen till ett par veckor inom exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT). 

Arbetsterapeuterna uppgav att personer med bipolär sjukdom som behandlades varierade från 

få till ett stort antal och att kontakterna ofta var långvariga och regelbundna.  

Datainsamling  
Deltagarna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum och samtliga valde att de 

genomfördes på sin arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide 

(Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009) som utgick ifrån en allmän arbetsterapiprocess 

(Argentzell & Leufstadius, 2010; FSA, 2014). Intervjuguiden innehöll huvudfrågor och 

följdfrågor, detta innebar att arbetsterapeuterna ombads att berätta hur de arbetade med 

utredning, målformulering, insats och utvärdering (se bilaga). Vid intervjuerna användes 

huvudfrågorna för att leda in arbetsterapeuten på behandlingens gång och följdfrågornas syfte 
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var att ge ett djupare innehåll av berättelserna. Inspelning av intervjuerna genomfördes med 

en diktafon (Kvale & Brinkmann, 2009; Lundman & Graneheim, 2012). Intervjuerna varade 

mellan 22-34 minuter och utfördes av båda författare till studien men var för sig.  

Dataanalys 
Det inspelade materialet lyssnades igenom minst tre gånger per intervju för att få en känsla av 

helheten av innehållet. Därefter transkriberades intervjuerna till text, ord för ord. De 

transkriberade intervjuerna skrevs sedan ut för att kunna analyseras och bearbetas (Gillham, 

2008). Författarna valde att analysera texterna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De 

meningsbärande delarna av texten identifierades och meningsenheter skapades. 

Meningsenheterna innehöll meningar och stycken där arbetsterapeutens berättelse innehöll 

information i ett sammanhörande sammanhang. Därefter kortades meningsenheterna ner, 

kondenserades, för att få texten mer lätthanterlig. Slutligen kodades de kondenserade 

meningarna för att kort beskriva innehållet i meningsenheternas innebörd (Lundman & 

Granehiem, 2012). Den första texten av sex analyserades tillsammans av författarna till 

studien. När bearbetningen skedde tillsammans skapades en gemensam uppfattning om hur 

resterande texter skulle bearbetas då detta utfördes var för sig. I detta steg sammanställdes alla 

koder från de sex intervjutexterna utifrån en generell arbetsterapiprocess där utredning, 

målformulering, insats och utvärdering ingår. Utifrån textens innehåll framkom kategorierna: 

arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner, arbetsterapeuten utreder och upptäcker 

problem, arbetsterapeuten beskriver personens svårigheter vid bipolär sjukdom, att formulera 

mål tillsammans med personen, arbetsterapeuten bidrar till att skapa struktur och insikt. 

Kategorin som innehöll utvärdering valdes att inte redovisas i resultatet då detta moment sker 

men inte på ett specifikt för personer med bipolär sjukdom. När kategorierna utformats 

strukturerades texterna på ett överskådligt sätt, detta moment utfördes tillsammans av 

författarna. Därefter analyserades texten utifrån likheter och skillnader till kategorier framkom 

(Lundman & Granehiem, 2012). Detta skedde genom att analysera kategorierna var för sig. 

Genom att likheter och skillnader framkom skapades även två subkategorier inom kategorin 

arbetsterapeuten utreder och upptäcker problem: att få kontakt och att bedöma. De mest 

framstående likheterna som framkom vid analysen var insatserna som arbetsterapeuterna 

arbetade med för att stödja personer med bipolär sjukdom att få sjukdoms insikt och att skapa 

struktur i vardagen. Det som skiljde dessa insatser åt var sättet de implementerades på. 
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Tabell I. Exempel på meningsenheter, kondensering, koder och  kategorier av intervjuer 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategorier  Subkategorier 

Kopplas 

arbetsterapeuten på 

om det finns behov av 

utredning eller 

bedömning av 

interventioner kring 

området aktivitet och 

aktivitetsutförande. 

Bedömning/ utredning 

om aktivitet och 

aktivitetsutförande 

kopplas arbetsterapeut 

in. 

Utreder 

aktivitetsutförande 

Arbetsterapeuten 

utreder och 

upptäcker problem  

 

 

Att få kontakt 

Att bedöma 

 

Lika viktigt, lika svårt 

är det kanske att få till 

det just när man inte 

har insikt. Man vet 

inte vad man vill å det 

är egentligen det 

största problemet. 

 

Man vet inte vad man 

vill och det är 

egentligen det största 

problemet. 

 

Problem vid 

målsättning 

Att formulera mål 

tillsammans med 

personen 

 

Alltså det är ju 

intressena man bygger 

på och om man ska 

göra en fungerande 

dag..  Du måste ju till 

exempel ha en vettig 

aktivitet för att hänga 

upp dagen på. Så att 

det ingår väl alltid i 

princip. 

 

Intressena är viktiga 

för en fungerande dag, 

att ha en vettig 

aktivitet att hänga upp 

dagen på. 

 

Strategi för 

implementering av 

mål 

Arbetsterapeuten 

bidrar till att skapa 

struktur och insikt 

 

 
De citat som används i resultatet avviker inte från arbetsterapeuternas orginalberättelser 

(Backman, 2008). De citat som används förtydligar och ger även läsaren en chans att bedöma 

giltigheten av innehållet i resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). 

Etik 
Deltagarna har både skriftligt, via ett informationsbrev (Gillham, 2008), och muntligt blivit 

informerade om studiens syften, tillvägagångsätt samt att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan förklaring. Ett samtyckesformulär till att delta i 

studien har även undertecknats. Anonymisering av uppgifter har skett i denna studie då namn, 

kön och arbetsplats avidentifierats och inte går att hänföra till ett visst svar eller en bestämd 

individ. Uppgifterna som insamlades kommer endast att användas i denna studien.  

Grunden för de etiska ställningstaganden som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (CODEX, 2012; Dalen, 2007) har därmed tagits 

hänsyn till i denna studie.  

Resultat 
Från analysen framkom kategorierna arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner, 

arbetsterapeuten utreder och upptäcker problem, arbetsterapeuten beskriver personens 

svårigheter vid bipolär sjukdom, arbetsterapeuten formulerar mål tillsammans med personen, 

arbetsterapeuten bidrar till att skapa struktur och insikt. Nedan redovisas innehållet i 

kategorierna. 
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Arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner 
Arbetsterapeuterna berättar att de arbetar tillsammans med sjuksköterskor, läkare, kuratorer, 

psykologer och skötare i team kring personerna med bipolär sjukdom för att kunna ge en god 

vård. Arbetsterapeuterna beskriver vikten av samarbete mellan de olika professionerna, då 

personer med bipolär sjukdom ofta har många olika kontakter inom psykiatrin och i 

kommunen, eftersom insatser behövs från flera håll. Insatserna kan exempelvis vara en 

kombination av arbetsterapi, hjälpmedel och boendestödjare. Arbetsterapeuterna berättar att 

det ibland dock inte finns tillräckligt med tid för samarbetet, vilket beskrivs som synd då det 

är en betydande del av behandlingen. Vidare berättar arbetsterapeuterna att de samarbetar med 

kommun och boendestödjare för att möjliggöra en stabil vardag för personer med bipolär 

sjukdom. Boendestödjarna kan bidra till stöd i hemmet utifrån de basala målsättningarna som 

utgör en stabilare vardag, att boendestödjare stöttar är särskilt vanligt vid en djupare 

depression. Arbetsterapeuterna berättar att behandlingen för personer med bipolär sjukdom tar 

tid och kräver engagemang från många, framför allt personen själv. 

  

Arbetsterapeuten utreder och upptäcker problem 

Att få kontakt 

Arbetsterapeuterna beskriver att de kommer i kontakt med personerna med bipolär sjukdom 

via teamträff, där olika professioner diskuterar behov hos personen och vilket stöd 

arbetsterapi kan ge. Kontakten kan även ske via vårdcentral, ätstörningsenhet eller att 

personerna själva tar kontakt. Arbetsterapeuterna berättar att läkaren har en central roll i 

beslutet för vidare vård och att beroende på personernas funktionsnivå varierar 

frågeställningarna från de andra professionerna kring vad arbetsterapeuterna kan stötta med. 

Frågeställningarna kan exempelvis handla om tyngdtäcke vid sömnsvårigheter, 

kognitionshjälpmedel för planering eller behandlingsinsats gällande balans i vardagen. 

  

"Jag får oftast patienterna på behandlingskonferens nån behandlare eller läkare som tar upp 

ärendet och frågar om det finns någonting som jag kan hjälpa till med. Det kan vara ganska så 

olika frågeställningar beroende på hur pass sjuk personen är" 

(Arbetsterapeut 6) 

 

Att bedöma  

Arbetsterapeuterna berättar att de startar med en intervju för att bedöma personerna, både 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer förekommer. För att göra en god bedömning ska 

personen helst inte vara manisk eller depressiv, då syftet med insatsen är att vara i balans i 

vardagen. Ämnen som berörs vid bedömningen är ADL, arbete, sömn, omkringliggande 

miljö, alkohol och droganvändning, roller och vanor samt igenkänning av sina tidiga tecken. 

Arbetsterapeuterna berättar att de kartlägger hur livet ser ut för personerna nu och hur det var 

innan sjukdomen. Genom bedömningen beskriver sig arbetsterapeuterna få en bild av de 

områden som är mer eller mindre fungerande hos personen som de sedan tillsammans kan 

arbeta vidare med. Finns tveksamhet kring om personen befinner sig i en period av mani eller 

depression gör arbetsterapeuten en ny bedömning. Som behandlare berättar arbetsterapeuterna 

att de även är skyldiga att göra en suicidbedömning. 

 

´´Vid utredning går man egentligen igenom hela livet så, hur det ser ut.´´ 

(Arbetsterapeut 1) 
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Vid bedömningen fokuserar arbetsterapeuterna på funktions- och aktivitetsbegränsningar och 

inte på diagnosen. Även om man koncentrerar sig på problemen, berättar arbetsterapeuterna 

att de försöker ta fram de positiva egenskaperna hos personen och vad han/hon klarar av samt 

tillgångarna som finns i miljön för att kunna arbeta vidare med dessa. 

     Arbetsterapeuterna uppger att de har bedömningsinstrument i bakhuvudet vid 

kartläggningen och använder dessa till att skapa egenutformade frågor och frågeformulär som 

ofta är anpassade till vårdplanen. 

  

"Då börjar vi alltid med en intervju som vi har gjort lite egen snickrad, 

utifrån ADL-taxonomin" 

(Arbetsterapeut 1) 

 

Arbetsterapeuterna berättar att bedömningsinstrument även används i originalversionen. De 

olika instrumenten beskrivs behövas för att komplettera varandra bland annat för att personen 

med bipolär sjukdom säger en sak vid intervjun som sedan kan krocka med utförandet vid 

observationen. 

 

"Använder vi oss av AMPS och den använder vi oftast om vi behöver en djupare och 

kompletterande utredning än den muntliga kartläggningen. Då kan man ofta jämföra egna 

upplevelser och vad personen egentligen visar i aktivitetsutförande." 

(Arbetsterapeut 4) 

 

Standardiserade bedömningsinstrument som nämns är; ADL-taxonomin (Aktivitet i dagliga 

livet), AMPS (The Assessment of Motor and Process Skills), DOA (Dialog om 

Arbetsförmåga), COPM (Canadian Occupational Performance Measure), Kognus, 

(kartläggning av arbetsfärdigheter och förmågor), PRPP (Percieve, Recall, Plan, Perform). 

Även personens egen sjukdomsinsikt uppges av arbetsterapeuterna kunna påverka 

intervjuresultatet och tas då hänsyn till vid valet av instrument. 

     Arbetsterapeuterna som intervjuades uppgav inte att de använder sig av någon specifik 

arbetsterapiprocess vid kontakterna. En av anledningarna som beskrevs som orsak till detta 

var att processerna liknar varandra och bara använder olika ord för de steg som används i 

dem. Fortsättningsvis berättar arbetsterapeuterna att de alltid följer de olika stegen; utredning, 

målsättning, insatser och utvärdering.  

 

´´..kunna anpassa modellen (arbetsterapiprocessen) efter patienten, inte patienten efter 

modellen. För det tycker jag är hemskt, för det sker tyvärr väldigt ofta. Så jag vill anpassa 

modell efter patienten. Då känner jag att jag hamnar rätt.´´ 

(Arbetsterapeut 3) 

Arbetsterapeuten beskriver personens svårigheter vid bipolär sjukdom 
Arbetsterapeuterna berättar vilka svårigheter som ofta framkommer vid en arbetsterapeutisk 

utredning av personerna med bipolär sjukdom. De beskriver initiativförmåga, tid, planering 

och strukturering som vanliga problemområden. Vidare berättar arbetsterapeuterna att vid 

maniska perioder bokar personerna upp sig på många aktiviteter och för att träffa vänner. 

Personerna tränar ofta, känner sig rastlösa och är mer aktiva än vad kroppen klarar av, de har 

ofta en skev kroppsuppfattning och aktiviteter utförs när som helst på dygnet. De berättar 

även att personer som befinner sig i mani är drivande och impulsiva och inte reflekterar över 

sina åtaganden. 
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"Oftast om personen engagerar sig i aktiviteter så blir det lätt alldeles för mycket i det och de 

glömmer bort totalt att sköta sig själv och sköta räkningar. Glömmer bort att äta eller vad det 

nu är för nånting." 

(Arbetsterapuet 6) 

 

Arbetsterapeuterna berättar att personerna med bipolär sjukdom efter en manisk period ofta 

går in i en depression. Vid depression tappar ofta personerna motivationen och stänger sig 

inne. Initiativförmågan till att aktivera sig blir sämre, framför allt vid uppgifter som inte är av 

intresse. Vidare beskrivs att vid depression kan skammen för sina maniska perioder bidra till 

ytterligare isolering. Intresset för att umgås med familj och vänner påverkas mycket av 

måendet, vid mani finns inte alltid tiden och vid depression finns inte ork eller lust.  

 

"Planera och att ha koll på tider det är sånt som ofta är problem. Framför allt det här med att 

komma ihåg och komma igång." 

(Arbetsterapeut 2) 

 

Arbetsterapeuterna nämner att de kognitiva svårigheter som redan finns brukar förvärras efter 

varje period av mani eller depression. Vidare berättar arbetsterapeuterna att de möter personer 

med bipolär sjukdom som talar om sin sjukdom med rädsla för återkommande mani  medan 

vissa trivs i sina maniska perioder. De framkommer även att personer avbryter sin behandling 

för att de vill behålla sina maniska perioder. 

     Arbetsterapeuterna berättar att personer med bipolär sjukdom oftast medicinerar. 

Medicineringen av bipolär sjukdom beskrivs av arbetsterapeuterna som svår då dosen måste 

regleras beroende på tillstånd i sjukdomen och samsjukligheten med andra neurologiska 

sjukdomar. Arbetsterapeuterna uppger även att det ibland kan vara svårt att se vad 

medicineringen gör då de inte fått någon information om medicinernas effekter och 

biverkningar. Kunskapen kring medicinerna kommer från deras egen erfarenhet och från 

deltagandet vid behandlingskonferenser. Arbetsterapeuterna berättar att medicinens syfte är 

att kapa topparna och dalarna av de maniska och depressiva perioderna. Arbetsterapeuterna 

har även sett att medicinen kan ge en negativ allmänpåverkan, bland annat har de 

uppmärksammat ökat suicidbeteende och att personer ibland lägger över ansvaret på 

medicinen istället för att se till sitt eget engagemang. 

 

Arbetsterapeuten formulerar mål tillsammans med personen  
Arbetsterapeuterna beskriver att de alltid formulerar målen tillsammans med personer med 

bipolär sjukdom och att arbetsterapeuten alltid möter personen individuellt för att se vilka 

behov som finns. Arbetsterapeuterna berättar att gruppterapi kompletteras med individuella 

möten då generalisering ofta är svårt för personer med bipolär sjukdom. Vidare berättar 

arbetsterapeuterna att målsättningen helst ska ske när personen befinner sig i remisson, då 

personerna under de maniska perioderna ofta sätter orimliga mål medan de under de 

depressiva perioderna kan ha svårt att ta initiativ till förändring. Beroende på var i sin 

sjukdom personen är guidas de till rimliga mål. 

 

"Man kan ju inte sätta några mål som patienten inte vill ha" 

(Arbetsterapeut 2) 

Arbetsterapeuterna beskriver att gemensamt för personer med bipolär sjukdom är att man inte 

vet vad man vill ha stöd i och vad som är ett problem, man vill må bra, huvudmålet blir oftast 

hos majoriteten att ha balans och rutin i vardagen. Beroende på om personen befinner sig i 

mani eller depression skiljer sig delmålen för att nå huvudmålet.  
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"..först och främst att få en fungerande vardag och sätta mål utifrån det." 

(Arbetsterapeut 2) 

 

Vid en manisk period beskriver arbetsterapeuterna att de stöttar personen med bipolär 

sjukdom i att formulera mål för att minska på aktiviteterna, planera, organisera, passa tider, 

vända tillbaka dygnet och få in matrutiner. När personer befinner sig i en depressiv period 

beskriver arbetsterapeuten istället att de guidar till målsättningar som bidrar till ökad aktivitet, 

målen anges vara små för att lättare kunna hanteras. Målen som sätts kan vara att strukturera 

om matrutiner, komma upp ur sängen eller att gå och hämta posten. Arbetsterapeuterna 

berättar att målen är aktivitetsmål som är konkreta utifrån personens vardag och intressen. 

Vidare berättar de att svårigheter kan uppstå att fullfölja planeringen för personer med bipolär 

sjukdom då de maniska och depressiva perioderna kan variera snabbt. Om personen befinner 

sig i en akutfas av mani eller depression bör arbetsterapeuten ta tag i det först. 

 

"Det kan ju variera väldigt mycket men det beror ju på vilken typ av bipolär sjukdom det 

handlar om. Svårast är det när det växlar hela tiden från stund till stund under dagen och 

kanske också stabilt samlat ena dagen och totalt kaos andra dagen att det är mycket hastiga 

växlingar som vid typ II, då är det svårt. Man kan ju vara mer eller mindre välfungerande i det 

också." 

(Arbetsterapeut 6) 

 

Arbetsterapeuten bidrar till att skapa struktur och insikt 
Arbetsterapeuterna berättar att de vid insatserna för personer med bipolär sjukdom använder 

sig av exempelvis veckoschema eller dagbok. De används för att personerna ska kunna 

kartlägga och få en struktur på sin vardag genom att tydliggöra och skapa en helhetsbild. 

Utifrån dagboken samtalar arbetsterapeuterna och personen med bipolär sjukdom kring 

aktivitetsmönstret och eventuella känslor kring det. Arbetsterapeuterna berättar att när 

aktivitetsmönstret tydliggjorts är det lättare att arbeta med balans i både aktivitet och 

dygnsrytm. Ytterligare metoder som arbetsterapeuterna beskriver sig använda av är 

exempelvis en whitebord tavla som används vid sessionerna för att tydligöra personens 

aktiviteter och samtala utifrån den, eller att använda sig av en klocka med nedräkning för att 

tydliggöra terapisessionernas- eller samtalsområdets längd. Arbetsterapeuterna berättar att  

man ofta startar med det att försöka få ordning på det mest basala; att tydliggöra rutiner i 

vardagen som sömn, mat. 

 

".. om inte den bakgrunden funkar då kommer man ingenstans." 

(Arbetsterapeut 2) 

 

Efter att struktur skapats kring de grundläggande behoven berättar arbetsterapeuterna att man 

kan gå vidare till att tydliggöra tid och skapa rutin i att sköta hushållsarbete, komma i tid till 

planerade möten, sköta skola/arbete. Arbetsterapeuterna berättar vidare att insatser om att 

personen ska kunna sköta sin ekonomi är vanligt förekommande. Arbetsterapeuterna berättar 

att de inte förskriver många hjälpmedel utan mest ser det som en bisak, men det nämns även 

att de används som en del av behandlingen. En anledning som uppges till att hjälpmedel inte 

förskrivs är att hjälpmedel kan bli merberoende och det förekommer att personer lägger över 

ansvaret på hjälpmedlet. Arbetsterapeuterna berättar även om vikten av att resonera kring 

hjälpmedlet med personen för att hitta det rätta individuella medlet. Vidare framkommer det 

att personernas egna mobiltelefoner med program och appar för påminnelser och planering 
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används flitigt. Hjälpmedel som ändå ibland förskrivs är Handifon, tidshjälpmedel, 

whiteboardtavla och bolltäcke. 

 

"Jag har haft patienter som fått Handi, det har funkat bra för just den här målgruppen. Sen är 

det ju individuellt också så klart." 

(Arbetsterapeut 1) 

 

Hembesök görs av arbetsterapeuterna för att få en uppfattning av hur det fungerar hemma för 

personen med bipolär sjukdom. Det underlättar för hur implementering av insatserna ska 

göras på bästa sätt och i vilken ände man ska börja, hembesöken har visat goda resultat för 

behandlingen. Även om arbetsterapeuterna uppger att hembesök är betydelsefulla för 

behandlingen så är tidsbrist till detta ett återkommande problem och hembesöken uppskattas 

inte alltid av personerna. 

 

"...För vi har ju sett att vi uppnår större resultat om vi får jobba i personens hemmiljö. Där 

man är bekant och har sitt kaos ofta, det är där man befinner sig som mest..." 

(Arbetsterapeut 4) 

 

Arbetsterapeuterna berättar även att de arbetar med att personen ska få insikt i sin sjukdom för 

att kunna skapa förståelse för sitt beteende och därigenom en förändring i sin tillvaro. 

Arbetsterapeuterna ger olika exempel på hur arbetet med personerna och deras tidiga tecken 

på mani eller depression görs. Tidiga tecken tillhör en del av personens egna insiktsarbete 

men även yttre stöd från kommun, öppenvård, chef på personens arbetsplats eller anhöriga 

anges som en viktig tillgång. Arbetsterapeuterna berättar vidare att deras egen 

uppmärksamhet på personernas beteende vid kontakterna kan hindra återfall. Att personerna 

har sjukdomsinsikt nämns av arbetsterapeuterna som en viktig del av behandlingen, även om 

det kan vara jobbig för personerna med bipolär sjukdom att ta till sig insikten beskrivs den 

som viktig för att komma vidare. Ett sätt som arbetsterapeuterna berättade att de använde sig 

av för att skapa insikt var att informera personerna att se skillnaden mellan sina känslor och 

tankar, och konsekvenserna av sitt handlande.  

 

"...För genom insikt skapar vi ju åter igen möjlighet till förändring... men det är ett långsiktigt 

arbete..." 

(Arbetsterapuet 3) 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de bygger vidare på personernas intressen för att motivera 

dem till sitt egna deltagande i att skapa aktivitetsbalans och rutiner i vardagen. Vidare berättar 

arbetsterapeuterna att insatserna inte är fokuserade på att upprätthålla det kaos som kan råda 

utan på att förbättra aktivitetsutförandet för att skapa ett bättre mående för personerna med 

bipolär sjukdom. 

     Att involvera anhöriga i insatserna beskrivs av arbetsterapeuterna som en viktig del då de 

kan ta vid som stöd i hemmet. De anhöriga involveras endast om personen med bipolär själva 

vill det. Arbetsterapeuterna berättar att motstånd till involveringen av anhöriga från 

personerna med bipolär förekommer  då relationerna mellan dem ofta är problematiska. De 

berättar vidare att anhöriga ibland upplever en samsjuklighet med den som har bipolär 

sjukdom och att arbetsterapeuterna erbjuder anhörigutbildning på mottagningarna. 

Anhörigutbildningarna kompletteras även med enskilda samtal med fokus på den specifika 

personen. Arbetsterapeuterna nämner även betydelsen av att rikta uppmärksamhet på de 

anhörigas delaktighet då de kan bli överbelastade och att insatserna i hemmet därför sker i 

små steg. 
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"Anhöriga tas med i början om personer vill eftersom vi kommer in som en del i dennes 

vardag, vi träffar ju inte personen regelbundet heller och åker hem till den varje dag" 

(Arbetsterapeut 4 ) 

 

För att minska användandet av kompletterande behovsmedicin erbjuder arbetsterapeuterna 

även andra alternativ för personer med bipolär sjukdom exempelvis att vid en manisk period 

kunna att vistas i  "lugna rummet" eller få stimulering med massageboll detta har enligt 

arbetsterapeuterna i vissa fall visat ge en bättre effekt för personerna än medicinering att 

komma ner i varv.  

 

"Patienterna säger att de går ner i varv och ibland tycker de att det har en bättre effekt än 

behovsmedicineringen" 

(Arbetsterapeut 5) 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Inklusionskriterien för studien var att arbetsterapeuten skulle ha erfarenhet av arbete med 

personer med bipolär sjukdom. Därför togs kontakt med arbetsterapeuter vid en 

allmänpsykiatrisk avdelning, affektiva avdelning och en rehabiliteringsverksamhet i ett läns 

landsting då dessa har verksamheter för personer med bipolär sjukdom. För att få fler 

deltagare kontaktades därefter arbetsterapeuter i ett annat läns landsting via mail och telefon 

samt ytterligare en arbetsterapeut i ett tredje läns landsting som rekommenderade oss vidare 

till en kollega. Urvalet skedde således ur både bekvämlighetsperspektiv utifrån geografisk 

tillgänglighet samt via snöbollsurval (Pollit & Beck, 2012), vilket innebar att deltagarantalet 

slutligen blev sex arbetsterapeuter. Bortfallet av arbetsterapeuter för att delta i studien var 

stort 17 av 23 arbetsterapeuter tackade nej till medverkan på grund av tidsbrist, bristande 

erfarenhet av att arbeta med personer med bipolär sjukdom och några gav inget svar. 

     Arbetsterapeuterna som deltog i studien var mellan 25-64 år och hade en arbetserfarenhet 

som arbetsterapeut mellan två och 28 år. Det var arbetsterapeuternas spridda ålder, erfarenhet 

av yrket som arbetsterapeut samt erfarenheten av möten med personer med bipolär sjukdom 

som bidrog till variationen i materialet. Att deltagarna arbetade på olika avdelningar och i 

olika län, bidrog även med variationen av upplevelser på hur arbetsterapeuter arbetar med 

bipolär sjukdom. De mest framstående likheterna som framkom vid analysen var insatserna 

som arbetsterapeuterna arbetade med för att stödja personer med bipolär sjukdom att få 

sjukdomsinsikt och att skapa struktur i vardagen. Det som skiljde dessa insatser åt var sättet 

de implementerades på. Insatsernas implementering påverkades av både arbetsterapeutens 

erfarenhet, landstingstillhörighet och antalet personer med bipolär sjukdom som de träffat. 

Insatsen utformas även individuellt för att tillgodose personen med bipolärsjukdom och 

dennes enskilda behov. 

     En kvalitativ ansats valdes för att få kunskap om arbetsterapeuters erfarenhet av personer 

med bipolär sjukdom. Intervju valdes som tillvägagångssätt vid studien (Dalen, 2008) och en 

intervjuguide innehållande huvudfrågor och följdfrågor (Dalen, 2008) som arbetats fram 

utifrån en allmän arbetsterapiprocess (Argentzell & Leufstadius, 2010; FSA,2014) användes. 

Intervjuguiden användes för att få ett så heltäckande material som möjligt från informanterna 

samtidigt som den skapade en gemensam uppfattning hos författarna om vad som skulle 

efterfrågas vid intervjuerna då de planerades att utföras var för sig. Att använda 

arbetsterapiprocessen som grund för intervjuguiden gav stöd till författarna vid intervjuerna 
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då arbetsterapeuter oftast arbetar utifrån strukturen; utredning, målsättning, insatser och 

utvärdering. Frågorna i intervjuguiden inriktat sig på de skillnader som kan uppstå vid 

maniska och depressiva perioder, inte i jämförelse till andra psytiatriska sjukdomar. Avsikten 

var att samla in ett rikt material kring dessa områden utifrån intervjuguiden samt att formulera 

frågorna till hur frågor underlättade det för författarna att skapa spontana berättelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009) från arbetsterapeuterna. Hur arbetsterapi implementeras för personer med 

bipolär sjukdom är inte ett område som tillägnats många forskningsinsatser, detta kan bidra 

med en begränsning vid utformningen av intervjuguiden. Författarna anser ändå att frågorna 

fyllt sitt syfte då det var arbetsterapeuternas erfarenhet som efterfrågades i denna studie. 

     Det inspelade materialet lyssnades igenom minst tre gånger per intervju för att få en känsla 

av helheten av innehållet i intervjuerna. Detta gav även en större tillförlitlighet för vidare 

bearbetning av intervjuerna som transkriberades till text ord för ord. De transkriberade 

intervjuerna analyseras och bearbetas sedan (Gillham, 2008). För att säkerställa resultatet av 

det transkriberade materialet valdes kvalitativ innehållsanalys som ansats och meningsenheter 

kondenserades och kodades för att få fram kategorier (Lundman & Granehiem, 2012): 

arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner, arbetsterapeuten utreder och upptäcker 

problem, arbetsterapeuten beskriver personens svårigheter vid bipolär sjukdom, att formulera 

mål tillsammans med personen, arbetsterapeuten bidrar till att skapa struktur och insikt. 

Endast två subkategorier framkom: att få kontakt och att bedöma. Subkategorierna urskiljdes 

då dessa steg ingår i utredningen men då att få kontakt behandlar varför en utredning görs 

medan att bedöma fokuserar på hur den genomförs. Kvalitativ innehållsanalys ansågs som 

mest lämpad för att analysera (Lundman & Graneheim, 2012) arbetsterapeuternas erfarenhet 

utifrån deras berättelser.  

     Den första intervjun bearbetades tillsammans för att bestämma hur vidare analys skulle 

ske. När bearbetningen skedde tillsammans skapades en gemensam uppfattning om hur 

resterande texter skulle bearbetas då detta utfördes var för sig. Materialet kategoriserades efter 

en allmän arbetsterapiprocess då det föll sig naturligt utifrån arbetsterapeuters berättelser om 

sin erfarenhet av att arbeta med personer med bipolär sjukdom, utifrån dessa kategorier växte 

även subkategorier fram. 

     Antalet deltagare kan utgöra begränsningar, men vi anser att det i materialet fanns 

tillräckligt med variation och likheter för att ge ett tillförlitligt resultat. Fler intervjuer skulle 

kunna ses ha en mer överförbarhet till andra avdelningar som arbetar med personer med 

bipolär sjukdom, men den data som materialet från intervjuerna gav visade på en stor 

variation av erfarenhet vilket vi bedömde gav tillräcklig data för att resultatet ska ses som 

trovärdigt. Deltagarna i studien arbetade i tre olika län, vilket bedrog till en variation av 

arbetsmetoder. Överförbarheten från resultatet av studien är därför upp till läsaren att bedöma 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Lundman & Graneheim, 2012).   

 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att beskriva vilken erfarenhet arbetsterapeuter har av att arbeta 

med personer som har bipolär sjukdom. Resultatet från analysen formade de fem 

kategorierna: arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner, arbetsterapeuten utreder 

och upptäcker problem, arbetsterapeuten beskriver personen med bipolär sjukdoms 

svårigheter, arbetsterapeuten formulerar mål tillsammans med personen, arbetsterapeuten 

bidrar till att skapa struktur och insikt. I studien framkom att för att arbeta med personer med 

bipolär sjukdom behövs ett gott samarbete mellan olika professioner då insatser utförs från 

olika håll, vid utredningen bedöms personens funktions- och aktivitets-begränsningar utifrån 

både mani och depression, vanligt förekommande problemområden beskrivs vara 
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initiativförmåga, tid, planering och struktur, dessa kognitiva förmågor försämras även efter 

varje period. Vidare framkommer att arbetsterapeuten formulerar målen tillsammans med 

personen men att de kan vara svåra att utforma då de maniska och depressiva periodernas mål 

tydligt skiljer sig åt, att skapa struktur och sjukdomsinsikt är de vanligaste insatserna som 

arbetsterapeuterna implementerar för personer med bipolär sjukdom. 

     Arbetsterapeuterna som deltog i studien var överens om att samarbete med både andra 

professioner och den kommunala verksamheten behövs för att personer med bipolär sjukdom 

ska kunna få en god vård då kontakterna och insatserna från psykiatri och kommun ofta är 

många för dessa personer. Arbetsterapeuterna berättar att behandlingen för personer med 

bipolär sjukdom kompliceras på grund av deras pendlingar mellan de maniska och depressiva 

perioderna samt utav den samsjukligheten som förekommer med andra neurologiska 

sjukdomar. Arbetsterapeuterna berättar även att personer med bipolär sjukdom kan vara mer 

eller mindre fungerande i sina perioder av mani och depression. Vilket typ av stöd som ges till 

dessa personer är därför betydande för hur deras vardag fungerar. Som arbetsterapeut är man 

beredd att stötta personen vid sessionerna även om andra professioner eventuellt har större 

kunskap inom vissa områden. Enligt  Russell och Browne (2005) är det viktigt att 

medvetandegöra för olika professioner att personer med hjälp av rätt stöd och behandling kan 

må bra och lära sig hantera sin sjukdom istället för att fokusera på det negativa följderna som 

bipolär sjukdom kan ge. Russel & Browns (2005) studie styrker därmed arbetsterapeuternas 

berättelser om att ett behov av ett nära och fungerande samarbete mellan de olika 

professionerna och kommun behövs. 

     Tiden till samarbete och information kring medicinering upplevdes av arbetsterapeuterna 

ibland som otillräcklig. Det fanns ett intresse av att få mer kunskap kring medicinering då 

nästan samtliga personer med en bipolär sjukdom medicineras. Medicineringen uppgavs av 

arbetsterapeuterna ofta som svårdoserad och kunskapen om effekterna av den var begränsad. 

Som tidigare nämnts framkom av resultatet att personer med bipolär sjukdom har insatser från 

olika professioner, om mer utrymme gavs till att få en grundläggande information om 

medicinernas effekt och biverkningar skulle det kunna bli lättare att urskilja "vad som är 

effekten av vad". En kombination av fungerande medicinering och kognitiva strategier bör 

ingå i behandlingen för att personer med bipolär sjukdom ska uppnå ett gott resultat av 

behandlingen och även ge respons på den sociala och fysiska funktionen (Sanchez-Moreno et 

al, 2009). Att skapa en må bra plan (Rusell & Browne, 2005; Svenska psykiatriska 

föreningen, 2014) tillsammans med anhöriga och att medicinera sin sjukdom kan eventuellt 

räcka som insats för vissa, medan andra behöver mer stöd beroende på fas i sjukdomen 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2014). Beroende på hur verksamheterna är uppbyggda 

kring personer med bipolär sjukdom skulle eventuellt utbildningar inom exempelvis KBT, 

sjukdomskunskap, medicinering eller andra relevanta områden kunna bidra med mer kunskap 

kring denna målgrupp vid behandlingen. 

     Enligt arbetsterapeuterna kartlägger de personerna med bipolär sjukdom som de träffar 

med hjälp av något som liknar en generell arbetsterapiprocess (Argentzell & Leufstadius, 

2010; FSA, 2014) där utredning, målformulering, insats och utvärdering ingår. En anledning 

som arbetsterapeuterna uppgav till varför de inte använda sig av någon vedertagen 

arbetsterapiprocess vid kartläggningen var att processerna liknande varandra och bara 

använde sig av olika ord till stegen (Argentzell & Leufstadius, 2010). Några av 

arbetsterapeuterna betonade ändå att de hade OTIPM (Occupational Therapy Intervention 

Process Model) (Fisher & Nyman, 2011) i bakhuvudet under kartläggningen då det var den 

processen de använt sig av vid sin arbetsterapeututbildning. Andra anledningar till att 

processerna inte används i sin originalversionen framkommer från arbetsterapeuternas 

berättelser även bero på att stegen i de bestämda processerna kan vara svåra att urskilja i 

praktiken eller på grund av att kartläggningen sker med stöd från vårdplanen som är utformad 
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för att fler professioner ska använda sig av dem. För att personen ska klara av sina dagliga 

aktiviteter och finna balans i aktiviteten är det betydande att arbetsterapeuten kan se om 

personen är över- eller understimulerad (Bejerholm, 2010; Erlandsson, 2013). Vidare 

framkom att även bedömningsinstrument hade modifierats för att fungera tillsammans med 

vårdplanen. Ytterligare en anledning till att modifiering av instrumenten hade skett uppgavs 

vara att arbetsterapeuterna inte ansåg att instrumenten gav en korrekt bedömning av bland 

annat kognitiva förmågor. Arbetsterapeuterna använder de sig av flera typer av 

bedömningsinstrument som kompletterade varandra för att skapa sig en bild av vem personen 

de möter är, dennes önskningar och behov samt tydliggöra personens egna uppfattning om sin 

förmåga i aktivitet. En noggrann bedömning från olika perspektiv är grundläggande för goda 

resultat av arbetsterapi (Creek & Bullock, 2008), då det framkommer att svårigheter kan 

orsakas vid aktivitetsbedömning till följd av att personen säger en sak men gör en annan. Att 

arbetsterapeuterna inte använder bedömningsinstrumenten i sin ordinarie utformning kan 

bidra till svårigheter med tillförlitligheten bedömningen (Sanchez-Moreno et al., 2009).  

     Av resultatet framkom att personernas maniska och depressiva perioder har betydelse för 

vilket resultat bedömningen ger och vilka mål som formuleras. Ett klientcentrerat arbetsätt vid 

målsättningen kunde av arbetsterapeuterna upplevas som problematiskt då personer med 

bipolärsjukdom ofta har övergripande mål som att "må bra" och "ha en fungerande vardag", 

detta försvårade arbetet med att skapa ett tydligt mål i vårdplanen. Målen för personer med 

bipolär sjukdom beskrevs även ibland som orimliga eller obefintliga. Av resultatet framkom 

att arbetsterapeuterna ansåg det som viktigt att lyssna och respektera personens önskningar 

samtidigt som de ska kunna guida personen till vad de egentligen klarar av. 

Arbetsterapeuterna berättar att målen kan variera från vecka till vecka för personer med 

bipolär sjukdom och att skapa balans i aktivitet och dygnet därför var en vanlig insats. Vidare 

framkommer att om målen utvärderas ofta är det lättare att se om personen håller sig stabil 

eller är på väg in i en mani eller depression vilket medför att arbetsterapeuten snabbt kan 

fånga upp personen och fortsätta stötta där han/hon befinner sig. Som arbetsterapeut arbetar 

man med ett klientcentrerat förhållningssätt genom att utgå från aktivitet och personens egna 

förutsättningar. Vid ett klientcentrerat förhållningsätt får även arbetsterapeuten en större 

kännedom om personen och dennes mål (Bejerholm, 2010; Creek, 2008; Kielhofner, 2012).   

     Maniska och depressiva perioder är en del av bipolär sjukdom och insatserna för personen 

kan variera vid dessa perioder (Lundin & Mellgren, 2012). Arbetsterapeuterna berättar att det 

är viktigt att vara medveten om hur man använder sig av sina tidigare erfarenheter, även om 

diagnosen och viss problematik är den samma är alla personer med bipolär sjukdom olika och 

behöver mötas individuellt. Vid intervjuerna berättade arbetsterapeuterna att de vanligaste 

insatserna de utförde var att stödja personen i att skapa struktur och få insikt i sin sjukdom. 

Enligt Michalak et al (2006) är rutiner, förmåga att kunna reducera stress, utföra meningsfulla 

aktiviteter och arbete eller studier samt vikten av att kunna sköta sin hygien viktiga områden 

som ska fungera för personer med bipolär sjukdom för att de ska känna en god livskvalitet. 

För att tydliggöra behovet av struktur och samtidigt arbeta med insikt använde sig 

arbetsterapeuterna ofta av dagbok eller scheman som personerna med bipolär sjukdom fick 

redogöra för sina aktiviteter och känslorna kring dem. Genom dagböcker kan arbetsterapeuten 

utläsa hur aktiviteterna påverkar hälsan (Erlandsson, 2013). Ibland använde även 

arbetsterapeuterna sig av en whiteboardtavla för att tydliggöra personens mål och 

problemområden för att kunna samtala kring dem. För att lättare kunna hantera vardagens 

aktiviteter stöttar arbetsterapeuten personen att acceptera sin sjukdom (Jönsson et. al, 2008; 

Lundin & Mellgren, 2012). Att se möjligheter och hinder som finns i miljön samt anpassa 

eller strukturera om aktiviteterna efter personens behov hör till arbetsterapeutens roll (Rigby 

et al., 2008). Från resultatet framkom att arbetsterapeuterna implementerar insatserna på olika 

sätt, att skapa struktur kan exempelvis göras med hjälp av scheman och appar medan 
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hembesök tydliggör personens situation ytterligare och skapar en möjlighet att organisera de 

mest basala behoven. Vilket styrker litteratur och studier om hur arbetsterapeuter bör tillämpa 

individuella insatser för personer i arbetsterapi. 

     Arbetsterapeuterna berättar om att kontakten med personer med bipolär sjukdom är 

kontinuerlig samt tar tid och engagemang, framförallt av personen själv. Under kontakterna 

med personen med bipolär sjukdom diskuterar arbetsterapeuterna de problem som kommer 

upp och dessa är inte alltid relaterat till en tydlig arbetsterapeutisk insats. Arbetsterapeuterna 

inom den psykiatriska verksamheten har ett ständigt pågående samtal tillsammans med 

personen kring problematik i vardagen och att det är med hjälp av individuella strategier 

förändringsarbetet sker snarare än med ett specifikt hjälpmedel. I arbetet med bipolära 

personer är till fördel att kunna vara flexibel i sitt tänkande och behandlande. Enligt 

Beijerholm (2010) ska arbetsterapeuten skapa rätt förutsättningar för att personer ska kunna 

delta i aktiviteter och kunna se om det finns en hälsofrämjande balans i den. 

     Vid utvärderingen av behandlingen med personer med bipolär sjukdom följs målsättningen 

upp och dokumenteras i journal. Hur utvärdering genomförs och dokumenteras valdes att inte 

redovisas i resultatet av studien då den inte utförs på ett specifikt sätt för personer med bipolär 

sjukdom. I resultatet framkommer även att de arbetsterapiprocesser som arbetsterapeuterna 

använde sig av vid kartläggningen av personer med bipolär sjukdom var inte specifik för 

målgruppen. I intervjuerna ställdes frågor kring utvärdering, dessa anses inte ställts i onödan 

då det är något som ingår i arbetsterapeuternas arbetsuppgifter men inte bidrog till fördjupad 

kunskap angående studiens syfte. Arbetsterapiprocessen redovisas i resultatet då den just är en 

process som följs genom hela behandlingen. 

     Några av arbetsterapeuterna deltar i forskningen kring att utveckla 

bedömningsinstrumentet ADL- taxonomin inom psykiatri och upplevde det som positivt. En 

arbetsterapeut betonade även vikten av att ytterligare forskning kring effekten av arbetsterapi 

inom psykiatrisk verksamhet bör utföras, då den upplevs som begränsad samt för att kunna 

belysa arbetsterapeutens roll inom psykiatrin för andra professioner.  

     Vid litteraturgenomgången inför studien fanns ett begränsat antal artiklar som innehöll 

arbetsterapi för personer med bipolär sjukdom. De studier (Edgelow & Krupa, 2011; Moore et 

al, 2010; With et al, 2013) som genomförts om arbetsterapi i samband med bipolär sjukdom 

beskrev främst vilka vardagliga problem som fanns för personerna och det framkom få 

beskrivningar om vilka insatser som utfördes. Studierna inriktade sig inte specifikt på 

personer med bipolär sjukdom utan främst på kronisk sjukdom, mental ohälsa och 

bedömningar. Genom intervjuerna med arbetsterapeuterna bekräftas den problematik som 

beskrivs i vardagen för personer med bipolär sjukdom i litteraturen och artiklarna. 

     Arbetsterapi skulle kunna gynna denna målgrupp inom många områden då svårigheter för 

personer med bipolär sjukdom finns i aktiviteter som att sköta sin personliga vård, sköta 

hushållsarbete, ta hand om sin ekonomi, utöva intressen eller i möjligheten att studera eller 

arbeta. Arbetsterapi skulle genom ett ökat deltagande i dessa aktiviteter bidrar till att skapa ett 

välmående för personer med bipolär sjukdom. Genom den här studien framkom att arbete 

med struktur och sjukdomsinsikt var den vanligaste insatsen som arbetsterapeuten arbetade 

med personer med bipolär sjukdom. Förslag för vidare forskning är därför att undersöka mer 

specifikt hur arbetsterapeuterna arbetar med sina insatser kring att skapa struktur och 

sjukdoms insikt. Ett ytterligare förslag är att undersöka hur personerna med bipolär sjukdom 

uppfattar att arbetsterapi skulle kunna bidra med en mer balanserad vardag för dem. 

Slutsats 
Målsättningen med arbetsterapi för personer med bipolär sjukdoms varierar beroende på 

maniska och depressiva perioder. Personens egen sjukdomsinsikt den mest betydande delen 

för att förändring ska kunna ske. Arbetsterapeuter implementerar först insatser kring struktur i 
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de basala områdena som mat och sömn, därefter utarbetas individuella strategier för att 

personerna ska kunna utföra aktiviteter i vardagen som skapar ett välmående. Studien har 

bidragit till att tydliggöra behovet av arbetsterapi för personer med bipolär sjukdom genom 

arbetsterapeuternas förmåga att stödja personerna i att skapa struktur och sjukdomsinsikt för 

en mer balanserad vardag.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 

Vi vill gärna att du berättar så mycket som möjligt kring dina möten med personer som har 

bipolär sjukdom och du får gärna ge exempel. 

 

Bakgrund 

Namn, ålder, arbetsplats. 

Erfarenhet. Hur länge arbetat som abt? Hur lång erfarenhet av psykiatri och just denna grupp? 

Ytterligare utbildning inom området? 

 

Utredning 

Hur ofta kommer du i kontakt med personer som har bipolär sjukdom? 

Arbetar du i ett team kring personen? 

Berätta om hur går du tillväga för att utreda patienter med bipolär sjukdom? 

Hur får du kontakt med personen? Hur går första mötet till? 

Stödjer du dig av någon process? (generell arbetsterapiprocess/oppm/otipm) 

Berätta vad du söker/tittar efter? 

Söker du efter något speciellt som arbetsterapeut i jämförelse med de andra professionerna? 

Är det skillnad vid mani och depression?  

Tror du att medicinering har någon inverkan på personen? (Eventuell trött och loj av litium 

som påverkar initiativförmåga?) 

Använder du dig av några bedömningsinstrument? Vilka? 

Formulera mål 

Hur arbetar du för att sätta mål med personer som har bipolär sjukdom? 

Hur kommer ni fram till målen? Sätter ni målen tillsammans? Hur formuleras målen? Vad vill 

man uppnå med målen? 

Vilka typer av mål sätts? 

Är det skillnad vid mani och depression? Arbetar du med delmål för att nå slutmål? 

Inkluderas anhöriga? 

Planering/ Genomförande av insatser 

Hur går du tillväga med insatsen? Vilka strategier används? Används hjälpmedel? Är det 

skillnad vid mani och depression?  

(Livsstil: Hur ser vardagen ut? Skötsel av hygien och hushållsarbete. Utövas intressen, hur ser 

kontakt med familj/vänner ut?  

Stresshantering 

Igenkänning av  tecken på återfall 

Medicinering) 

Utvärdera/ Resultat 
Hur utför du din utvärdering? Dokumentation? 

 

Vill du tillägga något? 

 

 

 

 

 

 


