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Sammanfattning 
Fenomenet bipolär sjukdom innebär en livslång kamp mellan olika stämningslägen 
som bidrar till hälsa och ohälsa, vilket drabbar hela personens livsvärld där lidandet är 
centralt i personens liv. Sjuksköterskan har en viktig roll att ge god omvårdnad för att 
lindra lidandet, därför är det viktigt att få en förståelse om livsvärlden hos personer 
med bipolär sjukdom. Syftet var att belysa personers upplevelser med bipolär 
sjukdom. En litteraturstudie genomfördes och resultatet baserades på nio 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades och resulterade i tre teman: 
upplevelser av livssituationen, upplevelser av relationer och upplevelser av lidandet. 
Resultatet visade att kunskap gav upphov till strategier att hantera vardagen hos 
personer med bipolär sjukdom. Personerna upplevde att relationer var ett viktigt 
verktyg för hälsa, men kunde också bidra till ohälsa. Upplevd bristande kunskap gav 
upphov till lidande. Personerna upplevde att det var svårt att ta kontroll över vardagen 
och att styra sina liv, fenomenet bipolär sjukdom gav konsekvenser som gjorde livet 
svårhanterligt. Framtida forskning som belyser sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 
rekommenderas för att kunna ge en god omvårdnad och lindra lidandet. 
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Abstract 

The phenomenon bipolar disorder implies a life long struggle between different 
moods, of which contribute to both wellbeing and illness. This struggle affects the life 
world and lived experience of the individual with bipolar disorder, where suffering is 
a central part. When caring for these individuals the nurse plays an important role in 
relieving the suffering through proper care, therefore it is important to gain 
understanding about the life world of individuals who suffer from Bipolar Disorder. 
The aim of this study was to illuminate the lived experiences of individuals with 
bipolar disorder. A literature study was applied, the result was based on nine scientific 
papers. The scientific papers were analysed and three themes emerged: experiences 
concerning life situation, experiences concerning relations and experiences 
concerning suffering. The result showed that the individuals created strategies through 
knowledge about their disorder, to cope with their everyday lives. The individuals had 
a common experience that relations were an important source for wellbeing, but could 
also contribute to illness. Lack of knowledge about their disorder contributed to 
suffering. The individuals had a common experience concerning lack of control in 
their everyday lives as well as their future lives. The phenomenon bipolar disorder 
resulted in situations where the individuals faced difficulty in maintaining their 
everyday lives. Future research that focuses on actions in nursing for individuals with 
bipolar disorder is recommended to enable proper care and to reduce suffering. 
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Inledning 
Enligt World Health Organisation [WHO] (2015b) lever 60 miljoner människor med 
bipolär sjukdom i världen. I Malhi, Adams, Cahill, Dodd och Berk (2009) 
litteraturöversikt beskrivs det att bipolär sjukdom är en av de 10 största sjukdomarna i 
världen. Van Bendegem, van den Heuvel, Kramer och Goossens (2014) menar att 
bipolär sjukdom är en psykisk och livslång sjukdom och utvecklas oftast i tonåren 
samt påverkar personernas känslotillstånd. WHO (2015a) belyser symtom så som 
överaktivitet, sömnsvårigheter och agitation hos personer med bipolär sjukdom. 

Bellivier, Yon, Luquiens, Azorin, Bertsch, Gerard och Lukasiewicz (2011) beskriver 
att personer med bipolär sjukdom är underdiagnostiserade och underbehandlade, 
vilket får konsekvenser med följdsjukdomar och problem i det sociala livet. Tugrul 
(2003) beskriver i sin litteraturöversikt att feldiagnostisering av bipolär sjukdom ger 
konsekvenser som är allvarliga, där den allvarligaste konsekvensen är suicidhandling. 
Belliver et al. (2011) menar även att hälften av alla personer med bipolär sjukdom gör 
ett suicidförsök under sin livstid. Bipolär sjukdom är en svår och utbredd sjukdom 
med risk för en tidig död (Tondo, Isacsson & Baldessarini, 2003). 

Enligt ten Have, Vollebergh, Bijl och Nolen (2002) är risken att drabbas av bipolär 
sjukdom på ungefär två procent. Bipolär sjukdom påverkar personens livsvärld och 
sjukdomen ger upphov till nedsatt funktion i det dagliga livet (Grande et al, 2015). I 
Müller-Oerlinghausen, Berghöfer och Bauers (2002) litteraturöversikt framkom att 
det kan gå 10 år innan personerna får diagnosen och oftast har personerna varit i 
kontakt med vården ett flertal gånger innan de erhållit rätt diagnos. Eriksson (1994) 
beskriver detta som ett vårdlidande då personen inte erhållit den vård som personen är 
i behov av. Ten Have et al. (2002) menar även att personer med bipolär sjukdom mår 
sämre jämfört med personer som lider av andra psykiska sjukdomar. Personer med 
bipolär sjukdom lider i större utsträckning av sämre livskvalité, psykisk ohälsa samt 
nedsatt förmåga att klara av aktiviteter i dagliga livet. Tugrul (2003) beskriver att 
sjuksköterskan har en nyckelroll i stöd och behandling hos personer som misstänks 
lida av bipolär sjukdom och sjuksköterskans funktion kan enligt Jönsson (2006) 
innebära att vara en stödperson för personerna. För att bli en stödperson krävs en god 
relation mellan personen och sjuksköterskan. 

Bakgrund 
Historiskt perspektiv på bipolär sjukdom 
Bergström (2003, mars) skriver om den antika läkekonsten där hälsa är en balans 
mellan de fyra kroppsvätskorna: blod, slem, gul och svart galla. Aristoteles menade 
att ett överskott av svart galla gav upphov till ohälsa, så som melankoli. En del 
åtgärder som rekommenderades var att vistas i ljusa rum, låta sig underhållas av till 
exempel musik, minska alkoholintaget och motionera (Bergström, 2003, mars). Enligt 
Allgulander (2014) var Aretaeus, som levde år 81 till år 138 efter kristus, den första 
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att beskriva skillnaden mellan depression, melankoli och mani. Depression var en 
reaktion på olycklig kärlek och melankoli samt mani var ett sjukligt tillstånd. 
Aretaeus menade att depression kunde behandlas med ljusterapi medan melankoli och 
mani berodde på en störning i hjärnan. Därmed kan bipolär sjukdom härledas till 
Aretaeus tankar kring melankoli för cirka tvåtusen år sedan (Allgulander, 2014). 

Fram till 1990-talet var bipolär sjukdom en ovanlig diagnos (Mitchell, 2012). Under 
1990-talet till och med 2000-talet började läkare att diagnostisera allt fler personer 
med bipolär sjukdom. Mitchell (2012) menar att dagens samhälle skall vara kritiskt 
inställt till bipolär sjukdom som diagnos, då utvecklingen under senare tid har 
diskuterats och motstånd till överdiagnostik har växt fram. 

Bipolär sjukdom 
International Classification of Diseases-10[ICD-10] (WHO, 2015a) klassificerar 
bipolär sjukdom som en sjukdom med två eller flera episoder av förändrat 
stämningsläge. Perioderna kan beskrivas som en variation mellan ett sänkt 
stämningsläge med lägre aktivitet eller som ett förhöjt stämningsläge med ökad 
aktivitet. Dessa episoder av förhöjt eller sänkt stämningsläge kallas 
hypomanisk/manisk episod eller depressiv episod. Müller-Oerlinghausen et al. (2002) 
beskriver att det finns ärftliga faktorer som kan påverka att insjuknandet i bipolär 
sjukdom. Sjukdomsdebuten sker oftast mellan 15 och 24 års ålder, samt att kvinnor 
och män drabbas i lika stor utsträckning. Grande, Berk, Birmaher och Vieta (2015) 
menar att bipolär sjukdom är en av de psykiska sjukdomarna med högst hereditet.  

För att diagnostiseras med bipolär sjukdom krävs att upprepande 
hypomaniska/maniska episoder har upplevts (WHO, 2015b). Bipolär sjukdom typ I 
karakteriseras av minst en manisk episod och bipolär sjukdom typ II karakteriseras av 
att personerna har upplevt minst en hypomanisk och en depressiv episod (Grande et 
al., 2015). Perioder i normalt stämningsläge kallas för eutymskt tillstånd, 
stämningsläget kan innebära att kvarvarande symtom upplevs men inte i tillräcklig 
omfattning för att klassas som en sjukdomsepisod. Symtom kan visa sig som 
nedsättning i kognitiv förmåga, så som: nedsatt minne, uppmärksamhetsstörningar 
och inlärningssvårigheter (Bora, Yucel, & Pantelis, 2009).  

Anderson, Haddad och Scott (2012), kännetecknar mani som ett allvarligt förhöjt 
stämningsläge, mani innebär svåra och ihållande symtom vilka kan vara av psykotisk 
karaktär. Manin kan yttra sig genom minskad sömn, ökad sexlust och en förhöjd 
självkänsla med ökad aktivitet som i sin tur kan leda till negativa konsekvenser. 
Yatham et al. (2009) förklarar en akut och svår mani som ett livshotande tillstånd, 
personerna klarar inte av att upprätthålla kroppsliga funktioner samt att utföra basala 
behov. Vidare förklarar Anderson et al. (2012) depressiva symtom som kan 
uppkomma vid bipolär sjukdom. De kan yttra sig som sömnsvårigheter, trötthet, 
suicidtankar, agitation och instabil kroppsvikt relaterat till aptitförändringar. 
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Bellivier et al. (2011) påvisar att det finns en förhöjd risk att insjukna i 
beroendesjukdom och somatisk sjukdom samt att drabbas av olyckor i samband med 
bipolär sjukdom. Suicidtankar eller att suicidera är vanligt hos personer med bipolär 
sjukdom och den främsta dödsorsaken är suicid. Grande et al. (2015) beskriver att 
personer med bipolär sjukdom löper 20 gånger högre risk att dö i suicid jämfört med 
genomsnittspersoner i en befolkning. Vart sjätte till vart femte suicidförsök bland 
personer med bipolär sjukdom slutar med död. Personer med bipolär sjukdom som 
anses ha en högre risk för suicid är de: som är i sin första depressiva episod, av 
kvinnligt kön, som fått ett tidigt insjuknande, med en missbrukssjukdom, med ett 
ångestsyndrom samt med tidigare suicid i familjen (Grande et al., 2015). Det är en 
stor risk för återfall i sjukdomen och risken för suicid är stor (Müller-Oerlinghausen et 
al., 2002). Därför betonar Müller-Oerlinghausen et al. (2002) vikten av en långsiktig 
läkemedelsbehandling för att förebygga återfall och eventuella suicidförsök samt att 
personerna med bipolär sjukdom informeras om vikten av att fortsätta sin behandling.  

Yatham et al. (2009) menar att sluten psykiatrisk tvångsvård oftast är ett måste till en 
början vid en akut manisk episod, behandling med elektrokonvulsiv metod (ECT) kan 
vara aktuell utöver behandling med läkemedel. Läkemedel i grupperna antipsykotika 
eller antiepileptika kan behövas till en början innan litium har terapeutisk effekt. 
Enligt Adler, Backlund, Edman och Ösby (2012) behandlas bipolär sjukdom i tre av 
fyra fall med litium. En tredjedel av patienter med litiumbehandling har denna som 
enda medicinering. Med kontrollerad och livslång medicinering samt kunskap kring 
sina symtom kan personer med bipolär sjukdom förebygga maniska episoder. Jönsson 
(2006) menar att det inte går att helt förebygga återinsjuknande då det är vanligt att 
följsamheten till behandlingen brister när personerna känner hälsa, detta kan leda till 
återinsjuknande med en ökad risk för ohälsa och ett ökat lidande. 

Lidandet 
Eriksson (1994) definierar lidandet som att kämpa och att utstå. I hennes analys delas 
lidandet in i en kamp eller en försoning, att lida kan vara något att leva med eller bli 
utsatt för. Arman (2012) beskriver lidande som en subjektiv upplevelse som kan 
uppkomma av många olika orsaker. Exempel på orsaker till lidande kan vara: 
sjukdom, smärta, konflikter, bristande relationer, uteslutning från omgivningen och 
strävan efter att finna strategier att bemästra sin vardag. En person skall ses utifrån ett 
holistiskt perspektiv och lidandet kan uppkomma trots avsaknad av fysiska skador 
(Arman, 2012).  

Vidare menar Eriksson (1994) att lidandet är något ont som drabbar människan. 
Lidandet är att slitas mellan det onda och det goda, detta är alltid en kamp samt att 
smärta och ångest kan leda till lidande. I kampen har personen svårt att beskriva sitt 
lidande till någon annan person, personen kämpar mot lidandet vilket blir en livskamp 
(Eriksson, 1994). Genom att den lidande personen och vårdaren kan förstå varandra 

 3 



 

och att personen kan uttrycka sitt lidande kan vårdande kommunikation upprättas och 
lidandet kan lindras (Arman, 2012).  

Vårdlidandet kan innebära en kränkning, maktutövning eller fördömelse av en person, 
utebliven vård kan också ses som ett vårdlidande (Eriksson, 1994). En icke 
fungerande relation eller avsaknad av relation mellan personen och vårdaren innebär 
ett vårdlidande i en fallstudie av Lindholm (1997). Eriksson (1994) beskriver att 
sjukdomslidandet innebär en kamp mot den ohälsa som en sjukdom medför. 
Sjukdomen behöver dock inte medföra lidande, det kan vara behandling eller smärta 
som gör att lidandet uppstår. Lindholm (1997) menar att sjukdomslidandet är att 
fråntas möjligheten att leva ett liv som frisk. Sjukdomslidandet innebär att lida med 
den diagnos och behandling som sjukdomen medför.  

Eriksson (1994) beskriver livslidandet som ett lidande som påverkar hela personens 
liv och i det sammanhang personen verkar i. Lindholm (1997) betonar livslidandet 
som ett hot mot personenens varande som människa. Hotet mot existensen kan 
innebära upplevelser av att inte bli sedd, hörd eller förstådd och ger upphov till ett 
livslidande. Livslidandet kan även beskrivas i att personer i omgivningen forcerar och 
hotar personens existens.  

Sjuksköterskans roll 
International Council of Nurses [ICN] (2014) beskriver sjuksköterskans etiska kod, 
där omvårdnadsprofessionen vilar på fyra grundstenar, dessa är att: främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Eide och Eide (2009) 
beskriver kommunikation som ett hjälpmedel att upprätthålla de fyra grundstenarna i 
den etiska koden. Kommunikation skapar en relation som inger tillit, trygghet och 
respekt. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och den lidande personen är ett 
hjälpmedel för personen att klara av vardagen. Vidare beskriver Eide och Eide (2009) 
att bristfällig kommunikation kan innebära fara för personen men också för 
sjuksköterskan i dennes professionsutövning. En god kommunikation kännetecknas 
av att ta sig tid och lyssna, samt att etablera en relation och tillgodogöra sig en bild av 
personens situation. God kommunikation mellan personen och sjuksköterskan ger 
upphov till god kvalitet på omvårdnaden (Eide & Eide, 2009). 

För att personerna med bipolär sjukdom ska få möjlighet till ett gott liv menar Rusner, 
Carlsson, Brunt och Nyström (2010) att sjuksköterskan ska se personen med bipolär 
sjukdom utifrån ett holistiskt perspektiv för att kunna ge god omvårdnad. 
Sjuksköterskans stödinsatser skall utgå utifrån hela personen och situationen som 
personen lever i. Arman (2012) påpekar vikten av att sjuksköterskan har en holistisk 
syn på den lidande personen för att hjälpa personen att kunna hantera sitt lidande. 
Jönsson (2006) menar att sjuksköterskan ska skapa förtroende för att personen ska 
berätta om sin livsvärld. Det krävs att sjuksköterskan ger av sin tid samt att 
sjuksköterskan bekräftar vad personen har upplevt. Sjuksköterskan behöver visa 
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respekt och empati för personen samt använda personens egna resurser för att främja 
hälsa. Viktigt är att sjuksköterskan tar tillvara på personens resurser att hantera sin 
livsvärld (Jönsson, 2006). Genom att se på personer utifrån deras livsvärld ökar 
förståelsen av hur det är att leva med bipolär sjukdom (Dahlberg, 2014). Livsvärld är 
den värld som personen lever i varje dag och personen tolkar fenomen utifrån tidigare 
erfarenheter som lagts till livsvärlden. En person kan tillägna sig en förförståelse av 
ett fenomen om det beskrivs av en annan person som har upplevt fenomenet (Asp & 
Fagerberg, 2012). Genom att se på personer utifrån deras livsvärld, så kan 
sjuksköterskan få insikt i hur det är att leva med akut eller kronisk sjukdom 
(Dahlberg, 2014).  

Vidare beskriver Jönsson (2006) att sjuksköterskan ska stärka personens förmåga att 
hantera fenomenet bipolär sjukdom. Med det menas att hantera: symtom, tecken, 
behandling och konsekvenser samt livsstilsförändringar som bipolär sjukdom innebär. 
För att kunna ge god omvårdnad krävs kunskap hos sjuksköterskan som denna ska 
kunna dela med personen för att kunna skapa individuella omvårdnadsåtgärder 
(Jönsson, 2006). Tugrul (2003) menar att sjuksköterskans roll är att undervisa 
personen och dess närstående i hur bipolär sjukdom yttrar sig och ge stöd att klara av 
vardagens situationer. Sjuksköterskans roll är även att involvera personens närstående 
i behandlingsplanen. Van der Voort et al. (2007) beskriver att sjuksköterskan bör inge 
hopp för de närstående trots att personen lever med en kronisk sjukdom. Genom att 
undervisa och att överlåta ansvar för behandling till personer som lider av bipolär 
sjukdom och deras närstående så skapas en känsla av självständighet som främjar 
hälsa (Tugrul, 2003). 

Problemformulering 
Litteraturstudien avser att ge kunskap kring upplevelser hos personer med bipolär 
sjukdom utifrån sina livsvärldar. I världen lider 60 miljoner människor av bipolär 
sjukdom, vilket gör att sjuksköterskan kommer att möta dessa personer i sin 
professionsutövning. Därför behöver sjuksköterskan få insikt i personernas livsvärldar 
för att kunna bidra till ett minskat lidande, främja hälsa och ge en god omvårdnad. 

Syfte 
Syftet var att belysa personers upplevelser med bipolär sjukdom. 

Metod 
För att sammanställa forskning i det aktuella ämnet som motsvarade syftet användes 
litteraturstudie med systematisk litteratursökning som metod. Tre databaser valdes utifrån 
relevans till ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Datainsamling 
Till en början gjordes pilotsökningar kring ämnet för att se över forskningsområdet. 
Utifrån syftet valdes relevanta sökord ut, dessa var: Bipolar Disorder, experienc*, 
person*, patient*, nurs* och car*. Vid ordstammen av sökorden (ej Bipolar Disorder) 
användes trunkering för att få fram resultat med alla eventuella böjningar av sökordet 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet Bipolar Disorder användes som ämnesord. 

Inklusionskriterierna i litteraturstudien var i första urvalet att datamaterialet skulle 
vara engelskspråkigt, kritiskt granskat (peer-reviewed) samt artiklar publicerade inom 
tidsperioden 2005-10-01 till och med 2015-10-01. Exklusionskriterier var artiklar 
med andra perspektiv som inte motsvarade litteraturstudiens syfte så som upplevelser 
från sjuksköterskor eller närstående. De databaser som valdes ut var Cinahl, PubMed 
och PsycInfo. Databaserna valdes ut då de täcker områden inom 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

I de tre databaserna gjordes sökningarna systematiskt och sökordet Bipolar Disorder 
användes som ämnesord för att endast inkludera artiklar i sökresultaten med 
fenomenet bipolär sjukdom. Forsberg och Wengström (2013) beskriver booleska 
operatorer som ett hjälpmedel att binda samman sökord för att finna artiklar som 
motsvarar syftet. I sökningarna användes operatorerna AND och OR. Sökorden i 
kombination med booleska operatorer återges i tabell 1, tillvägagångsättet i sökningar 
med antal träffar återges i tabell 2. 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

*Asterisk innebär att sökordet är trunkerat och parentesen innebär det textavsnitt 
vilket sökordet är avgränsat i. 

Sökningarna gav totalt 168 träffar, av träffarnas titlar som lästes så motsvarade 41 
titlar syftet i litteraturstudien och dessa artiklars sammanfattningar lästes. Utifrån 
sammanfattningarna gjordes ytterligare ett urval och 23 sammanfattningar valdes ut 
för granskning i fulltext enligt Forsberg och Wengström (2013). Av dessa 23 artiklar 
var nio dubbletter i en eller flera databaser. I fulltext granskades 14 artiklar, av dessa 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Bipolär 
sjukdom 

Bipolar Disorder 
(Ämnesord) 

Bipolar Disorder 
(Ämnesord) 

Bipolar Disorder 
(Ämnesord) 

Upplevelse 
Experienc* 

(Sammanfattning) 
Experienc* 

(Titel/Sammanfattning) 
Experienc* 

(Sammanfattning) 

Person 
Person* 

(Sammanfattning) 
Person* 

(Titel/Sammanfattning) 
Person* (Sammanfattning) 

Patient 
Patient* 

(Sammanfattning) 
Patient* 

(Titel/Sammanfattning) 
Patient* (Sammanfattning) 

Omvårdnad Car* (Fritext) Car* (Fritext) Car* (Fritext) 

Omvårdnad Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) 
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motsvarade nio artiklar litteraturstudiens syfte medan fem artiklar exkluderades på 
grund av ytterligare ett inklusionskriterie om etiska överväganden samt 
litteraturstudiens tidigare inklusionskriterier och/eller exklusionskriterier. De nio 
resultatartiklarna som slutligen valdes ut granskades enligt bedömningsmallen av 
Carlsson och Eiman (2003) var sju med kvalitativ ansats och två var med kvantitativ 
ansats, dessa granskades och klassificerades i vetenskaplig grad I, II eller III. 
Artiklarna granskades och fick poäng utifrån bedömningsmallen som sedan blir en 
grad utifrån en procentsats. Hög andel poäng gav en högre vetenskaplig grad, där grad 
I var de artiklar med högst kvalité och sämre kvalité i fallande ordning av grad II och 
III enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Databearbetning 
För att tillgodogöra sig artiklarnas resultat så granskades artiklarna ett flertal gånger 
enskilt och tillsammans. I nästa steg sammanfattades resultatdelar som motsvarade 
litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån sammanfattningarna 
kondenserades texterna in i kategorier så som till exempel: stigma, empowerment, 
lidande, relationer, stöd, känslor, erfarenheter, kunskap och bristande kunskap. 
Kategorierna sammanfattades enligt Forsberg och Wengström (2013) till teman som 
bearbetats under arbetes gång. De tre teman som uppstod var upplevelser av 
livssituationen, upplevelser av relationer och upplevelser av lidandet. Artiklarnas 
representativitet i teman presenteras i tabell 3. 

Forskningsetiska överväganden 
World Medical Association (WMA) skapade Helsingforsdeklarationen år 1964 och i 
revideringen av deklarationen beskrivs ett antal etiska bestämmelser. En tilltänkt 
studie ska enligt WMA (2013) bli etisk godkänd innan arbetet kan starta och hänsyn 
måste tas till de lagar i landet där forskningen ska genomföras. Forskaren ska skydda 
personers integritet och personuppgifter samt att deltagarna ska ha godkänt 
medverkande och ha möjlighet att när som än deltagaren önskar, återkalla sitt 
medgivande som deltagare i forskningen. Till sist ska den förväntade ökade 
kunskapen vara till nytta för forskningsfältet (WMA, 2013).  

De etiska principerna från WMA (2013) låg till grund vid granskningen av artiklar till 
studiens resultat. Åtta av de nio resultatartiklarna är godkända av en etisk kommitté. 
Den nionde resultatartikeln (Thomé, Dargel, Migliavacca, Potter, Jappur, Kapczinski 
& Cereser, 2012) är inte granskad av någon etisk kommitté, men det fanns etiska 
överväganden och ett godkännande från den lokala institutionen.  

Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att etik är en grundsten i all forskning 
och att etiska överväganden är en nödvändighet för att skydda de personer som 
medverkar i studien. 
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Resultat 
Resultatet beskriver personers upplevelser med bipolär sjukdom utifrån 
personperspektivet. Resultatet beskrivs i tre teman och artiklarnas representativitet i 
de olika temana redovisas i tabell 3. 

Tabell 3: Resultatartiklarnas representativitet i studiens teman. 

 

Upplevelser av livssituationen 
Personer med bipolär sjukdom upplevde en extra dimension av livet. Dimensionen 
var svår att förklara och förstå för andra, sjukdomen upplevdes och erfors olika 
utifrån de unika personernas livsvärld. Sjukdomen fanns alltid men visade sig på olika 
sätt i olika situationer och i olika skeden i livet (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 
2009). Att bli diagnostiserad med bipolär sjukdom innebar att frågor väcktes till liv 
samtidigt som frågor besvarades (Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielson, 2008). 

Frågor som varför de har blivit lidande, vad som har orsakat sjukdomen samt om 
diagnosen var rätt ställd. Bristande kunskap och feldiagnostisering gav upphov till ett 
ökat lidande hos personen och personerna ansåg att de fick för enkla förklaringar på 
fenomenet bipolär sjukdom (Jönsson et al., 2008; Proudfoot, Parker, Manicavasagar, 
Smith & Gayed, 2009; Rusner et al., 2009). Personerna framhävde en lättnad över att 
få en förklaring till sina upplevelser av att vara annorlunda, samt en förklaring av de 
upplevda symtomen (Rusner et al., 2009; Proudfoot et al., 2009). Personerna 
beskriver sina reaktioner vid diagnos som chock, förnekelse och ilska men också som 
glädje av att få en förklaring samt tacksamhet och en känsla av tillfredställelse 
(Rusner et al., 2009; Proudfoot et al., 2009).  

Varje dag var en kamp att hantera sin sjukdom och personerna med bipolär sjukdom 
efterfrågade kunskap för att kunna hantera sjukdomen. Den ökade kunskapen och 
förståelsen av sjukdomen resulterade i att personerna kunde acceptera och skapa 
strategier för att bemästra sin sjukdom (Daggenvoorde et al., 2013; Rusner et al., 

Resultatartiklar Upplevelser av 
livssituationen 

Upplevelser av 
relationer 

Upplevelser av 
lidandet 

Bonnington och Rose (2014)  X X 
Crowe et al. (2011)  X X 
Rusner et al. (2009) X X X 
Jönsson et al. (2008) X X X 

Goossens et al. (2010) X   
Thomé et al. (2012)   X 

Daggenvoorde et al. (2012) X X  
Proudfoot et al. (2009) X X X 

Tjoflåt och Ramvi (2013) X X X 
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2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Acceptans, kunskap och motivation stärkte personerna 
och det gav upphov till minskad osäkerhet och känslor av hopp väcktes till liv, en 
framtid av hopp reflekterades av att ha en funktion och känna sig behövd i samhället. 
Personerna beskrev accepterandet som en skyddsfaktor för återinsjuknande samt en 
vändpunkt som behövdes för att känna självständighet i vardagen (Jönsson et al., 
2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 2009).  

Personer med bipolär sjukdom upplevde en längtan över att ta kontroll över 
sjukdomen och kunna handskas med sina symtom. En strävan efter kunskap gav 
upphov till en lindrigare symtombild (Jönsson et al., 2008). Kunskap erfors då 
upplevda symtom från sjukdomen har erfarits och kunskap innebar att personerna 
kunde upprätthålla en god hälsa med hjälp av strategier som utvecklades till följd av 
kunskap (Goossens, Kupka, Beentjes & van Achterberg, 2010; Jönsson et al., 2008; 
Tjoflåt & Ramvi, 2013). Exempel på strategier var att: lyssna på musik, utöva fysisk 
aktivitet, minska antalet stressorer, skapa en återfallsplan samt undvika alkohol. 
Strategierna som användes bidrog till minskat lidande och ingav hopp för framtiden 
(Daggenvoorde et al., 2013; Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Erfarenhet av sjukdomen gav ökad kunskap, förståelse och insikt. Genom att 
identifiera och dokumentera upplevda symtom bearbetade personerna sjukdomen, 
detta var ett sätt att konfrontera och hantera sin sjukdom och ta kontroll över sina 
handlingar (Daggenvoorde et al., 2013; Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; 
Tjoflåt & Ramvi, 2013). Personerna med bipolär sjukdom önskade få kunskap och 
förmedla erfarenheter till andra personer med bipolär sjukdom (Jönsson et al., 2008). 

Maniska och depressiva episoder kunde ses som något positivt då personerna 
upplevde en känsla av kontroll. Kunskap och acceptans gav hopp inför framtiden och 
att sjukdomen inte var ett hinder för personerna att leva sitt liv (Jönsson et al., 2008; 
Proudfoot et al., 2009). 

Upplevelser av relationer 
Nära relationer och samverkan med omgivningen ansågs vara ett gott stöd. 
Personerna framhävde stödet från omgivningen som ett viktigt verktyg för att kunna 
hantera aktiviteter i det dagliga livet. Dock framträdde det ofta att personer med 
bipolär sjukdom inte blev förstådda, både från närstående och från omgivningen 
(Bonnington & Rose, 2014; Daggenvoorde et al., 2013; Rusner et al., 2009; Tjoflåt & 
Ramvi, 2013). Att kunna reflektera med en stödperson eller vårdpersonal som har 
erfarenheter av sjukdomen uppgavs vara till stor hjälp (Proudfoot et al., 2009). 

För personerna upplevdes bristande kunskap från omgivningen som ett hinder. 
Personerna var rädda över att bli stigmatiserade på grund av sin sjukdom, då de 
kopplar ihop bristande kunskap med stigmatisering. Stigmatiseringen innebar att 
personerna inte ville berätta om sjukdomen och dess konsekvenser. Personerna 
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upplevde en rädsla över att berätta om sjukdomen, rädsla över att det skulle skada 
eller påverka relationen (Bonnington & Rose, 2014; Crowe, Inder, Carlyle Wilson, 
Whitehead & Panckhurst & Joyce 2012; Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; 
Tjoflåt & Ramvi, 2013). På grund av bristande kunskap från omgivning upplevde 
personerna att de var övervakade av samhället (Bonnington & Rose, 2014; Tjoflåt & 
Ramvi, 2013). 

Personer med bipolär sjukdom upplevde svårigheter att upprätthålla relationer. Vid 
misslyckande i relationer uppkom känslor så som: skam, skuld, oro och ångest samt 
att vara otillräcklig. Känslorna kunde uppstå då personerna med bipolär sjukdom inte 
kunde utföra dagliga aktiviteter. Personerna kände också ett stort hinder över att inte 
kunna nå upp till de krav som omgivningen ställde, detta skapade ångest och oro inför 
framtiden (Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Suicidala tankar var en vanlig 
upplevelse och personer med bipolär sjukdom menade att fungerande relationer kunde 
vara en skyddsfaktor, personernas barn var den största skyddsfaktorn. För personer 
med bipolär sjukdom som var föräldrar upplevdes svårigheter i att hitta en balans 
mellan upprätthållandet av sin egen hälsa samt att vara en god förälder (Tjoflåt & 
Ramvi, 2013). Vid upplevda stabila perioder ansåg personerna att de var lika goda 
föräldrar som personer utan bipolär sjukdom. När personerna med bipolär sjukdom 
var i ett maniskt tillstånd upplevdes detta som något positivt då de hade mer energi till 
sina barn. Personerna hade en ständig oro över barnens framtid och risken av att 
barnen skulle bli drabbade av sjukdomen (Tjoflåt & Ramvi, 2013).  

Stigmatisering av personer med bipolär sjukdom gav upphov till en upplevd sämre 
självbild hos personerna, detta utgjorde ett hinder för att söka kontakt med vården 
(Tjoflåt & Ramvi, 2013). Inledande kontakt med vården upplevdes som svårt då 
personerna också hade en känsla av nedsatt självständighet. Personerna med bipolär 
sjukdom upplevde att det var viktigt att ha en god relation till vården för att kunna få 
det stöd som behövdes (Daggenvoorde et al., 2013; Rusner et al., 2009) För att skapa 
en bra vårdrelation krävdes att personerna inte kände sig underkastade gentemot 
vårdpersonalen, maktlöshet var en upplevelse som personerna kände när förhållande 
till omgivningen var asymmetrisk. Personerna upplevde också våld, från till exempel 
poliser och vårdare. Våldet kopplades till bristande kunskap om personernas 
hälsotillstånd, vilket gav upphov till stor frustration (Bonnington & Rose, 2014; 
Crowe et al., 2012; Rusner et al., 2009). 

Upplevelser av lidandet 
Personer med bipolär sjukdom hade svårigheter att hantera sina symtom och menade 
att diagnostiseringen förändrade deras liv. Personerna beskrev att symtomen tog över 
kontrollen, bipolär sjukdom gjorde att personerna var oförmögna att styra över sig 
själva och sitt liv (Crowe et al., 2012; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Personerna kände sig 
misslyckade då de inte klarade sin vardag med till exempel: relationer, utbildning, 
jobb och ekonomi (Jönsson et al., 2008). Livet blev dramatiskt för personerna och 
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konsekvenserna gjorde livet ostabilt och svårhanterligt då ingen dag var den andra lik 
(Crowe et al., 2012; Rusner et al., 2009). Personerna upplevde sig vara utstötta av 
samhället och att de inte fick delta på samma villkor som personer utan bipolär 
sjukdom. Samhället hade krav och förväntningar på personerna vilket skapade känslor 
av oro och ångest (Bonnington & Rose, 2014; Rusner et al., 2009). Personerna med 
bipolär sjukdom upplevde att de var övervakade av samhället och att omgivningen 
hade tolkningsföreträde på deras känslor (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Personerna kände en osäkerhet i att klara av sin sjukdom vilket kunde leda till 
förnekelse och en upplevd rädsla för att misslyckas (Jönsson et al., 2008). Personerna 
upplevde en kamp i att förstå sig själv och att skapa strategier att bemästra 
sjukdomen, de upplevde en svårighet att kunna urskilja vad som var symtom på 
sjukdomen och vad som var personlighet. Personerna med bipolär sjukdom ansåg 
också att personerna i omgivningen hade svårt att urskilja symtom och personlighet, 
de upplevde även en kamp i att behöva förklara samt att göra sig förstådda inför 
omgivningen (Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 2009).  

Läkemedelsbehandling och rekommendationer från vårdgivare gjorde att personer 
med bipolär sjukdom kände att andra personer styrde deras liv (Crowe et al., 2013). 
Nya behandlingar skapade oro och frustration, framförallt över behandlingarnas 
biverkningar. Läkemedel gjorde att personerna inte kände igen sig själva vilket ofta 
gav upphov till osäkerhet, låg självkänsla och en upplevelse av att inte ha kontroll 
(Proudfoot et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Vissa personer upplevde sig inte som 
sjuka när medicineringen fungerade, vilket gjorde att de avslutade sin behandling och 
återinsjuknade (Proudfoot et al., 2009). Personerna upplevde även att de inte fick det 
stöd ifrån omgivningen som de behövde i vardagen (Bonnington & Rose, 2014). 

En osäkerhet upplevdes av personer med bipolär sjukdom då sjukdomen var kronisk 
och påverkade hela livet (Rusner et al., 2009). Personerna upplevde en oro över sin 
ekonomiska situation samt att jobbet kunde bli lidande till följd av sjukdomen. 
Osäkerheten gjorde att personerna inte kunde planera sin vardag. Yngre personer hade 
större svårigheter att planera vardagen, då de kände större oro över nästa episod av 
sjukdom. Personerna kände sig bekymrade och oroliga inför framtiden samt om de 
kommer kunna leva ett normalt liv. Personernas osäkerhet och oro inför framtiden 
kunde leda till suicidala tankar (Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009). 
Accepterandet av sin sjukdom försvårades genom fördomar och omgivningens 
fördomar gjorde att personerna med bipolär sjukdom inte vill identifiera sig med 
sjukdom, vilket gav upphov till förnekelse. Fördomarna gjorde att personerna kände 
en osäkerhet som påverkade deras agerande till omgivningen (Jönsson et al., 2008). 
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Personer med bipolär sjukdom upplevde att de blev diskriminerade på grund av 
stereotypbildning, detta berodde av bristande kunskap där media var en bidragande 
orsak. De negativa stereotypbilderna var att vara: aggressiv, okontrollerad, 
obalanserad, lat, icke trovärdig samt en svag person. Positiva stereotypbilder beskrevs 
som att vara högproduktiv och intelligent, men dock kunde dessa också påverka 
personerna med bipolär sjukdom negativt (Bonnington & Rose, 2014). Personerna 
upplevde det frustrerande över att vara stämplad med en sjukdom. Stigmatiseringen 
gjorde att de kände sig marginaliserade, denna upplevelse bidrog till stigmatisering av 
sitt eget beteende (Crowe et al., 2011). Marginaliseringen bidrog till känslor som 
nedsatt självkänsla, minskad tillit till sig själv samt oro över att inte kunna hantera 
sjukdomen (Rusner et al., 2009).  

Det fanns en koppling mellan upplevd stigmatisering av personer med bipolär 
sjukdom och sämre funktion i vardagen. Få tillfällen med upplevd stigmatisering ger 
upphov till bättre förmåga att klara av vardagen jämfört med de som upplevt många 
tillfällen av stigmatisering (Thomé et al., 2012). Personerna upplevde att 
stigmatisering gav upphov till en sämre självbild. För att hantera stigmatiseringen 
krävdes att personerna pratade och reflekterade med omgivningen (Tjoflåt & Ramvi, 
2013). Personerna med bipolär sjukdom ansåg att stigmatisering kom från bristande 
kunskap och en person med erfarenheter av bipolär sjukdom sågs som en person som 
kunde främja hälsa (Proudfoot et al., 2009). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Sökningar gjordes utifrån syftet som var att belysa personers upplevelser med bipolär 
sjukdom. Arbetet utformades som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 
(2013).  

Pilotsökningar genomfördes för att finna lämpliga sökord som valdes ut utifrån 
studiens syfte. Sökorden som valdes ut beskrivs i tabell 1. Det kan ha funnits artiklar 
som motsvarat syftet men inte har de sökord som används. En del av sökorden 
avgränsades till sammanfattning eller titel vilket kan ha påverkat sökningarnas 
resultat. Publikationer som motsvarade studiens syfte kan ha exkluderats, det kan 
också ses som en styrka då artiklar som belyste litteraturstudiens syfte blev 
avgränsade. Tolkningar av sökorden kan ha inneburit att översättningen till engelska 
inte blivit exakt, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Exempelvis kan en 
trunkerad form av nurs översättas till sjuksköterska eller omvårdnad, detta skapar 
bredare på sökningen. 

 

 12 



 

Artikelsökningarna utformades och genomfördes systematiskt i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycInfo. Systematiska artikelsökningar enligt Forsberg och Wengström 
(2013) stärker litteraturstudiens trovärdighet eftersom att relevanta artiklar har blivit 
påträffade. De tre databaserna innehåller omvårdnadsrelaterad forskning (Forsberg & 
Wengström, 2013) och valdes utifrån syftet.  

Inklusionskriterierna för vetenskapliga artiklar som skulle inkluderas var att de skulle 
vara: skrivna på engelska, kritiskt granskade (peer-reviewed) och publicerade 2010-
10-01 till och med 2015-10-01. Exklusionskriterier var artiklar med andra perspektiv 
än utifrån personen med bipolär sjukdom och personens livsvärld. Begränsningar av 
sökningarna gjordes för att stärka den vetenskapliga kvalitén. Sökorden trunkerades 
för att få alla böjningar av ordet, detta ses som en styrka då fler relevanta träffar mot 
studiens syfte kunde erhållas. Sökningarna påbörjades med valda sökord och 
genomfördes systematiskt i de tre databaserna. Sökningarna var dock för avgränsad 
då det blev för få artiklar att granska som motsvarade syftet. Därför utökades 
tidsperioden i sökningen till 2005-10-01 till 2015-10-01. Nya systematiska sökningar 
påbörjades och valda sökord kombinerades i fyra kombinationer med hjälp av 
booleska operatoren AND (Forsberg & Wengström, 2013). Totalt gjordes fyra 
sökningar med operatoren AND, operatoren OR användes mellan de fyra sökningarna 
för att i ett tidigt skede exkludera dubbletter, vilket gav färre antal träffar och 
medförde en gemensam lista med titlar. 

Sökningarna i de tre databaserna gav totalt 168 träffar. Utifrån träffarnas titlar valdes 
41 sammanfattningar ut och 23 artiklar valdes ut att granskas i fulltext. Av de 23 
artiklarna var nio dubbletter från tidigare sökningar och därför granskades 14 artiklar i 
fulltext. Dubbletterna mellan de tre databaserna styrker att forskningsområdet är 
inringat. Av de 14 artiklar som granskats i fulltext motsvarade nio artiklar studiens 
syfte, sju var av kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats. De fem återstående 
artiklarna exkluderades på grund av litteraturstudiens inklusions- och 
exklusionskriterier. Artiklarna innehåller etiska överväganden och är etiskt granskade, 
vilket stärker trovärdigheten i artiklarna, resultatets trovärdighet stärks även då 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats finns representerade (Forsberg & 
Wengström, 2013).  

De nio resultatartiklarna kvalitétsbedömdes enligt en mall av Carlsson och Eiman 
(2003). Sju studier bedömdes som grad I och två studier bedömdes som grad II vilket 
anses visa god vetenskaplig kvalitet vilket styrker bekräftelsebarheten. 
Resultatartiklarna bedömdes utifrån våra förkunskaper, vilket kan påverka den 
vetenskapliga graden. Resultatartiklarna kommer från Sverige (2), Norge (1), 
Nederländerna (2), Australien (1), Brasilien (1), Nya Zeeland (1) och Storbritannien 
(1). Överförbarheten anses god då artiklarna resultat visar på många likheter (se tabell 
3) oberoende i vilket land studierna utförts i. Det hade stärkt överförbarheten om 
artiklarna hade representerat alla kontinenter.  
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Handledaren har som kritisk vän granskat arbetet ett flertal gånger under 
skrivprocessen vilket stärker studiens pålitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultatdiskussion 
Att få bipolär sjukdom upplevs både som en lättnad över den förklaring som 
diagnosen bipolär sjukdom innefattar och som en chock där många känslor 
uppkommer, dessa känslor upplevs som både negativa och positiva. Frågor väcks till 
liv samtidigt som de besvaras, personerna upplever en misstro till vården och 
ifrågasätter kunskapen hos sjukvården då personerna anser att vårdare förenklar 
fenomenet bipolär sjukdom (Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 
2009).  

Lindholm (1997) menar att diagnos och behandling kan ge upphov till ett 
sjukdomslidande. Personerna upplever också ett vårdlidande då personerna har 
bristande förmåga att påverka vårdförloppet (Eriksson, 1994). En misstro mot vårdens 
kunskap styrks av Mitchell (2012) som beskriver att även vårdpersonal upplever en 
osäkerhet i diagnosens utveckling och att många är feldiagnostiserade. Bellivier et al. 
(2011) menar att bipolär sjukdom är en underdiagnostiserad sjukdom och därmed 
underbehandlad. Müller-Oerlinghausen et al. (2002) menar att resultatet styrks då det 
tar lång tid innan de får rätt diagnos och behandling. Billsborough et al. (2014) styrker 
också resultatet då personerna känner att det tar för lång tid att få hjälp vid en 
sjukdomsepisod, tidig upptäckt och hjälp ger bättre möjligheter för god omvårdnad. 
Van der Voort, Goossens och van der Bijl (2007) menar i en litteraturöversikt att det 
är viktigt att sjuksköterskan har en professionell stödperson att konsultera med samt 
att erhålla kunskap om bipolär sjukdom för att kunna ge en god omvårdnad. 

För att kunna ge en god omvårdnad bör sjuksköterskan vara delaktig i 
diagnostiseringsprocessen för att undvika att personer med bipolär sjukdom får fel 
behandling och diagnos. Sjuksköterskan kan, genom sin relation med den lidande 
personen, utvinna ny kunskap om personens livsvärld för att lindra personens lidande. 
Genom att inta rollen som samordnare mellan professioner och personen med bipolär 
sjukdom, kan sjuksköterskan vara delaktig i att personen får en korrekt bedömning 
och en god omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara kunnig kring fenomenet och 
tillgodogöra sig den senaste forskningen inom området.  

Oro och osäkerhet är centralt i livet hos personer med bipolär sjukdom. En oro inför 
framtiden ger upphov till tankar på sjukdomsutvecklingen, livet och döden. 
Personerna upplever att de misslyckas när de inte når upp till omgivningens krav, 
samtidigt som de känner sig övervakade av samhället. Personerna upplever det svårt 
att behålla sina relationer till omgivningen och fungerande relationer är en 
skyddsfaktor för att upprätthålla hälsa. Personerna upplever hälsa och känner sig 
friska från fenomenet bipolär sjukdom när symtom inte uppenbarar sig i deras 
livsvärld. Personerna upplever en kamp att förstå sig själv och göra andra förstådda 
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om vad som är sjukdom och vad som är personlighet (Bonnington & Rose, 2014; 
Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 
2013).  

Eriksson (1994) bekräftar personernas oro och osäkerhet vilket kan härledas till teorin 
om lidande, där lidandet beskrivs som en kamp och något som påverkar hela 
personens liv. Grande et al. (2015) stärker resultatet då sjukdomen är en kamp som 
också innebär en högre risk att dö i suicidhandling. Bellivier et al. (2011) beskriver 
förutom suicidrisken, även risken för andra sjukdomar och olyckor som drabbar 
personer med bipolär sjukdom. Bora et al. (2009) beskriver att det finns ett eutymskt 
tillstånd där personen inte upplever sjukdomen och kan känna hälsa, vilket styrker 
resultatet då personer med bipolär sjukdom upplever att de är friska när fenomenet 
inte visar sig. Michalak, Livingston, Hole, Suto, Hale, Haddock (2011) styrker även 
resultatet då personerna med bipolär sjukdom påvisar att de inte är sin sjukdom utan 
är personer som lider av bipolär sjukdom, fenomenet bipolär sjukdom behöver inte 
innebära enbart ohälsa utan personerna kan leva sitt liv och samtidigt uppleva hälsa.  

Det är viktigt att sjuksköterskan ser till personens personlighet som något skilt från 
sjukdomen för att främja hälsa hos personen med bipolär sjukdom. Sjuksköterskan 
bör använda vårdande kommunikation som ett verktyg för att ta hand om personer 
som har suicidtankar. En god relation, kontinuitet och ett holistiskt synsätt bör ses 
som grundpelare för god omvårdnad. 

En ökad kunskap önskas hos personerna med bipolär sjukdom, då kunskap ger 
upphov till acceptans. Accepterandet av sin sjukdom, ger i kombination med kunskap, 
strategier att bemästra sin situation och strategierna är skyddsfaktorer för 
återinsjuknande. Strategierna kan vara att: lyssna på musik, utöva fysisk aktivitet, 
minska antalet stressorer, dokumentera symtom och strategier samt undvika alkohol. 
Personerna känner en längtan över att känna kontroll i sina liv, kunskap används för 
att utveckla strategier och för att lindra lidandet. Personerna anser att relationer är 
viktigt för att känna delaktighet i samhället. Omgivningens stöd hjälper personerna att 
hantera vardagen och omgivningens brist på kunskap har en negativ inverkan. 
Personerna önskar att få dela sina erfarenheter med omgivningen för att sprida 
kunskap och därmed en djupare förståelse. Personerna menar att kunskap och 
erfarenheter går hand i hand (Bonnington & Rose, 2014; Daggenvoorde et al., 2013; 
Goossens et al., 2010; Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 2009; 
Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Asp och Fagerberg (2012) bekräftar att en persons upplevelser ger upphov till 
kunskap och en förförståelse om fenomenet hos personer utan bipolär sjukdom. 
Tugrul (2003) belyser vikten av undervisning till personen med bipolär sjukdom och 
dess närstående från sjuksköterskan då det inger kunskap som ger upphov till 
självständighet och upplevd hälsa. Van der Voort et al. (2007) påvisar att 
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sjuksköterskan behöver vara ärlig i sin kommunikation med personens närstående, att 
sjukdomen är kronisk men att samtidigt inge hopp inför framtiden. Rusner et al. 
(2010) och Jönsson (2006) menar att sjuksköterskan ska hjälpa personerna i deras 
sökande efter kunskap mot en självständig vardag, vidare beskriver Jönsson (2006) att 
sjuksköterskan ska vara ett stöd för att utveckla personernas egna strategier. Lindholm 
(1997) menar att inte bli sedd, hörd eller förstådd samt att inte vara bekräftad som den 
person man är ett hot som innebär ett livslidande. Bergström (2003, mars) beskriver 
åtgärder som utvecklades under antiken, där lyssna på musik, motion och minskat 
alkoholintag var åtgärder för att lindra psykisk ohälsa. Billsborough et al. (2014) 
styrker resultatet då personer med bipolär sjukdom utvecklar egna strategier för att 
bemästra sin vardag så som att: acceptera sjukdomen, fullfölja läkemedelsbehandling, 
erhålla kunskap om sjukdomen, identifiera tidiga symtom samt dokumentera tankar 
och känslor. 

Åtgärder för den som lider av bipolär sjukdom visar sig i det här resultatet ha stora 
likheter med den antika läkekonstens åtgärder mot psykisk ohälsa enligt Bergström 
(2003, mars). Sjuksköterskan bör stödja personerna i att finna kunskap för att lättare 
kunna skapa strategier att klara av vardagen på ett bra sätt. För att uppnå en känsla av 
självständighet för personer med bipolär sjukdom, bör sjuksköterskan ha som mål att 
får personen och dennes närstående delaktiga i omvårdnaden.  

Personerna upplever att läkemedel är ett stöd och ett hinder. När 
läkemedelsbehandlingen fungerar är det till stor hjälp då personerna känner hälsa, 
dock när personerna känner hälsa blir följsamheten till behandlingen oftast lidande då 
personerna inte känner sig sjuka. Upplevda hinder är förändringar i beteendet som 
innebär att personerna känner sig osäkra på sig själva, de upplever att någon annan 
styr deras liv och att de inte får tillräckligt med stöd i vardagen. Personerna upplever 
att det är viktigt med en god vårdrelation för att få stöd i vardagen. Dessutom känner 
personerna sig maktlösa och har en upplevelse av ett asymmetriskt förhållande till 
vården (Bonnington & Rose, 2014; Crowe et al., 2012; Proudfoot et al., 2009; Rusner 
et al., 2009; Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Van der Voort et al. (2007) påvisar vikten av att sjuksköterskan har kunskap om 
läkemedelsbehandling och dess effekter för att kunna vara till gott stöd för personen 
med bipolär sjukdom. Resultatet styrks av Adler et al. (2012) och Jönsson et al. 
(2006) som menar att återinsjuknande inte går att helt förebygga då nedsatt följsamhet 
kan ge upphov till återinsjuknande, som i sin tur kan leda till ohälsa och lidande. Ett 
sjukdomslidande kan uppstå när behandling får effekter som skapar lidande (Eriksson, 
1994; Lindholm, 1997). Det icke jämnställda förhållandet till vården upplevs ovärdigt 
och att det icke jämnställda förhållandet mellan vårdare och person kan ses som en 
förnedring och ger upphov till lidande (Lindholm, 1997). 
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Sjuksköterskan bör informera, undervisa och stödja personer med bipolär sjukdom 
kring behandling för att förbereda personen på behandlingens möjliga utfall. Genom 
kunskap om behandlingens möjliga utfall och vikten av följsamhet kan 
återinsjuknande förebyggas.  

Personer med bipolär sjukdom härleder stigmatisering till bristande kunskap, 
stigmatiseringen ger upphov till marginalisering av samhället och upplevd 
stigmatisering är en verklighet för personer. Personerna upplever stigmatisering på 
grund av bristande kunskap från sin omgivning. Bristande kunskap är en anledning till 
att inte vilja berätta för omgivningen om sin sjukdom och sina upplevelser med rädsla 
av att relationerna ska påverkas. Omgivningens stigmatisering av personer med 
bipolär sjukdom ger upphov till en sämre självuppfattning vilket gör det till ett hinder 
att uppsöka vård. Upplevelse av stigmatisering ger upphov till lägre funktion hos 
personer med bipolär sjukdom. Genom att prata om upplevd stigmatisering, reflektera 
samt att delge kunskap om fenomenet bipolär sjukdom är verktyg för att hantera 
stigmatisering och främja hälsa (Bonnington & Rose, 2014; Crowe et al., 2012; 
Daggenvoorde et al., 2013; Jönsson et al., 2008; Proudfoot et al., 2009; Rusner et al., 
2009; Thomé et al., 2012; Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Michalak et al. (2011) styrker resultatet då stigmatisering skapas av samhället och 
inger en negativ bild på personerna med bipolär sjukdom, vilket upplevs frustrerande 
för personerna. Efter att ha upplevt stigmatisering under en längre tid lär sig 
personerna att hantera stigmatiseringen och upplever att stigmatiseringen inte längre 
påverkar deras vardag. Dock menar Michalak et al. (2011) att upplevelse av 
stigmatisering skiljer sig beroende på vilken kultur personerna lever i. Jönsson (2006) 
menar att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad och sjuksköterskan behöver 
då kunskap och se utifrån den lidande personens livsvärld. Eide och Eide (2009) 
menar att kommunikation skapar en relation som består av tillit, trygghet och respekt. 
Arman (2012) beskriver att uteslutning från omgivningen ger upphov till lidande och 
bekräftas även i resultatet genom att personerna med bipolär sjukdom upplever sig 
stigmatiserade. Lindholm (1997) styrker resultatet då det beskrivs att personer med 
icke fungerande relationer inte vågar delge information om lidandet i rädsla av att inte 
bli älskad. Dahlberg (2014) påvisar vikten av att se personer utifrån deras livsvärld för 
att öka förståelsen om sjukdomen.  

Sjuksköterskor bör arbeta promotivt mot stigmatisering för att minska personers 
lidande och främja hälsa. Genom att delge kunskap om fenomenet bipolär sjukdom 
till omgivningen, kan omgivningens kunskap öka och stigmatiseringen minska. En 
minskad stigmatisering kan leda till att personerna med bipolär sjukdom vågar prata 
om sin ohälsa och upprätthålla goda relationer. Med ökad kunskap hos personer med 
bipolär sjukdom, omgivningen och vårdpersonal kan stigmatisering förhindras. 
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Konklusion 
Tre teman framkom efter bearbetning och diskussion av resultatartiklarna. Dessa var 
upplevelser av livssituationen, upplevelser av relationer och upplevelser av lidandet. 
Att leva med bipolär sjukdom är en kamp, ett lidande och en strävan över att få 
kontroll över sitt liv. Det är en kamp i att förstå vad som är fenomenet bipolär 
sjukdom och vad som är personlighet. Personerna upplever relationer som ett stöd för 
att bemästra sin situation. Bristande kunskap från omgivningen upplevs som ett 
hinder, rädsla finns för att bli stigmatiserad och marginaliserad av samhället. Denna 
rädsla påverkar personerna att inte våga berätta om sin ohälsa. Upplevelser av ångest 
och oro inför framtiden är stående inslag i livsvärlden hos personer som lider av 
bipolär sjukdom, även suicidtankar är vanliga. Resultatet visar att lidandet har en 
central roll i livet hos personer med bipolär sjukdom. 

Implikation 
Sjuksköterskan möter personer som lider av bipolär sjukdom i alla vårdinstanser och 
inte bara på en psykiatrisk vårdinstans. Sjuksköterskan behöver därför en ökad 
förståelse av fenomenet bipolär sjukdom, detta genom utbildning i grundutbildningen 
men också kompetensutbildning och vidareutbildning. Inom klinisk verksamhet bör 
olika vårdinstanser samverka för att få en bredare förståelse om fenomenet bipolär 
sjukdom. För att få ett holistiskt perspektiv bör sjuksköterskans erfarenheter om att 
vårda personer med bipolär sjukdom belysas i framtida forskning. Ytterligare 
forskning bör belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att kunna ge en god 
omvårdnad i uppgiften att lindra lidandet. 
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67 16 7(5) 1 

 



BILAGA B  

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Bonnington, O., & Rose, D. (2014). Exploring stigmatisation among people diagnosed with either 
bipolar disorder or borderline personality disorder: A critical realist analysis. Social Science & 
Medicine, 123, 7-17. doi:10.1016/j.socscimed.2014.10.048 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå och utforska erfarenheter av stigma och diskriminering hos personer med 
diagnosen bipolär sjukdom eller personlighetsstörning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Latent tematisk analys 

Urval Strategiskt urval och snöbollsurval. 46 personer, varav 24 personer ( åtta män och 16 kvinnor) 
med bipolär sjukdom. Exklusionskriterier: Personer som varit med i studier om stigma det senaste 
året, att inte ha eller att ha båda diagnoserna (personlighetsstörning & bipolär sjukdom), ålder 
under 18 år, personer tillhörande annan etnisk etnicitet än ”white” och ”black african/caribbean” 
samt personer under pågående psykisk stress.  

Datainsamling 24 personer valdes ändamålsenligt från patientorganisationer. Fokusgrupper (tre till fyra personer i 
varje grupp), 29 intervjuer (14 med bipolär sjukdom och 15 med personlighetsstörning) 
Fokusgrupperna varade mellan 90 och 150 minuter. Intervjuerna varade mellan 60 och 165 
minuter. Datamaterial samlades in mellan oktober 2010 och april 2012. Ytterligare 22 personer 
valdes ut med hjälp av snöbollsmetod.  

Dataanalys Tematisk analys. Latenta teman identifierades och omvandlades sedan till slutgiltiga teman enligt 
Archer (1995).  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att stigmatisering är ett problem som beror av bristande kunskap från omgivningen. 
Personerna beskriver att media sprider en negativ bild kring sjukdomen. Personerna känner sig 
utstötta av samhället och känner maktlöshet, särskilt i relation till vården. Att berätta om 
sjukdomen upplevs svårt på grund av bristande kunskap i sin omgivning.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



 

Artikel 2 

 

 

Referens Crowe, M., Inder, M., Carlyle, D., Wilson, L., Whitehead, L., Panckhurst, A. & Joyce, P. (2012). 
Feeling out of control: a qualitative analysis of the impact of bipolar disorder. Journal of 
psychiatric and mental health nursing, 19(4), 294-302. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01786.x 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utreda hur bipolär sjukdom påverkar personer med diagnosen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Induktiv tematisk analys 

Urval Strategiskt urval. 21 personer (16 kvinnor och fem män) randomiserades utifrån ett register. Ålder 
mellan 22 och 71 år gamla. En kontrollgrupp utsågs. Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, kunna 
och vilja skriva under en enkät, pågående behandling från psykiatrisk vårdenhet samt diagnosen 
bipolär sjukdom. Exklusionskriterier: Svår alkohol och/eller drogberoende.  

Datainsamling Transkriberade intervjuer med specifika öppna frågor. 

Dataanalys Tematisk analys enligt Boyatzis (1998). Analysen har kondenserat ursprungligt datamaterial, 
identifierat teman, jämfört teman med ursprungligt datamaterial, skapande av koder och testat 
reliabiliteten.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att diagnostiseras med bipolär sjukdom förändrar personernas liv och är svårt att 
hantera. Personerna upplever en ovilja att berätta om sjukdomen för personer i omgivningen. 
Personerna upplever bristande kunskap från sin omgivning och är därför rädda för att bli 
stigmatiserade, då bristande kunskap och stigma kopplas samman. Personerna upplever 
sjukdomen svårhanterlig och att sjukdomen tar över personens känsla av kontroll, personerna 
upplever sig inte accepterade av samhället. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II.  

 



 

Artikel 3 

 

 

Referens Daggenvoorde, T. H., Goossens, P. J., & Gamel, C. J. (2013). Regained control: a 
phenomenological study of the use of a relapse prevention plan by patients with a bipolar disorder. 
Perspectives in psychiatric care, 49(4), 235-242. doi:10.1111/ppc.12009 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska levda erfarenheter i utvecklande och användande av en förebyggande 
återfallsplan av patienter med bipolär sjukdom.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk ansats 

Urval 15 personer (åtta kvinnor och sju män, 32-62 år). Deltagare rekryterade från patientdatabas i 
specialist öppenvård för bipolär sjukdom i Nederländerna. Inklusionskriterier: bipolär sjukdom 
som diagnos, utvecklad återfallsplan och i eutymskt tillstånd. Exklusionskriterier: behärska 
holländska språket samt tidigare kontakt med förste författare som vårdgivare.  

Datainsamling Intervjuer skedde januari 2010 – maj 2010, upp till 60 minuter långa. Intervjuerna var 
ostrukturerade, bandinspelade och transkriberade.  

Dataanalys Analysmetod enligt Colaizzi´s användes, datamaterialet kodades och grupperades in i fyra teman.  

Bortfall Sju personer i externt bortfall, anledning ej beskriven. En person i internt bortfall som avbröt på 
grund av frågornas utformning.  

Slutsats Studien visar att individuella omvårdnadsåtgärder ett bra hjälpmedel för att hantera och ge ökad 
kunskap om sjukdomen. Att ha en god relation till vårdpersonal är viktigt, att dokumentera 
symtom, känslor och egna strategier är ett hjälpmedel samt ett sätt att få stöd från sin omgivning. 
Personerna upplevde stigmatisering från omgivningen. Acceptans och bearbetning av sjukdomen 
är viktigt för ökad kunskap.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II.  

 



 

Artikel 4 

 

 

Referens Goossens, P. J. J., Kupka, R. W., Beentjes, T. A. A., & van Achterberg, T. (2010). Recognising 
prodromes of manic or depressive recurrence in outpatients with bipolar disorder: A cross-
sectional study. International journal of nursing studies, 47(10), 1201-1207. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.010 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva de första symtomen av mani eller depression efter återfall rapporterade av 
patienter med bipolär sjukdom och att utforska samband mellan förmågan att känna igen dessa 
tidiga symtom och de typiska kliniska tecken för dessa patienter.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittstudie, experimentell design 

Urval 111 personer (73 kvinnor och 38 män, medelålder cirka 47 år) från öppenvården med bipolär 
sjukdom. Inklusionskriterier: Patienter i psykiatrisk öppenvård med bipolär sjukdom, minst 18 år 
gamla och att ha förmågan att genomföra en intervju. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor. Datainsamling skedde mellan april 2005-april 2006.  

Dataanalys Beskrivande statistik i tabeller. Data bearbetad med chi 2-test. Signifikansnivå 0,05.  

Bortfall 18 personer i externt bortfall på grund av: psykisk stress, depressiv eller manisk/hypomaniskt 
tillstånd, hospitalisering, ovillig att resa, fysisk ohälsa, anhörigas påverkan eller anslöt sig inte till 
intervjun. En person i internt bortfall som avbröt under intervjun.  

Slutsats Studien menar att det finns en signifikant korrelation mellan antal erfarna depressiva episoder och 
kunskap kring tidiga symtom vid episoderna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  

 



 

Artikel 5 

 

 

Referens Jönsson, P. D., Wijk, H., Skärsäter, I., & Danielson, E. (2008). Persons living with bipolar 
disorder—their view of the illness and the future. Issues in Mental Health Nursing, 29(11), 1217-
1236. doi: 10.1080/01612840802370764  

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Beskriva innebörden av att leva med bipolär sjukdom baserat på individens syn på ohälsan och 
framtiden. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Induktiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval. 18 personer (nio kvinnor och nio män, 18-57 år) med diagnosen bipolär 
sjukdom.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer om 51-97 minuter som sedan transkriberades. En av intervjuerna 
spelades inte in då bandspelaren gick sönder men anteckningar togs och skrevs rent samma kväll. 
Två öppna frågor användes i intervjuerna: ”Hur är din syn på din sjukdom” samt ”Hur är din syn 
på framtiden”. Följdfrågor ställdes när det ansågs nödvändigt att utveckla svaren. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Transkriberade intervjuer. Bildande av meningsbärande enheter, 
kondenserade enheter, koder och teman. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att det är viktigt att acceptera sjukdomen för att minska upplevelsen av osäkerhet, 
dock försvåras det på grund av stigmatisering. Viljan att förstå samt erfarenheter ger upphov till 
kunskap. Med ökad kunskap skapar personerna strategier för att hantera vardagen. Många 
personer upplever svårigheter i vardagliga aktiviteter samt osäkerhet inför framtiden vilket kan ge 
suicidtankar. Vid diagnostisering uppkommer många frågor men också en lättnad över att få en 
diagnos. Personerna upplever svårigheter att skilja på sjukdom och personlighet, även från 
omgivningen. Vid stabila perioder upplevs hälsa och personerna förnekar sjukdom, studien visar 
att erfarenheter ger ökad kunskap, förståelse, insikt och framtidstro. Personerna vill känna sig 
behövda och bidra till samhället. En del personer upplever inte diagnosen som ett hinder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 

 



 

Artikel 6 

 

 

Referens Proudfoot, J. G., Parker, G. B., Benoit, M., Manicavasagar, V., Smith, M., & Gayed, A. (2009). 
What happens after diagnosis? Understanding the experiences of patients with newly‐diagnosed 
bipolar disorder. Health Expectations, 12(2), 120-129. doi:10.1111/j.1369-7625.2009.00541.x 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utreda patientens subjektiva upplevelser efter att ha diagnostiserats med 
bipolär sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk ansats.  

Urval 26 personer (14 kvinnor och 12 män, 18-59 år). Inklusionskriterier: Ålder över 18 år, 
diagnostiserad med bipolär sjukdom av psykiatriker de senaste 12 månaderna, möten med 
vårdpersonal för pågående behandling, tillgång till internet, mail och skrivare samt datorvana, 
bosatt i Australien och behärska engelska samt delta under sex månader i studien. Personen måste 
också ha 22 eller fler poäng i ett frågeformulär för bipolär sjukdom.  

Datainsamling Först fick de deltagande se ett nätbaserat utbildningsprogram som pågick i åtta veckor. Data 
samlades sedan in via mailkonversationer mellan deltagare och andra personer som utbildats för 
studien med minst två års levd erfarenhet med diagnosen bipolär sjukdom. 

Dataanalys Femstegsmetod enligt Pope & Mays (2006). Analysen delade in data, identifierade nyckelfaktorer, 
koncept och teman delades upp och kondenserades till teman och därefter tolkas. Författarna har 
jämfört sina tolkningar och skillnader i tolkning diskuterades till koncensus. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att personerna inte känner igen sig själva i samband med behandling vilket ger 
upphov till försämrad följsamhet. Reaktioner vid diagnostisering är: chock, förnekelse, ilska, 
lättnad och misstro. De upplever att de är svårt att skilja på person och sjukdom. Personerna 
upplever oro över hur framtiden påverkas av sjukdomen. Personerna önskar ökad kunskap om 
sjukdomen för att få kontroll över sitt liv. Förståelse och acceptans av sjukdom är viktiga 
skyddsfaktorer. Personerna upplever stigmatisering tillföljd av bristande kunskap hos 
omgivningen, kunskap anses främja hälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  

 



 

Artikel 7 

 

Referens Rusner, M., Carlsson, G., Brunt, D., & Nyström, M. (2009). Extra dimensions in all aspects of 
life-the meaning of life with bipolar disorder. International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-being, 4(3), 159-169. doi:http://dx.doi.org/10.1080/17482620902864194 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att utforska livets existentiella mening med bipolär sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk ansats.  

Urval Strategiskt urval. 10 personer (sex kvinnor och fyra män, 30-61 år). Inklusionskriterier: 
diagnostiserad med bipolär sjukdom, erfarit psykiatrisk vård, ha ett eget boende samt inte lida av 
svår episod av depression eller mani.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer, 50-80 minuter. Öppningsfråga var ”Skulle du vilja berätta för mig om 
din upplevelse av att leva med bipolär sjukdom”, sedan ställdes öppna följdfrågor för utökat 
material.  

Dataanalys Transkriberade intervjuer. Fenomenologisk analys enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008). 
Intervjuerna lästes två gånger, meningsbärande enheter bildades och dessa formades sedan till 
grupper och dessa skapade sedan nya strukturer där fenomenet ”att leva med bipolär sjukdom” 
utforskades.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att personer med bipolär sjukdom har en unik livsvärld med en extra dimension. 
Personerna upplever en lättnad övar att få en diagnos som dessutom ger en förklaring. 
Stigmatisering från omgivningen ger upphov till nedsatt självkänsla, minskad tilltro till sig själv 
och oro. Personer i omgivningen ses som ett stöd, dock upplever personerna att de inte bli 
förstådda. Misslyckande relationer till andra kan framkalla suicidala tankar som kan leda till 
självmord. Personerna upplever svårigheter i vardagliga aktiviteter och i att hantera sjukdomen. 
Accepterandet av sjukdomen var en vändpunkt för att känna makt över situationen. Personerna 
uppgav känslor som: skam, ångest, rädsla, oro, självförakt, maktlöshet, våld och ilska. Personen 
uppger också känslor som: lycka, glädje, tacksamhet och tillfredsställelse. Föräldrar som har 
bipolär sjukdom lider då de inte känner sig tillräckliga för sina barn och dess vardag. Personer 
upplever bristande kunskap och feldiagnostisering hos vårdpersonal vilket ger upphov till ett ökat 
lidande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  

 



 

Artikel 8 

 

 

Referens Thomé, E. S., Dargél, A. A., Migliavacca, F. M., Potter, W. A., Jappur, D. M. C., Kapczinski, F., 
& Ceresér, K. M. (2012). Stigma experiences in bipolar patients: the impact upon functioning. 
Journal of psychiatric and mental health nursing, 19(8), 665-671. doi:10.1111/j.1365-
2850.2011.01849.x 

Land  
Databas 

Brasilien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utreda den potentiella relationen mellan effekter och upplevelser av stigma och 
funktion hos patienter med bipolär sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittstudie - icke experimentell design 

Urval 60 personer med bipolär sjukdom (44 kvinnor och 60 män, medianålder på 47,58 år). Patienter i 
psykiatrisk öppenvård med bipolär sjukdom, kopplade till ett universitetssjukhus i Brasilien.  
Exklusionskriterier: Påvisad medicinsk ohälsa, svår personlighetsstörning och beroendesjukdom 
som primärdiagnos.  

Datainsamling Fem instrument för datainsamling. Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Analys med hjälp av medelvärde och standardavvikelser. Spearman’s korrelationskoefficient för 
att se samband. Signifikansnivå p= 0,05.  

Bortfall Ej beskrivet.  

Slutsats Studien visar en signifikant korrelation mellan funktion och upplevd stigmatisering. En ökad 
funktion associeras med få upplevda stigmatiseringstillfällen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  

 



 

Artikel 9 

 

Referens Tjoflåt, M., & Ramvi, E. (2013). I am Me! Experiencing Parenting While Dealing With One's 
Own Bipolar Disorder. Social Work in Mental Health, 11(1), 75-97. 
doi:10.1080/15332985.2012.736465 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet var att få insikt i föräldraskapet hos de som har bipolär sjukdom genom deras berättelser om 
sina upplevelser.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk ansats.  

Urval Sex personer (fem kvinnor och en man, 31-50 år). Inklusionskriterier: hemma med barn under 18 
år (heltid), diagnostiserad med bipolär sjukdom utan svår akut sjukdomsepisod, frånvarande av en 
primär beroendesjukdom eller andra psykiska diagnoser, ej vara hospitaliserad eller under ECT 
samt kunna förstå studiens upplägg. 

Datainsamling Datainsamling ägde rum under år 2010 genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som 
varade 90-120 minuter.  

Dataanalys Transkriberade intervjuer. Förklarande fenomenologisk analys gjordes med modifieringar enligt 
Smith & Osborn (2003). Analysen började med genomläsning av intervjuerna. Noteringar gjordes 
kring intervjutexten, teman bildades och grupperades till större teman. Intervjuerna lästes sedan 
igen för att försöka hitta nya teman samt jämförande av text med bildande teman. Intervjutexterna 
och bildade teman jämfördes fortlöpande under analysprocessen. Författarna jämförde sedan sina 
tolkningar.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att det är svårt att balansera föräldraskap och sjukdom, men personerna anser sig 
vara goda föräldrar. Personerna känner känslor som oro, osäkerhet, skuld, skam och inte ha 
kontroll över sitt liv. Personerna uppgav olika strategier för att bemästra sin vardag, barnen är en 
skyddsfaktor. Behandling av sjukdomen gör att personerna har svårt att känna igen sig själva samt 
känner rädsla över att belasta sitt barn med sjukdomen. Personerna upplever sig stigmatiserade av 
sin omgivning, omgivningen upplevs också som ett stöd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  
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