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Sammanfattning    

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom karaktäriserad av episoder med mani och 

depression. Symtom på mani kan vara ökad energi och förhöjd sinnesstämning och 

depression kännetecknas av sänkt sinnesstämning och minskad aktivitet. Sjukdomen 

behandlas oftast farmakologiskt men det är även betydelsefullt med psykologiskt 

inriktade åtgärder. Då bipolär sjukdom är en relativt vanligt förekommande sjukdom är 

sannolikheten stor att sjuksköterskan kommer i kontakt med dessa patienter. Svårigheter 

kan finnas för sjuksköterskan att leva sig in i livsvärlden hos patienter med bipolär 

sjukdom och förstå att sjukdomen genomsyrar stora delar av det dagliga livet. Syftet 

med studien är att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett 

livsvärldsperspektiv. Studien är en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har 

analyserats. Fynd som gjordes var att patienterna har svårigheter att hantera symtomen 

och att sjukdomen påverkar deras livsvärld. Patienterna nämner problem med att behålla 

riktning i livet och har svårt att acceptera diagnosen samt att sjukdomen påverkar jaget 

och identiteten. Vikten av förtroendefulla relationer betonas men även en problematik 

med att upprätthålla dessa. Upplevelser av skuld, skam och stigmatisering beskrivs. 

Upplevelserna bekräftar sjukdomens komplexitet och vikten av att sjuksköterskan har 

god kunskap om sjukdomen, skapar en bra vårdrelation och har ett vårdande samtal för 

att hjälpa patienterna att leva med sjukdomen, att acceptera diagnosen och att bli 

självständiga. En insikt och förståelse hos sjuksköterskan i patienternas upplevelser 

skulle kunna bidra till en bättre omvårdnad. Det kan konstateras en problematik med att 

allmänsjuksköterskan vårdar denna patientgrupp.  
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INLEDNING 

Studien behandlar patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett 

livsvärldsperspektiv. Valet av ämne grundar sig i ett intresse för patienter med bipolär 

sjukdom efter tidigare möten med dessa individer under verksamhetsförlagd utbildning 

inom psykiatrin. Att leva med en psykisk sjukdom i dagens samhälle kan både vara 

påfrestande och plågsamt då hela vardagen speglas av sjukdomen. Bipolär sjukdom är 

en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, trots detta läggs inte mycket fokus på 

dessa patienters svårigheter och lidande. Vidgad förståelse för patienternas upplevelser 

kan bidra till att sjuksköterskan ger bättre omvårdnad till denna patientgrupp. Insikterna 

som erhålls kan vara användbara i framtida yrkesrollen som sjuksköterska oavsett 

tjänstgöring inom psykiatrisk eller somatisk vård. 

 

 

BAKGRUND 

Bipolär sjukdom  

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom med symtom som oftast debuterar i ungdomen 

eller i tidig vuxenålder. För nuvarande ses sjukdomen som ett av de tio vanligast 

förekommande hälsoproblemen världen över. Sjukdomen kännetecknas av perioder av 

förhöjd sinnesstämning, så kallad mani, lättare mani, så kallad hypomani, eller perioder 

av depression (Malhi, Adams, Cahill, Dodd & Berk, 2009). Crowe et al. (2012) 

beskriver två typer av bipolär sjukdom, bipolär sjukdom typ 1 och bipolär sjukdom typ 

2. Typ 1 karaktäriseras av en eller flera maniska episoder och patienten har ofta haft en 

eller flera djupa depressiva episoder. När det gäller typ 2 har dessa patienter episoder av 

hypomani som inte kräver sjukhusvård samt depressiva episoder (Crowe et al., 2012). 

Orsakerna till varför en patient får bipolär sjukdom är oklara. Dock finns det familje-, 

tvillings- och adoptionsstudier som visar att bipolär sjukdom har ärftliga faktorer och att 

sjukdomen kan överföras genetiskt (Meiser, Mitchell, McGirr, Van Herten & Schofield, 

2005).   

 

Shippee et al. (2011) tar upp unipolär sjukdom och förklarar att sjukdomen 

kännetecknas av att patienten endast har depressioner, vilket kan jämföras med den 

bipolära sjukdomen där patienten både har depressioner och manier. Jämförelsen mellan 

unipolär och bipolär sjukdom visar att den bipolära sjukdomen är betydligt mer 

omfattande än den unipolära. Det beskrivs att den bipolära populationen är yngre, lägre 

utbildade, fattigare, har lägre arbetsproduktivitet samt större sociala och personliga 

begränsningar i jämförelse med den unipolära populationen. Detta kan kopplas till 

Svensk sjuksköterskeförening (2006) som beskriver en etisk kod för sjuksköterskor som 

benämns International Council of Nurses, ICN:s etiska kod. Enligt koden har 

sjuksköterskan ett ansvar att stödja åtgärder som tillgodoser svaga populationers hälsa 

och sociala behov. Shippee et al. (2011) betonar att den bipolära sjukdomen 

genomtränger större delen av det dagliga livet, att den begränsar patientens förmågor 

samt bidrar till störningar i den sociala rollen. Sjukdomens negativa konsekvenser som 

Shippee et al. (2011) tar upp kan kopplas till livslidandet som Eriksson (1994) beskriver 

som något som uppstår då en patients existens eller möjlighet till socialt samspel hotas. 

Lidandet som inträder då präglar hela livssituationen. 
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För att diagnostisera bipolär sjukdom används världen över en handbok för psykiatri 

som utges av American psychiatric association som tar upp standarddiagnoser för 

psykiatriska sjukdomstillstånd och föreskrifter om hur diagnoser ställs. För att 

diagnostisera bipolär sjukdom används en internationell statistisk klassifikation som 

benämns ICD-10, International Statstical Classification of diseases and related health 

problems. I ICD-10 beskrivs bipolär sjukdom som ett tillstånd med påtaglig omställning 

i patientens stämningsläge, i riktning mot depression eller mot förhöjd grundstämning 

(Socialstyrelsen, 2010). Bipolär sjukdom diagnostiseras ofta på basen av mani och 

patienter som egentligen är bipolära och uppvisar depressiva symtom brukar behandlas 

som en djup depression. Resultatet av detta är att många patienter med bipolär sjukdom 

får fel diagnos och inkorrekt behandling. Att många patienter är feldiagnostiserade 

påverkas även av det faktum att det inte finns någon klinisk eller biologisk markör för 

bipolär sjukdom (Malhi et al., 2009).  

 

Symtom  

ICD-10 tar upp symtom som patienter uppvisar vid bipolär sjukdom. Vid mani 

förekommer symtom som ökad aktivitet och energi, förhöjd sinnesstämning, ökad 

socialitet, tydlig känsla av välbefinnande, pratsamhet samt ökad närgångenhet. Även 

symtom som minskat sömnbehov, irritabilitet, ökad sexuell energi och högmod kan 

förekomma (WHO, 2010). Malhi et al. (2009) beskriver vissa symtom som bland annat 

förhöjd energi och minskat sömnbehov som tidiga varningstecken på en begynnande 

manisk episod. De symtom som uppträder under depressiv episod beskrivs av WHO 

(2010) som reducerad energi, sänkt sinnesstämning, minskad aktivitet och tydlig trötthet 

efter minimal ansträngning. Vanligt förekommande symtom är även 

koncentrationssvårigheter, sömnproblematik, reducerat självförtroende och självkänsla 

samt känslor av värdelöshet och skuld. Begreppet skuld utvecklar Eriksson (1994) och 

beskriver att skuld kan upplevas av patienten själv eller från samhället. En patient 

känner skuld då den är medveten om att den har svikit sig själv eller andra och ofta är 

det olika handlingar som har gjort att känslan uppstår. Malhi et al. (2009) menar att 

bipolär sjukdom kan ha allvarliga konsekvenser som suicid och långtidssjukskrivning 

och att sjukdomen innebär ett funktionellt handikapp för patienten. Koppling kan göras 

till sjukdomslidandet som Eriksson (1994) beskriver som det lidande som kan uppstå i 

samband med sjukdom. Det kan vara fysisk smärta som ger ett sjukdomslidande men 

det kan även vara andliga eller själsliga aspekter som gör att en patient upplever ett 

sjukdomslidande.  

 

Ångestproblematik är vanligt under både maniska och depressiva episoder hos patienter 

med bipolär sjukdom. Ångesten ger en inskränkning på livskvalitén och påverkar 

sociala relationer negativt, vilket komplicerar den bipolära sjukdomen och ökar risken 

för självmord (Malhi et al., 2009). Bellivier et al. (2011) anser att bipolär sjukdom är 

starkt associerad med hög risk för fullbordat självmord samt suicidalt beteende och 

suicid är den främsta orsaken till förtidig död hos patienter med bipolär sjukdom. Suicid 

kan kopplas till det som Eriksson (1994) beskriver som livslidande. Livslidande kan få 

en patient att nå en punkt då den inte orkar kämpa längre.  

 

Patienter med bipolär sjukdom kan vårdas enligt två olika lagstiftningar. Patienterna kan 

vårdas frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen eller under tvång enligt lagen om 
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psykiatrisk tvångsvård, så kallad LPT. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 

baseras på tre kriterier, det första är att patienten lider av allvarlig psykisk störning och 

har ett oundvikligt behov av sluten psykiatrisk vård. Det andra kriteriet är att den 

nödvändiga vården inte kan ges med patientens samtycke och det tredje kriteriet är att 

patienten till följd av sitt tillstånd kan vara en fara för sig själv eller andra. Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård tar upp att tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och med 

största möjliga hänsyn till patienten. Detta kan kopplas till det som Eriksson (1994) 
beskriver som vårdlidande. Vårdlidandet kan patienten uppleva förorsakat av vård och 

behandling. Vårdlidandet kan vara ett resultat av kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff samt makutövning. Svensk sjuksköterskeförening (2006) tar upp 

att det ingår i sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde att lindra lidande enligt 

ICN:s etiska kod.  

 

Behandling 

Den kliniska behandlingen av bipolär sjukdom innehåller vanligtvis en kombination av 

farmakologisk behandling och psykologiskt inriktade åtgärder, men även fysiska 

behandlingar som elektrokonvulsiv behandling, ECT, kan användas (Malhi et al., 2009). 

ECT kan ges till patienter med bipolär sjukdom som har svåra depressiva eller maniska 

symtom (Shanmugam Virupaksha, Shashidhara, Thirthalli, Naveen Kumar & 

Gangadhar, 2010). Vid farmakologisk behandling av sjukdomen är 

försthandspreparaten oftast litium och Valproate. Vid behandling av depressiva episoder 

har antidepressiva läkemedel, särskilt selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI- 

preparat, en betydelsefull roll (Malhi et al., 2009). Litium är det viktigaste 

stämningsstabiliserande preparatet vid bipolär sjukdom vid akut mani, akut depression 

och för att förhindra manier och depressioner. Litium anses även besitta antiaggressiva 

och antisuicidala egenskaper (Licht, 2011). Malhi, Tanious, Das och Berk (2012) menar 

att litium är ett läkemedel som kräver bra reglering, kontinuerliga plasmakontroller, 

individuellt anpassade doser och kunskap om preparatets effekt. Licht (2011) betonar att 

litium har många biverkningar och det är viktigt att patienten är informerad om dessa 

och har fått upplysning om eventuella risksituationer som kan leda till toxiska nivåer av 

litium i kroppen, som exempelvis vätskeförlust och litiumöverdos.   

 

När det gäller långtidsbehandling av bipolär sjukdom är psykologiskt inriktade åtgärder 

en nyckelkomponent för att hjälpa patienten att förstå sjukdomens mönster och för att 

försöka få patienten att visa engagemang för sin sjukdom. Psykologiskt inriktade 

behandlingar kan exempelvis vara kognitiv beteendeterapi, KBT. Kognitiv 

beteendeterapi riktar sig hos patienter med bipolär sjukdom till att patienten lär sig att 

känna igen när ett skov är på väg och på så sätt kan få tidigt insatt behandling. Denna 

sorts terapi anses vara effektiv när det gäller att reducera frekvensen för skov och för att 

förbättra den sociala funktionen. Utöver farmakologisk och psykologisk behandling kan 

livsstilsåtgärder inkluderas. Det är betydelsefullt att patienten har ett socialt nätverk, kan 

återgå till arbete om möjlighet finns och blir motiverad till att hålla sig till rutiner 

(Malhi et al., 2009).  
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Relationen mellan sjuksköterska och patient 

I samband med behandling av patienter med bipolär sjukdom beskriver Malhi et al. 

(2009) vikten av en funktionell relation mellan sjuksköterska och patient. Relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs av Eriksson (2000) som en vårdrelation 

och denna utgör essensen i vårdprocessen. Relationen kan ge patienten kraft att vara 

delaktig i vården och göra att patienten växer som människa. Det är elementärt att 

relationen inte forceras av sjuksköterskan. Lidén, Öhlén, Hydén och Friberg (2009) 

menar att sjuksköterskan bör gå in i mötet med patienten som en medmänniska och ha 

mindre formella samtal. På så vis kan patientens känslor och upplevelser vara en del av 

konversationen. Kiessling och Kjellgren (2004) belyser känslan av delaktighet. Det är 

viktigt att det finns en god dialog mellan patient och sjuksköterska och att det finns 

respekt för patientens personliga önskemål och upplevelser. Om sjuksköterskan ser 

patienten som en jämlik individ istället för en beroende patient kan patientens 

välbefinnande öka samt viljan att uppnå hälsa. Delaktigheten kan kopplas till det som 

Dahlberg och Drew (1997) beskriver som livsvärld. Begreppet innebär att världen är 

som den upplevs av individen. Livsvärlden är alltid individuell och det är centralt att 

sjuksköterskan inväntar att patienten bjuder in i sin livsvärld. Det är betydelsefullt att 

kunna möta en patient i dennes livsvärld för att ge så god omvårdnad som möjligt, för 

att förbättra livskvalitén och för att öka förståelsen för patientens upplevelser. Malhi et 

al. (2009) hävdar att det centrala i behandlingen av patienter med bipolär sjukdom bör 

vara att förbättra livskvalitén för patienten.   

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Forskning visar att risken att insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent, det vill 

säga minst en person av hundra får diagnosen. Sannolikheten är stor att sjuksköterskan 

någon gång kommer i kontakt med dessa patienter inom den psykiatriska vården såväl 

som inom den somatiska. Det kan finnas svårigheter för sjuksköterskan att leva sig in i 

och förstå vilka konsekvenser sjukdomen har för patienten relaterat till exempelvis 

påverkan på livsvärlden. Studien strävar efter fördjupad inblick i patienters upplevelser 

av att leva med bipolär sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv. Det är viktigt att 

sjuksköterskan får insikt i patienternas upplevelser av att leva med sjukdomen i både 

dess maniska och depressiva fas. Insikten kan medföra att sjuksköterskan får ökad 

förståelse för patienternas livsvärld och med hjälp av kunskapen kan ge bästa möjliga 

omvårdnad.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett 

livsvärldsperspektiv.  
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METOD 

För att belysa patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom gjordes en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats och enbart kvalitativa artiklar inkluderades, förutom en 

artikel som både var kvalitativ och kvantitativ. Ansatsen valdes för att på bästa sätt belysa 

upplevelserna av att leva med bipolär sjukdom. Friberg (2006) menar att kvalitativa studier 

har som yttersta syfte att öka förståelsen för patienters upplevelser och erfarenheter. 

Litteraturen som bestod av vetenskapliga artiklar analyserades enligt Axelsson (2008)  

analysmodell för litteraturstudier. En litteraturstudie innebär att sammanställa forskning 

inom ett område och en systematisk litteraturstudie bygger endast på primärkällor, har en 

tydlig frågeställning och artiklarna väljs med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Datainsamling 

I sökprocessen användes databaserna Pubmed och Cinahl eftersom dessa innehåller 

artiklar fokuserade på vård och medicin. Sökprocessen inkluderade användandet av 

trunkering som Östlundh (2006) beskriver som att göra en sökning med hjälp av en 

asterisk, exempelvis en stjärna, istället för sökordets ändelse för att få med alla olika 

böjningsformer av sökordet. Inklusionskriterierna i sökprocessen var att artiklarna 

skulle vara originalartiklar skrivna på engelska eller svenska, Peer- reviewed granskade, 

publicerade efter år 2005 för att endast inkludera relativt aktuell forskning och artiklarna 

skulle ha upplevelser av att leva med bipolär sjukdom som huvudtema. 

Exklusionskriterierna var reviewartiklar, schizofreni eller andra psykiska sjukdomar, 

barn och ungdomar samt äldre. Sökprocessen inleddes med sökorden bipolar disorder 

och experience. Ändelsen på experience trunkerades för att få alla möjliga 

böjningsformer. Sökorden valdes eftersom syftet var att identifiera upplevelser kopplat 

till bipolär sjukdom. Sökorden bipolar disorder och experience skulle finnas med i titel 

eller abstract på artiklarna för att endast inkludera relevanta studier. Sökningen 

resulterade i 431 artiklar. Då detta var en relativ stor sökträff kombinerades ovanstående 

sökord med sökordet qualitative, eftersom upplevelser var huvudfokus. Det medförde 

29 sökträffar och efter överskådlig analys av dessa valdes sex artiklar ut. Ytterligare en 

artikel påträffades genom en referenslista på en redan utvald artikel. Detta resulterade i 

sju artiklar som speglade syftet. Utöver dessa artiklar söktes artiklar av 

forskningsstuderade Marie Rusner vars forskning lyfts tidigare under utbildningen, för 

att förstärka resultatet med svensk forskning. Det resulterade i ytterligare två artiklar. 

Sammanlagt bygger resultatet på nio vetenskapliga artiklar som svarar på syftet.   

 

Analys 

De nio utvalda artiklarna bearbetades med hjälp av Axelsson (2008) analysmodell. 

Analysen inleddes med en noggrann genomgång av artiklarna och dessa 

sammanställdes sedan i tabellform med rubrikerna perspektiv, problem och syfte, metod 

och resultat för att få en överblick för att underlätta fortsatt analys. (Bilaga 1). 

Artiklarna lästes upprepade gånger för att se helheten och det mest väsentliga i varje 

enskild artikel, för att därefter identifiera gemensamma teman och sedan skapa en ny 

helhet. Det skapades tre huvudteman med sammanlagt åtta underteman. (Tabell 1). Det 

väsentliga i varje artikel sorterades sedan in under lämpligt tema.  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i tre huvudteman och åtta underteman.  

 

Tabell 1. 

 

Påverkan på livet 

 

Snabba växlingar i stämningsläget 

Informanterna uttrycker att sjukdomen påverkar hela livsvärlden vilket gör det svårt att 

leva ett normalt liv. Många starka känslor och upplevelser förekommer samtidigt hos 

informanterna. Det bidrar till en komplexitet vilket erfars som en kaotisk livsvärld med 

höga berg och djupa dalar. Världen beskrivs vara karaktäriserad av en speciell intensitet 

och tankarna spinner stundtals okontrollerat, i synnerhet under maniska episoder. Under 

depressiva faser är kapaciteten att tänka och agera istället reducerad. Studien visar även 

att det är svårt att beskriva livssituationen och känslan av intensitet för andra (Rusner, 

Carlsson, Brunt & Nyström, 2009). Crowe et al. (2012) och Proudfoot et al. (2009) 

menar att de maniska episoderna kopplas ihop med känslor av välbehag och njutning. 

Episoderna förknippas dock även med negativa företeelser som pinsamheter, 

upplevelser av att inte ha kontroll över beteendet, känslor av skam och en rädsla för 

vetskapen att efter en manisk episod kommer en depressiv. Depressiva episoder speglas 

starkt av negativa tankar om sig själv. Enligt Crowe et al. (2012) förekommer det 

svårigheter med att hantera sjukdomens symtom under såväl manisk som depressiv 

episod och symtomen bidrar till en skiftande och instabil upplevelse av sig själv. 

Flertalet betonar att livet ändrades dramatiskt när symtomen debuterade. Inder et al. 

(2010) menar att det är vanligt att försöka få en förståelse för symtomen och 

upplevelserna av dem. Att uppnå en förståelse innebär att bli medveten om att 

någonting är fel, försöka förstå när och varför symtomen uppkommer och sedan söka 

professionell hjälp.  

Huvudteman Underteman 

Påverkan på livet Snabba växlingar i stämningsläget  

 

Ett liv i kaos  

 

Misstro och ifrågasättande 

Livet och jaget  Vem är jag?  

 

Vad händer med mig? 

 

Kontroll och självständighet 

Att inte vara som alla andra Förtroendefulla relationer  

 

Skuld, skam och stigmatisering 
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Det beskrivs att livet ständigt präglas av mycket tankar, känslor och sensoriska intryck 

samt att reflektioner över livet förekommer i hög grad. Struktur och rutiner i vardagen 

kan göra att stress undviks och att känslan av att ha kontroll över sina energiresurser 

ökar. I samband med struktur och rutiner betonas värdet av regelbunden sömn, fysisk 

aktivitet samt bra kosthållning för att bevara den mentala hälsan (Rusner, Carlsson, 

Brunt & Nyström, 2010; Michalak, Yatham, Kolesar & Lam, 2006). Vidare styrks detta 

av Dahlquist Jönsson, Wijk, Skärsäter och Danielson (2008) som betonar att det är 

viktigt med bra planering för att hantera sjukdomen på optimalt sätt. Betydelsefullt är 

även en lugn vardag och att ha förtroendefulla relationer som kan förbättra 

livssituationen.  

 

Ett liv i kaos  

Upplevelser av att det är svårt att behålla riktning i livet och ha kontroll över vart livet 

är på väg beskrivs (Inder et al., 2008). Rusner et al. (2010) menar att det är 

betydelsefullt att analysera tidigare upplevelser och känslor som förekommit under 

maniska och depressiva episoder. Analysen kan bidra till att finna personliga 

landmärken som leder till bättre sjukdomsinsikt och i sin tur förhindrar att livet tappar 

riktning. Trots lyckad identifiering av landmärken finns ingen garanti för att lyckas 

hantera livssituationen. Informanterna i Inder et al. (2008) och Rusner et al. (2009) 

menar att svårigheterna med att behålla riktning i livet kan resultera i 

koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och förlorad kontinuitet, vilket i sin tur 

kan påverka exempelvis yrkeskarriären. Det kan vara svårt att behålla arbetet på grund 

av sjukdomen och lyckas utföra uppgifterna som arbetet kräver. Sjukdomen kan även 

resultera i svårigheter att fullfölja en utbildning eller klara sig på arbetsmarknaden.  

 

Proudfoot et al. (2009) och Dahlquist Jönsson et al. (2008) beskriver upplevelsen av oro 

relaterat till att bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom. Informanterna tar upp 

en inre oro och rädsla inför framtiden och upplever det problematiskt att sätta upp 

planer och mål. Det finns frågeställningar om det är möjligt att någonsin leva ett 

normalt liv och många berör en rädsla för att misslyckas samt en oro över att inte kunna 

uppnå målen i livet. Till skillnad från ovanstående negativa aspekter väljer Dahlquist 

Jönsson et al. (2008) istället att belysa en positiv framtidssyn. Informanterna menar att 

när de lärt sig att hantera och acceptera sjukdomen kan en känsla av hopp om en god 

framtid infinna sig. En tro om en hoppfull framtid kan bidra till känslor av en 

meningsfull existens och en känsla av att vara en del av samhället. Även arbete, 

utbildning och välfungerande relationer är exempel som informanterna har hopp om att 

förverkliga i framtiden.  

 

Misstro och ifrågasättande  

Misstro, chock, förnekelse och ilska är känslor som informanterna upplevde i samband 

med diagnostisering med bipolär sjukdom. Känslorna relaterades till att många 

informanter varit feldiagnostiserade och felmedicinerade under flera års tid. Dock 

beskriver andra en lättnad över att få diagnosen och då kunna sätta namn på symtomen 

som ofta förekommit under längre tid. Att acceptera diagnosen är en betydelsefull 

aspekt för att uppnå välmående. Kan diagnosen accepteras är chansen större för god 

medicinsk följsamhet samt att kunna identifiera tidiga varningstecken på manisk eller 
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depressiv episod. Informanterna har enklare att acceptera diagnosen under en depressiv 

episod, men har svårt att förstå att de är sjuka vid välmående i en mani (Proudfoot et al. 

2009). Istället menar Inder et al. (2010) att det är vanligt att ifrågasätta diagnosen under 

perioder utan mani eller depression samt att olika sinnesstämningar kan påverka viljan 

att acceptera sjukdomen. Vissa beskriver ett ständigt ifrågasättande av diagnosen och en 

ovilja att acceptera den psykiska sjukdomen. Rusner et al. (2010) och Dahlquist Jönsson 

et al. (2008) beskriver att informanterna har svårigheter med att identifiera sig som en 

person med psykisk sjukdom, vilket leder till problem med att acceptera sjukdomen. 

Det framkommer också att om informanterna accepterar sjukdomen kan en känsla av 

självständighet och hopp om framtiden infinna sig. Dahlquist Jönsson et al. (2008) 

beskriver även att det är svårt att acceptera diagnosen när personer i omgivningen 

dömer och tar avstånd på grund av deras psykiska sjukdom. Vikten av att lära sig 

hantera sjukdomen i det vardagliga livet betonas, vilket sägs innebära att acceptera 

sjukdomen och ha kunskap om den samt att motivera sig själv till att ta ansvar för sitt 

liv.  

 

I studien beskriver flertalet informanter en misstro till medicinering. Vissa väljer därför 

att sluta ta medicinerna vid välmående, då de förmodar att sjukdomen inte längre är 

närvarande (Inder et al., 2010). Inder et al. (2010) och Proudfoot et al. (2009) menar att 

misstron förstärks av biverkningarna som medicineringen ger. Enligt Proudfoot et al. 

(2009) finns en frustration över biverkningarnas påverkan på det dagliga livet. 

Informanterna besväras bland annat av minskad kreativitetsförmåga, viktuppgång och 

reducerad energi. Dock anses biverkningarna var uthärdliga om medicinerna har den 

effekt som är avsedd. Det poängteras att sjuksköterskan ska hjälpa patienterna att förstå 

vikten av att ta medicinerna och informera om att flera preparat kan behöva prövas 

innan rätt preparat påträffas. Inder et al. (2010) tar upp att informanterna har blandade 

erfarenheter av behandling och flertalet har känt sig respektlöst behandlade och haft 

ohjälpsam kontakt med vårdgivare. Dessa negativa erfarenheter beskrivs som en stor del 

i misstron som ofta upplevs gentemot behandling.  

 

Livet och jaget  

 

Vem är jag?  

Informanterna upplever flera olika personligheter relaterat till deras varierande 

sinnesstämningar. Till följd av detta förekommer en förvirring och en känsla av att inte 

veta vad som är det riktiga jaget (Inder et al., 2008). Enligt Proudfoot et al. (2009) och 

Inder et al. (2008) upplever många en känsla av att inte kunna lita på sig själv och att 

existensen inte fyller någon mening. Ifrågasättande om det som upplevs är sant eller 

påhittat förekommer. Detta tyder på en mycket stor sårbarhet och att det inte krävs 

någon större yttre påverkan för att informanterna ska uppleva att de har misslyckats med 

något. Koppling kan göras till det som informanterna i Crowe et al. (2012) belyser, 

nämligen att sjukdomens symtom bidrar till känslor av överväldigande och hjälplöshet 

och att sjukdomen styr beteendet. Informanterna beskriver även att de känner sig 

bristfälliga, misslyckade och annorlunda i jämförelse med andra. Detta kan kopplas till 

Michalak et al. (2011) och Michalak et al. (2006) som beskriver att den subjektiva 

upplevelse av sig själv påverkas av sjukdomen, bland annat genom en negativ effekt på 
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självbilden och identiteten beskrivs vara präglad av sjukdomen. Negativ påverkan på 

identiteten kopplas ihop med förlust av självkänsla. Vissa informanter beskriver att en 

del i återbyggandet av identiteten innefattar att acceptera diagnosen och att inse att 

sjukdomen bara är en del av dem. 

 

Vad händer med mig?  

Många har upplevt en känsla av att något var fel sedan tonåren. Att leva med bipolär 

sjukdom beskrivs som en ständig kamp mot att försöka förstå sin livsvärld innehållande 

många upplevelser och skiftningar. Informanterna beskriver att det är fruktansvärt att 

förlora greppet om sig själv och att sjukdomens intensitet påverkar självförtroendet 

(Rusner et al., 2009). Dahlquist Jönsson et al. (2008) tar upp värdet av att försöka gå 

från osäkerhet till att förstå det komplexa runt sjukdomen. En del betonar svårigheter att 

få grepp om de starka skiftningarna i stämningsläget samt vad som hände då sjukdomen 

bröt ut. Vidare betonar många informanter i studien av Dahlquist Jönsson et al. (2008) 

att det är problematiskt att veta vad som är deras egna känslor och vilka känslor som är 

relaterade till den bipolära sjukdomen. Informanterna beskriver att det kan underlätta att 

veta att det finns andra människor som lever med samma diagnos.  

 

Kontroll och självständighet  

Flertalet upplever en känsla av att ibland tappa kontroll över sjukdomen vilket innebär 

att inte ha kontroll över livet. Att tappa kontroll kopplas även till en känsla av förlorad 

autonomi i samband med behovet av att ta läkemedel och att vara tvungen att följa 

sjukvårdens direktioner. Att ständigt behöva ta läkemedel ses av några som ett tydligt 

tecken på att de inte är normala och sammanfattningsvis påverkar förlusten av autonomi 

deras upplevelse av sig själva (Crowe et al., 2012).  

 

Informanterna tar upp självständighet kopplat till bipolär sjukdom och skildrar 

betydelsen av att vara oberoende av familjen samt att uppleva självständighet i hälso- 

och sjukvårdssystemet. Informanterna har försökt återta sin självständighet inom 

familjen efter ställd diagnos, vilket ofta försvåras av familjens överdrivna 

uppmärksamhet på tecken på återfall. I samband med detta tas betydelsen av att ha ett 

socialt nätverk upp som kan uppmärksamma tidiga varningstecken på maniska eller 

depressiva skov. Att uppleva självständighet i hälso- och sjukvårdssystemet innebär en 

önskan att vara en respekterad del i vårdprocessen och att stöttas till att kunna hantera 

sjukdomen (Michalak et al., 2006). Det är viktigt att acceptera att få hjälp från andra och 

inse sina svagheter för att kunna öppna möjligheter till frihet och styrka i livet (Rusner 

et al., 2010). Sjukdomen innebär en ständig påminnelse om vilka begränsningar 

individen har vilket resulterar i en osäkerhet och en oförmåga att fungera normalt. En 

önskan om ett liv utan begränsningar tas upp samt betydelsen av att finna hopp om ett 

gott liv trots den bipolära sjukdomen (Dahlquist Jönsson et al., 2008; Rusner et al., 

2010).  
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Att inte vara som alla andra 

 

Förtroendefulla relationer 

Michalak et al. (2006) och Inder et al. (2008) lyfter både positiva och negativa aspekter 

av sjukdomen i förhållande till närstående. Informanterna beskriver svårigheter med att 

skapa goda relationer relaterat till de humörsvängningar som karaktäriserar den bipolära 

sjukdomen. Många har även förlorat partners, familjemedlemmar eller vänner som en 

direkt följd av sjukdomen. Allvarliga skador på relationer inträffar vanligtvis under 

maniska episoder då olämpligt agerande kan förekomma. På grund av sjukdomen 

undviker informanterna ofta att etablera nya relationer. 

 

Positiva aspekter kan vara att starkare band med närstående utvecklas efter diagnosen 

erhållits. Familjens gemensamma band stärkts ofta då den psykiska ohälsan blir 

accepterad och det är betydelsefullt att ha tillitsfulla och goda relationer till närstående 

(Michalak et al., 2006; Inder et al., 2008; Rusner et al., 2009). Relationerna kan vara 

med närstående eller med en sjuksköterska som det finns förtroende för. Ett vårdande 

samtal kan bidra till en möjlighet att navigera rätt i tankarna, få sjukdomsinsikt, 

reducera den inre stressen och återfå kontroll över sjukdomen. Enligt informanterna kan 

dessa relationer även bidra till en känsla av att känna sig unik och självständig. 

Informanterna betonar det faktum att vara behövd som en viktig del i kampen mot 

sjukdomen och för att inte se självmord som en utväg. Att vara förälder kan exempelvis 

ge en mening med att fortsätta kämpa och fokusera på att hålla det emotionella kaoset i 

schack (Rusner et al., 2010).  

 

Skuld, skam och stigmatisering  

Det beskrivs upplevelser av att omgivningen ser informanterna som en person med en 

psykisk sjukdom istället för en jämlik individ samt att andra människor ofta skäms över 

dem (Inder et al., 2008). Det är vanligt med känslor av skuld och skam relaterat till 

sjukdomen, särskilt efter maniska episoder där informanterna ofta har en bristande 

kontroll över sig själva (Rusner et al., 2009). Informanterna förväntar sig eller har någon 

gång haft verkliga upplevelser av stigmatisering relaterat till sjukdomen. 

Förväntningarna grundar sig på en tro att andra har negativ inställning till deras 

sjukdom. När det gäller upplevelser av stigmatisering tas detta upp kopplat till både 

samhället och till stigma inom familjen (Michalak et al., 2011).  

 

Informanterna har lärt sig att bedöma om avslöjandet av sjukdomen till närstående 

kommer att resultera i positiva eller negativa utfall. Vissa väljer att endast berätta om 

sjukdomen i situationer då det är nödvändigt eller förmånligt. Flertalet bedömer först 

om personen de ska berätta för verkar vara förstående (Michalak et al., 2011). Många 

påverkas av andras reaktioner på symtomen och väljer därför att inte berätta om 

sjukdomen eller att endast berätta för ett fåtal personer. Anledningen till detta är en 

rädsla för deras reaktioner eller att närstående inte ska ha någon förståelse för 

sjukdomen och därför inte ge någon stöttning (Crowe et al., 2012). Dock är avslöjandet 

av sjukdomen inte alltid förknippat med ett val då informanterna under maniska 

episoder kan handla eller agera på ett sätt bortom deras kontroll (Michalak et al., 2011). 

Stigmatiseringen utifrån den psykiska ohälsan beskrivs som både stressande och 
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frustrerande. Vissa upplever sig isolerade när närstående tar avstånd på grund av deras 

sjukdom (Proudfoot et al., 2009). Att inte vilja berätta grundar sig på tidigare negativa 

erfarenheter och många beskriver att de har utsatts för fördomar på grund av sjukdomen. 

Stigmatisering förekommer särskilt inom yrkesvärlden där det anses påverka karriären 

negativt. Informanterna anser även att psykisk sjukdom är mer sammankopplat till 

stigmatisering än vad somatisk sjukdom är (Michalak et al., 2006). 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Det var fördelaktigt att använda en kvalitativ ansats i litteraturstudien eftersom syftet att 

få fram upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv lyckades 

besvaras. Likt vad Friberg (2006) nämnde kan förståelse för patienters upplevelser 

uppnås med kvalitativa studier. Axelssons (2008) analysmodell bidrog till strukturering 

av materialet i en överskådlig tabell och lyckad identifiering av egna huvudteman och 

underteman. Sammanställning av forskningen gav fördjupad inblick i sjukdomens 

karaktär och problematik. Eftersom reviewartiklar exkluderades och endast primärkällor 

användes till resultatet innebar det att patienternas upplevelser endast genomgick en 

tolkning och inte flera. Exklusionskriteriet schizofreni och andra psykiska sjukdomar 

valdes för att endast inkludera artiklar med huvudfokus på bipolär sjukdom. Även barn, 

ungdomar och äldre var ett exklusionskriterie för att diagnosen bipolär sjukdom inte 

ställs före 18 års ålder och äldre valdes bort på grund av lite tillgänglig forskning inom 

området.  Exklusions- och inklusionskriterierna bidrog till att hitta aktuell och relevant 

litteratur kopplat till syftet. Andra artiklar kunde ha valts men eftersom våra exklusions- 

och inklusionskriterier följdes noga bidrog detta till att artiklarna valdes med omsorg.  

Inkluderade artiklar var publicerade mellan år 2006 och 2012 vilket innebär att 

resultatet är baserat på relativt ny forskning inom ämnet, vilket i sin tur innebär att 

kunskapen om patienternas upplevelser kan vara aktuell att använda i dagens praktiska 

vårdverksamhet.   

 

Databaserna som användes till sökningen var Cinahl men främst Pubmed eftersom 

denna databas gav stort antal sökträffar och har ett relativt lättarbetat söksystem. Ett 

fåtal sökord användes för att identifiera artiklar som verkligen speglade syftet.  

Trovärdigheten i resultatet kan styrkas av att det sammanlagt inkluderades nio stycken 

artiklar med totalt 157 informanter. Att trunkering användes i sökprocessen innebar ett 

bredare utbud av artiklar. Samtliga utvalda artiklar speglade syftet att belysa 

upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom. Två artiklar Inder et al. (2008) och Inder 

et al. (2010) använde sig av samma undersökningsgrupp i sina artiklar men dessa 

inkluderades ändå eftersom olika fenomen var huvudfokus i resultatet. Även Rusner et 

al. (2009) och Rusner et al. (2010) använde sig av samma undersökningsgrupp men 

inkluderas ändå på grund av ovanstående orsak och artiklarna var av god kvalité och 

svarade an på syftet. Dock bidrog detta till att informanterna som speglade sina 

upplevelser blev färre och antalet författare reducerades vilket kan påverka resultatets 

trovärdighet.  
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Artiklarna som inkluderades är utförda i tre olika världsdelar och har kommit fram till 

liknande resultat vilket i sin tur styrker trovärdigheten i resultatet. Trots att flertalet av 

artiklarna är genomförda utomlands beskriver informanterna liknande upplevelser som 

informanterna i de svenska artiklarna. Detta kan tolkas som att resultatet är tillämpbart 

även i svensk vård och att bipolär sjukdom innebär svårigheter för en person oavsett 

nationalitet. Det var relativt enkelt att identifiera nya teman till resultatet efter noggrann 

analys av utvalda artiklar eftersom artiklarnas resultat var lika på flera punkter. Det var 

utmanande att finna relevanta underteman och placera materialet under rätt undertema, 

eftersom ämnet är mycket komplext och upplevelserna är starkt sammankopplade med 

varandra. Många förslag på teman diskuterades innan slutgiltigt tema valdes för att 

verkligen lyckas få täckande och relevanta teman.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen kommer att fokusera på hur kunskapen om patienternas 

upplevelser av att leva med bipolär sjukdom kan användas av sjuksköterskan och ge 

vägledning i omvårdnaden. Anledningen till detta är att försöka sammanbinda insikterna 

som resultatet gav med sjuksköterskans arbete. Resultatet visar att patienter med bipolär 

sjukdom har svårt att leva ett normalt liv, att sjukdomen påverkar livsvärlden och att 

sjukdomens symtom ger stora bekymmer för patienterna. Svårigheter att behålla 

riktning i livet och en rädsla inför framtiden upplevs av många. Ett stort antal har svårt 

att acceptera diagnosen, har en misstro mot behandlingen och har blivit dåligt bemötta 

av vården. Sjukdomens inverkan på jaget och identiteten resulterar i känslor av att vara 

misslyckad och annorlunda vilket leder till en stor sårbarhet för yttre påverkan. Många 

betonar att det är betydelsefullt att känna sig självständig i både livet och inom hälso- 

och sjukvården. Sjukdomen kan resultera i relationsproblem samtidigt som det är 

grundläggande för patienters psykiska hälsa att ha förtroendefulla relationer. Känslor av 

skuld och skam beskrivs samt att många någon gång har upplevt en stigmatisering. 

Fynden visar på vilka svårigheter patienterna har att kämpa med på grund av den 

komplexitet som sjukdomen innebär. Vikten av att sjuksköterskan har insikt och god 

kunskap om sjukdomen och patienternas upplevelser kan inte nog understrykas.   

 

Att acceptera diagnosen, självständighet och empowerment 

Goossens, Beentjes, De Leeuw, Knoppert-van der Klein och Van Achterberg (2008) 

benämner att sjuksköterskor menar att patienter med bipolär sjukdom har som 

huvudproblematik att vägra acceptera sjukdomen, att hantera humörinstabiliteten och 

ofta känner en misstro mot behandling och medicinering. Vi anser att eftersom 

patienterna med bipolär sjukdom har dessa svårigheter bör det vara en viktig del i 

sjuksköterskans arbete att hjälpa patienterna att acceptera diagnosen och hantera 

sjukdomens svängningar. Att acceptera diagnosen kan bidra till en positiv inställning till 

vård och behandling hos patienten. Då flertalet funna artiklar poängtera vikten av att 

hjälpa patienten att acceptera diagnosen beskriver ingen artikel hur detta ska 

möjliggöras eller utföras rent praktiskt. Förslagsvis skulle sjuksköterskan kunna hjälpa 

patienterna att acceptera diagnosen genom god undervisning om sjukdomen, att vara 

tillgänglig och upprätta handlingsplaner. Liknande förslag nämns av Goossens et al. 

(2008) som allmänna riktlinjer vid vård av patienter med bipolär sjukdom. Att hjälpa 

patienterna att acceptera sjukdomen kan kopplas till vardandet som av Eriksson, 
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Bondas- Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen (1995) beskrivs som att 

människan försonas med sig själv, sin livssituation och konfronterar sitt lidande. Detta 

hjälper patienterna att uppnå frihet och livskraft.  

Veseth, Binder, Borg och Davidson (2012) beskriver viktiga aspekter av hur patienter 

med bipolär sjukdom kan lära sig att leva med sin sjukdom på ett bra sätt och inkluderar 

då att lära sig att se varningssignaler, hitta en fixeringspunkt i livet samt att utveckla en 

kapacitet för egenvård. Detta bekräftar resultatet som beskriver att det är viktigt att hitta 

landmärken i livet och en önskan hos patienterna att bli självständiga och kunna ta hand 

om sig själva. Vi anser att det bör vara mycket relevant för sjuksköterskan att försöka 

hjälpa patienterna att uppnå självständighet. Att bli självständig kan kopplas till 

begreppet empowerment. Enligt Hansson och Björkman (2005) innebär empowerment 

att hjälpa patienterna att hjälpa sig själva att leva med sin sjukdom. Empowerment har 

ett positivt samband med att få ett bra socialt nätverk samt god livskvalité. För att uppnå 

självständighet och empowerment anser vi att det kan vara relevant att patienterna och 

deras närstående deltar i psykopedagogisk intervention, PPI. Enligt Spjut (2007) syftar 

PPI till att undervisa närstående och patienter och på mötena lyfts exempelvis 

sjukdomsorsaken, symtom och varningstecken. Det finns även utrymme för patienter 

och närstående att delge sina upplevelser av att leva med sjukdomen. Vi anser att om 

patienten lär sig mer om sin sjukdom och får delge sina upplevelser kan känslan av 

självständighet öka och resultera i ökad empowerment. Vikten av att anhöriga bör 

inkluderas styrks av resultatet som menar att den bipolära sjukdomen kan stärka 

familjens gemensamma band om diagnosen accepteras. Det kan anses värdefullt att det 

finns en plats där patienterna kan möta likasinnade och dela sina upplevelser. Även 

detta styrks i resultatet som beskriver att patienterna anser att det underlättar att veta att 

det finns andra människor som lever med samma diagnos.  

Vårdande samtal och vårdrelation  

I resultatet framgår det att det är centralt att patienter med bipolär sjukdom har 

förtroendefulla relationer med närstående och vårdpersonal exempelvis sjuksköterskor 

för att lyckas hantera sjukdomen i det dagliga livet. Resultatet visar även att det är 

viktigt med vårdande samtal och att patienterna känner sig unika som individer. 

Fredriksson (1999) belyser det vårdande samtalet och beskriver det som ett samtal 

mellan sjuksköterskan och patienten där patienten kan uttrycka sitt lidande och sin 

livsberättelse. För att samtalet ska blir vårdande är det väsentligt att sjuksköterskan 

möter patienten som en jämlik individ. Detta styrks av Hummelvoll och Severinsson 

(2002) som menar att sjuksköterskan bör se patienten som en unik individ med 

individuella behov. Det är även betydelsefullt att inkludera patienten och dennes syn på 

vård och behandling. Vi ifrågasätter om detta finns i åtanke eftersom vårt resultat visar 

att många patienter har negativa erfarenheter av vården och har blivit respektlös 

behandlade. Vi anser att de negativa upplevelserna kan tyda på bristfällig vård och kan 

därmed kopplas till ett vårdlidande hos patienterna. Utöver detta vårdlidande tilläggs att 

patienterna med bipolär sjukdom redan lever med en kronisk och allvarlig sjukdom 

vilket i sig innebär ett stort livslidande. Det är oerhört påfrestande för patienterna att 

ständigt skifta mellan episoder av mani och depression. Det kan antas att de negativa 

upplevelserna som patienterna har av vården kan förstärka misstron mot behandling och 

medicinering. Våra åsikter stärks av Hummelvoll och Severinsson (2002) som menar att 

det är nödvändigt att patienterna är delaktiga i vården för att minska det otroliga lidande 
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som patienterna lever med. Sjuksköterskan bör arbeta för att minska patienternas 

lidande och främja hälsa.  

 

Utifrån upplevelserna och erfarenheterna som vi identifierat att patienterna har i vårt 

resultat kan sjuksköterskan lära sig att vårda på ett bra sätt och få en bra relation med 

patienten. O’Brien (2000) menar att sjuksköterskan ofta har en djupare och längre 

vårdrelation med patienterna inom den psykiatriska vården jämfört med den somatiska 

vården. Det väsentliga i att skapa en god vårdrelation är att bemöta patienterna och att 

använda sin kunskap på ett förnuftigt sätt för att hjälpa patienterna att hantera 

sjukdomen. Det viktigaste i vården av patienter med psykisk ohälsa benämns av 

sjuksköterskor som att vara närvarande, att vara berörd och att det finns ett förtroende.  

Det benämns som viktigt att ständigt vara till patienternas förfogande för att överföra 

kraft som patienterna inte själv har. Dock beskrivs detta av sjuksköterskorna som 

emotionellt dränerande och energikrävande. Vi anser att eftersom sjuksköterskan kan 

uppleva det påfrestande att vårda dessa komplexa patienter kan det ifrågasättas om det 

är rimligt att en sjuksköterska utan specialistutbildning inom psykiatrin vårdar patienter 

med bipolär sjukdom. Att det finns en kompetens hos sjuksköterskan för att vårda dessa 

patienter är väsentligt för både patienternas och sjuksköterskans hälsa. Vi förstår att det 

finns en problematik i att skapa en vårdrelation med en patient som är manisk eller 

depressiv, har en misstro mot behandling eller tidigare negativa erfarenheter av vården.  

 

O’Brien (2000) menar att det är viktigt att sjuksköterskan beskyddar och respekterar 

patienternas bräcklighet och sårbarhet. Detta kan kopplas till vårt resultat som visar att 

sjukdomen resulterar i känslor av att vara misslyckad och annorlunda vilket leder till en 

stor sårbarhet för yttre påfrestningar. Att denna sårbarhet finns kan återigen kopplas till 

vikten av att dessa patienter möts på korrekt sätt. Resultatet visar att bipolär sjukdom 

kan medföra problem med att ha relationer men även med att skapa nya. Har 

sjuksköterskan inte detta i åtanke medför det att vårdrelationen blir bristande och att 

patienterna inte får bästa möjliga vård. Resultatet visar också att det är betydelsefullt att 

patienterna har förtroendefulla och bra relationer för att kunna hantera sin sjukdom. 

Hummelvoll och Severinsson (2002) styrker detta och menar att patienten behöver ett 

vårdande nätverk runt sig för att känna trygghet mitt i all ångest och osäkerhet.  

 

Känsla av sammanhang och insikt i stigmatiseringen  

Enligt Lundberg, Hansson, Wentz och Björkman (2009) kan en hög grad av upplevelser 

av diskriminering kopplas ihop med lägre empowerment, sämre självkänsla och mindre 

känsla av sammanhang. Klepp, Mastekaasa, Sorensen, Sandanger och Kleiner (2007) tar 

upp Antonovskys begrepp KASAM som betyder känsla av sammanhang. Antonovsky 

menar att om en person har hög känsla av sammanhang påverkar detta hälsan i positiv 

utsträckning och känslan av sammanhang ses som en avgörande faktor som skyddar 

mot psykisk ohälsa. Personer med liten känsla av sammanhang ser världen som 

osammanhängande och är därför mindre kapabla att hantera stressfaktorer i livet. 

Johnson (2004) menar att stor känslan av sammanhang kopplas ihop med hög 

livskvalitet i form av förmågan att hantera svårigheter och inre resurser. Känslan av 

sammanhang kan bidra till styrka att hantera redan existerande sjukdomar eller 

svårigheter som påverkar livskvaliteten. Enligt Lundberg et al. (2009) håller patienterna 

med om påståendet att de upplever att andra ser ner på dem tillföljd av deras psykiska 
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sjukdom. De beskriver upplevelser av att ha blivit behandlade annorlunda efter varit 

patient på en psykiatrisk avdelning och att andra människor är obekväma på grund av att 

de varit vårdade för psykisk sjukdom. Vårt resultat skiljer sig från Lundberg et al. 

(2009) när det gäller stigmatisering inom yrkesvärlden som menar att endast ett fåtal 

patienter har känt sig diskriminerade i samband med arbete vilket kan jämföras med vårt 

resultat där inkluderade studier visar att många upplevt detta. Vi anser att det är 

väsentligt att sjuksköterskan förstår konsekvenserna av stigmatiseringen och 

diskrimineringen som patienterna erfar och är uppmärksam på patientens upplevelser av 

stigma för att få en förståelse för deras situation. Vi menar att det är viktigt att vara 

uppmärksam så att man som sjuksköterska inte bidrar till ytterligare stigmatisering 

genom att inte möta patienten som en jämlik person. 

 

Vårt resultat visar att vara diagnostiserad med psykisk sjukdom ofta sammankopplas 

med en stigmatisering och många känner sig isolerade när personer i deras närhet tar 

avstånd tillföljd av sjukdomen. Resultatet visar även att känslor av skuld och skam är 

vanligt relaterat till sjukdomen. Att patienterna upplever skam och stigmatisering styrks 

av Goossens et al. (2008) som menar att patienterna ofta har sociala problem så som 

känslor av skam och stigmatisering som en konsekvens av sjukdomen. Det tas även upp 

att många patienter är rädda för att bli stigmatiserade om de berättar om sjukdomen för 

närstående, vilket även resultatet pekar på. Resultat visar att känslor av skuld och skam 

kan förekomma vid bipolär sjukdom. Detta tror vi är vanligt efter exempelvis ett 

självmordsförsök eller efter olämpligt agerande under manisk episod. Patienterna kan 

vara tyngda av att ständigt behöva leva med känslor av skuld och skam. Som tidigare 

sagts av Lundberg et al. (2009) så kan diskriminering bidra till lägre känsla av 

sammanhang vilket kan vara ett bra skäl för att försöka minska stigmatiseringen. Detta 

eftersom en låg känsla av sammanhang bidrar till att personen blir sämre på att hantera 

motgångar och stress i livet.     

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att bipolär sjukdom innebär en stor komplexitet och påverkan på 

livsvärlden. Många patienter upplever svårigheter i det dagliga livet. Eftersom 

patientgruppen har det problematiskt bör sjuksköterskan ha mycket kunskap och insikt i 

dessa patienters sjukdom och livsvärld. Det kan ifrågasättas om allmänsjuksköterskan 

bör arbeta med dessa patienter och det kan anses att mer psykiatri bör inkluderas i 

grundutbildningen. Vi anser att det finns ytterligare behov av forskning om hur det är att 

leva med bipolär sjukdom för att få en ökad förståelse och insikt i denna patientgrupps 

upplevelser.  
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BILAGA 1        

Översikt av analyserad litteratur                                     

Artikel Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Feeling 

out of control: 

A qualitative 

analysis of the 

impact of 

bipolar 

disorder. 

Författare: 

Crowe, M., 

Inder, M., 

Carlyle, D., 

Wilson, L., 

Whitehead, L., 

Panckhurst, A., 

O’Brien, A. & 

Joyce, P. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing. 

Årtal: 2012 

Land: Nya 

Zeeland 

Kvalitativ 

studie. 

Problem: Få 

patienter 

upplever en 

stabil 

sjukdomsbild 

vilket i sin tur 

påverkar 

patienten men 

även relationerna 

till andra.  

Syfte: Att 

undersöka 

sjukdomens 

påverkan på livet 

för patienter med 

bipolär sjukdom.   

Randomiserad 

kontrollstudie. 21 

patienter 

intervjuades efter 

sex specifika 

frågor baserade 

på fynd från 

tidigare studier. 

Intervjuerna 

spelades in, 

materialet 

transkriberades, 

analyserades och 

teman 

identifierades.   

Resultatet 

presenterades i tre 

huvudteman: 

Patientens reaktion 

på symtomen, en 

känsla av att inte 

ha kontroll och 

andras reaktioner 

på symtomen. 

Underteman var att 

känna sig 

överväldigad, att 

ha brister samt 

förlorad autonomi.   

Titel: Persons 

living with 

bipolar 

disorder - Their 

view of the 

illness and the 

future. 

Författare: 

Dahlquist 

Jönsson, P., 

Wijk, H., 

Skärsäter, I. & 

Danielson, E. 

Tidsskrift: 

Issues in 

Mental Health 

Nursing. 

Årtal: 2008 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Bipolär sjukdom 

påverkar 

livssituationen, 

begränsar 

patienters 

möjligheter i 

livet och har en 

inverkan på 

identiteten. 

Vilket leder till 

känslor av 

hjälplöshet. 

Syfte: Att 

beskriva 

patientens 

synvinkel hur det 

är att leva med 

18 patienter 

intervjuades. Två 

huvudfrågor 

ställdes och sedan 

följdfrågor. 

Konversationerna 

mellan forskare 

och informanter 

spelades in och 

intervjuerna 

varade i 51-97 

minuter.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes för att 

finna teman.  

 

 

Studien resulterade 

i sex teman med 

både positiv och 

negativ syn på 

sjukdomen. En 

önskan att förstå, 

att acceptera 

sjukdomen, att 

vara osäker på sig 

själv, att hantera 

sjukdomen, en 

tvivelaktig framtid 

samt en hoppfull 

framtid.  
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Land: Sverige bipolär sjukdom, 

med fokus på 

erfarenheter och 

syn på framtiden. 

 

 

 

Titel: “I really 

don’t know 

whether it is 

still there”: 

Ambivalent 

acceptance of a 

diagnosis of 

bipolar 

disorder. 

Författare: 

Inder, M., 

Crowe, M., 

Joyce, P., 

Moor, S., 

Carter, J. & 

Luty, S. 

Tidsskrift: 

Psychiatric 

Quarterly. 

Årtal: 2010 

Land: Nya 

Zeeland 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Bipolär sjukdom 

är en kronisk 

sjukdom med 

oundvikliga 

skov. Därför är 

det av stor 

betydelse att 

patienten 

accepterar 

diagnosen för att 

få en bättre 

följsamhet av 

behandling och 

mildare skov.  

Syfte: Att 

undersöka den 

process som 

patienterna har 

gått igenom för 

att få en 

förståelse för sin 

diagnos och att 

acceptera den.  

Studien är en del 

av en större 

studie gjord av 

författarna själva. 

15 patienter blev 

randomiserat 

utvalda till 

studien. Vissa 

patienter hade 

precis börjat sin 

psykoterapi 

medan andra 

patienter hade 

varit under 

behandling en 

längre period. 

Data samlades in 

från sammanlagt 

49 

psykoterapimöten 

som spelades in. 

Kvalitativ analys 

användes där 

teman 

identifierades. 

Tre huvudteman 

identifierades: 

Upplevelser av 

symtom, 

upplevelser av 

behandling och 

förståelse för 

symtomen. Det 

visade sig att 

många patienter 

upplevde 

svårigheter att 

skilja på 

identiteten och 

sjukdomen. Även 

misstro till diagnos 

och behandling 

relaterat till 

tidigare 

feldiagnostisering 

belystes.  

Titel: “I 

actually don’t 

know who I 

am”: The 

impact of 

bipolar 

disorder on the 

development of 

self. 

Författare: 

Inder, M., 

Crowe, M., 

Moor, S., Luty, 

S., Carter, J. & 

Joyce, P. 

Tidsskrift: 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Bipolär sjukdom 

debuterar 

vanligtvis i 

senare tonåren. 

Tidig debut 

associeras med 

svåra 

psykosociala 

problem. 

Syfte: Att belysa 

effekten av att ha 

bipolär sjukdom 

relaterat till 

utvecklingen av 

identiteten och 

Studien är en del 

av en större 

studie gjord av 

författarna själva. 

15 patienter blev 

randomiserat 

utvalda till 

studien. Vissa 

patienter hade 

precis börjat sin 

psykoterapi 

medan andra 

patienter hade 

varit under 

behandling en 

längre period. 

Fyra huvudteman 

identifierades: 

Effekten på 

relationer, 

störningar i det 

sociala nätverket, 

andras definition 

av jaget samt 

svårigheter att 

utveckla jaget. 

Förvirring, 

motsägelsefullhet 

och tvivel på sin 

egen förmåga lyfts 

i studien.    
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Psychiatry: 

Interpersonal & 

Biological 

Processes. 

Årtal: 2008 

Land: Nya 

Zeeland 

jaget.  Data samlades in 

från sammanlagt 

49 

psykoterapimöten 

som spelades in. 

Kvalitativ analys 

användes där 

teman 

identifierades. 

Titel: “It's 

something that 

I manage but it 

is not who I 

am”: 

Reflections on 

internalized 

stigma in 

individuals 

with bipolar 

disorder. 

Författare: 
Michalak, E., 

Livingston, J., 

Hole, R., Suto, 

M., Hale, S. & 

Haddock, C. 

Tidsskrift: 
Chronic 

Illness. 

Årtal: 2011 

Land: Kanada 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie.  

Problem: 

Tidigare 

forskning visar 

att stigmatisering 

kan spela en 

betydelsefull roll 

i hur patienter 

upplever sin 

sjukdom. 

Syfte: Att belysa 

upplevelsen av 

stigmatisering av 

patienter som har 

god livskvalité, 

trots bipolär 

sjukdom. 

32 patienter 

deltog i studien. 

Patienterna fick 

flera 

frågeformulär att 

fylla i. Fynden 

analyserades och 

visades endast i 

en tabell i 

resultatet. 

Huvudfokus låg 

på den kvalitativa 

delen av studien. 

Patienter 

intervjuades i 

grupp eller 

enskilt under 60-

90 minuter. 

Fynden 

analyserades och 

teman 

identifierades.   

Fynden resulterade 

i fyra teman: 

Förväntningar och 

upplevelser, 

förståndig 

delgivning av sin 

sjukdom, 

identiteten och 

jaget samt att 

överse 

självstigmatisering.  

Titel: Bipolar 

disorder and 

quality of life: 

A patient-

centered 

perspective. 

Författare: 

Michalak, E., 

Yatham, L., 

Kolesar, S. & 

Lam, R. 

Tidsskrift: 

Quality of Life 

Research. 

Årtal: 2006 

Land: Kanada 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Tidigare studier 

visar att lite 

forskning är 

gjord på 

patienter med 

bipolär sjukdom 

och deras 

upplevelser av 

livskvalité.  

Syfte: Att belysa 

livskvalitén hos 

patienter med 

bipolär sjukdom.  

52 personer 

intervjuades 

varav 35 var 

patienter, fem var 

närstående och 

tolv var 

vårdpersonal. En 

del patienter hade 

haft en stabil 

sjukdomsbild 

under längre 

period medan 

andra var 

inneliggande för 

allvarlig mani 

eller depression, 

för att skildra 

Sex teman 

identifierades: 

Rutiner, socialt 

stöd, stigma, 

självständighet, 

avslöjande, 

identitet samt 

andlighet. Det 

framgick från 

deltagarna att det 

sociala stödet var 

det som bidrog 

med störst 

livskvalité.  
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upplevelser i 

olika faser. 

Intervjuerna 

spelades in, 

analyserades och 

teman 

identifierades.  

Titel: What 

happens after 

diagnosis? 

Understanding 

the experiences 

of patients with 

newly- 

diagnosed 

bipolar 

disorder. 

Författare: 

Proudfoot, J., 

Parker, G., 

Benoit, M., 

Manicavasagar, 

V., Smith, M. 

& MCrim, A. 

Tidsskrift: 

Health 

Expectations. 

Årtal: 2009 

Land: 

Australien 

Kvalitativ 

studie. 

Problem: Det 

finns lite 

forskning på hur 

patienter 

upplever att få 

diagnosen 

bipolär sjukdom 

samt hur den 

påverkar deras 

inställning till att 

samarbeta med 

vårdpersonal för 

att upprätta en 

individuell 

behandlingsform.  

Syfte: Att 

undersöka de 

känslor och 

svårigheter som 

uppstår hos 

patienter med 

bipolär sjukdom 

efter att de har 

fått diagnosen. 

26 patienter som 

nyligen 

diagnostiserats 

med bipolär 

sjukdom deltog i 

den 

randomiserade 

kontrollstudien. 

Data samlades in 

från e-mail som 

skickats mellan 

nydiagnostiserade 

patienter och 

deras stöttande 

kontaktpersoner 

som själva hade 

haft bipolär 

sjukdom i över 

två år. 

Patienterna 

delgav sina 

känslor och 

upplevelser 

mellan sig. Data 

analyserades och 

teman 

identifierades. 

Teman som 

identifierades var: 

Positiva och 

negativa reaktioner 

på diagnosen, 

tidiga 

varningstecken, 

symtomens 

påverkan, 

stigmatisering, 

misstro till 

medicinering samt 

vem är jag? Många 

patienter var 

oroade inför 

framtiden och 

besvärades av 

stigmatiseringen.  

Titel: Extra 

dimensions in 

all aspects of 

life – The 

meaning of life 

with bipolar 

disorder. 

Författare: 

Rusner, M., 

Carlsson, G., 

Brunt, D. & 

Nyström, M. 

Tidsskrift: 

International 

Kvalitativ och 

fenomenologisk 

studie.  

Problem: 

Forskarna påstår 

att det finns en 

bristande 

forskning om hur 

patienterna själva 

upplever hur det 

är att leva med 

bipolär sjukdom.  

Syfte: Att belysa 

den existentiella 

meningen av att 

leva med bipolär 

sjukdom.   

Tio patienter 

deltog i den 

empiriska 

studien. 

Intervjuerna 

spelades in och 

varade i 50-80 

minuter. Endast 

en tidigare 

bestämd fråga 

ställdes, sedan 

passande 

följdfrågor. Data 

transkriberades 

Fyra huvudteman 

identifierades: Den 

grundläggande 

betydelsen av att 

leva med bipolär 

sjukdom, en kamp 

för att förstå, en 

specifik intensitet 

samt en sjukdom 

som är 

sammanflätad med 

hela personen. 

Studien visar att 

sjukdomen och 
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Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being. 

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

och analyserades 

till en ny helhet.  

dess komplexitet 

påverkar hela 

livsvärlden och 

försvårar 

möjligheten att 

leva ett normalt 

liv.  

Titel: A 

dependence 

that empowers 

– the meaning 

of the 

conditions that 

enable a good 

life with 

bipolar 

disorder. 

Författare: 

Rusner, M., 

Carlsson, G., 

Brunt, D. & 

Nyström, M. 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being. 

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

Kvalitativ och 

fenomenologisk 

studie. 

Problem: Trots 

tidigare studier 

anser forskarna 

att det krävs mer 

forskning om hur 

patienter hanterar 

den bipolära 

sjukdomen. 

Syfte: Att 

beskriva 

betydelsen av 

vilka faktorer 

som möjliggör 

ett bra liv trots 

bipolär sjukdom.   

Tio patienter 

deltog i den 

empiriska 

studien. 

Intervjuerna 

spelades in och 

varade i 50-80 

minuter. Endast 

en tidigare 

bestämd fråga 

ställdes, sedan 

passande 

följdfrågor. Data 

transkriberades 

och analyserades 

till en ny helhet. 

Resultatet visade 

att det är 

betydelsefullt för 

patienterna att 

finna vägar för att 

få kontroll över 

sjukdomen, att 

finna mening, hopp 

och styrka. Fyra 

teman 

identifierades: 

Vända kurs i livet, 

att vara behövd, 

skydda sig själv 

från att förlora 

energi, att vara sig 

själv med personer 

patienterna litar på 

samt personliga 

landmärken för att 

navigera genom 

livet.  

 

 

 

 

 

 


