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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund   

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som ofta debuterar i sena tonåren eller i 

tidig vuxen ålder (Jönsson, 2010). Omkring 60 miljoner av världens befolkning har denna 

sjukdom (WHO, 2016).  Sjukdomen innebär återkommande maniska och depressiva 

sjukdomsskov, men även neutrala perioder. Att leva med denna sjukdom kan innebära stort 

lidande i vardagen, arbetet och relationerna (Jönsson, 2010). En central uppgift för 

sjuksköterskor är att lindra lidande (ICN, 2012).  

 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hur lidande kan visa sig hos patienter med bipolär sjukdom samt 

vilka omvårdnadshandlingar sjuksköterskan kan erbjuda för att lindra lidandet. 

 

 

Metod  

Det föreliggande resultatet utgick ifrån 18 vetenskapliga artiklar som presenterades i en 

litteraturöversikt. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om män och kvinnor 

från 18 år och uppåt med bipolär sjukdom och vara skrivna på engelska.  

 

 

Resultat 

Sjukdomslidandet märktes av i det lidande som sjukdomens symtom orsakade. 

Suicidtankar och suicidförsök ses förekomma mer vid depressiva episoder. Livslidandet 

var tydligt i relationer, studier och arbete. Vårdlidandet var förknippat med att 

sjuksköterskor upplevde att närstående ville fatta beslut åt patienterna och därmed hotades 

patienternas autonomi. Omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan kan erbjuda patienter 

med bipolär sjukdom är patientutbildning samt hjälp med att skapa struktur i vardagen. 

 

 

Slutsats 

För att lindra lidande för patienter med bipolär sjukdom kan sjuksköterskan exempelvis 

erbjuda patientutbildning. Genom att lära sig mer om sin sjukdom kan patienterna känna 

igen tidiga tecken på en mani eller depression och söka behandling tidigt. Det kan förbättra 

deras funktion både i relationer och arbete och därmed minska lidandet. 

 

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, Lidande, Omvårdnadshandlingar, Sjuksköterska  
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INLEDNING 

 

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som oftast debuterar i sena tonåren eller i 

tidig vuxen ålder (Jönsson, 2010).  Omkring 60 miljoner av världens befolkning har denna 

sjukdom (World Health Organization [WHO], 2016). Självmordsrisken vid bipolär 

sjukdom bedöms vara sex till femton procent (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2009). 

Att leva med bipolär sjukdom kan innebära ett liv med stora påfrestningar i vardagen, 

arbetslivet och relationer. Bipolär sjukdom orsakar ofta stort lidande för patienten och 

personer i dess omgivning (Jönsson, 2010). I den föreliggande studien ska vi belysa hur 

lidandet kan visa sig och vad sjuksköterskan kan erbjuda för omvårdnadshandlingar för att 

lindra lidandet för dessa patienter.   

 

 

 

BAKGRUND 

 

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom innebär återkommande maniska och depressiva perioder, men även 

neutralt stämningsläge mellan sjukdomsperioderna. Perioder utan sänkt eller förhöjt 

stämningsläge kallas för eutymi (Jönsson, 2010). Bipolär sjukdom indelas i typ I och typ 

II. Bipolär sjukdom typ I utmärks av pendlingar i stämningsläget mellan nedstämdhet och 

upprymdhet och perioder av neutralt stämningsläge. Bipolär sjukdom typ II kännetecknas 

av återkommande depressioner och hypomanier, som är en lindrigare variant av manier, 

utan psykotiska inslag eller behov av slutenvård. Även här har patienterna perioder med 

neutralt stämningsläge. 

 

Bipolär I 

För att få diagnosen bipolär sjukdom typ I krävs att patienten uppfyller diagnoskriterierna 

för mani och depression som står i diagnosmanualen DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2014). Kriterierna för mani är följande: patienten ska ha abnormt upphöjt eller 

irritabelt stämningsläge, ökade målinriktade aktiviteter och ökad energi dagligen under 

minst en vecka. Under denna period ska patienten uppvisa minst tre av följande symtom: 

uppblåst självkänsla eller grandiositet, minskat sömnbehov, mer pratsam än vanligt, 

tankeflykt och rusande tankar. Patienten känner sig lättdistraherad, har en ökad målinriktad 

aktivitet i sociala livet, på arbetet, i skolan eller sexuellt. Stämningsläget orsakar svår 

nedsättning socialt eller i arbetet eller kräver sjukhusvård för att förhindra att patienten 

skadar sig själv eller andra, eller på grund av psykotiska symtom (American Psychiatric 

Association, 2014).  

 

Patienten ska även uppfylla kriterierna för depression. Det krävs att patienten har haft 

minst fem av följande symtom under minst två veckor: nedstämdhet större delen av dagen, 

minskat intresse i aktiviteter, minskad eller ökad aptit, ökat sömnbehov eller 

sömnsvårigheter, brist på energi. Andra symptom är psykomotorisk agitation eller hämning 

som andra observerar, inte bara patienten själv, fatigue eller låg energinivå, känslor av 

värdelöshet eller skuld. Även koncentrationssvårigheter, tankar på döden och suicidplaner 

kan förekomma. Symptomen orsakar en nedsättning i det sociala livet och arbetet och 

beror inte på läkemedel eller droger (American Psychiatric Association, 2014). 
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Bipolär II 

För att få diagnosen bipolär sjukdom typ II krävs att patienten uppfyller kriterierna för 

hypomani och depression (American Psychiatric Association, 2014). En hypomani 

kännetecknas av att patienten har en period av abnormt upphöjt eller irritabelt 

stämningsläge, ökad aktivitet och hög energinivå dagligen. Minst tre av följande symtom 

ska finnas med: ökad självkänsla eller grandiositet, minskat sömnbehov, mer pratsam än 

vanligt, rusande tankar, lättdistraherad, ökad målinriktad aktivitet i skolan, arbetet, socialt 

eller sexuellt, inblandning i aktiviteter med negativa konsekvenser exempelvis ekonomiska 

eller sexuella felsteg. Den hypomana episoden kännetecknas av att patienten fungerar 

sämre i vardagen, men att den inte orsakar nedsättning socialt och i arbetet eller kräver 

sjukhusvård. Om patienten är psykotisk har denne ingen hypomani, utan mani. Hypomanin 

får inte bero på läkemedel eller droger om det ska klassas som bipolär sjukdom. Utöver 

kraven för hypomani ska patienten ha uppfyllt samma kriterier som ställs på depression vid 

bipolär sjukdom typ I.  

 

Både patienter med bipolär sjukdom typ I och typ II kan få blandepisoder där de har både 

maniska/hypomaniska och depressiva symptom samtidigt (American Psychiatric 

Association, 2014). Bipolär depression är inte detsamma som unipolär depression, men 

symptomen på depression är detsamma. En patient med unipolär depression har endast 

depression och inga maniska perioder förekommer (American Psychiatric Association, 

2014).  

 

Att leva med bipolär sjukdom 

Sjukdomsepisoderna (mani/hypomani och depression) handlar inte bara om själva 

stämningsläget, utan även energinivån påverkas. Koncentrationssvårigheter under en 

depression kan göra att det blir svårt att ha en konversation med andra, läsa en bok eller se 

på TV. Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström (2010) kom fram till att struktur och rutiner i 

vardagen, god sömnkvalité, fysisk aktivitet och en välbalanserad kost var positivt för 

patienter med denna sjukdom. Vila var viktigt, såväl sömn som en promenad ute i naturen 

(Rusner et al., 2010).  I en studie av Voogt, Nugter, Goossens & Van Achterberg (2016) 

uppgav sjuksköterskor att en dålig organisering av patienternas struktur i vardagen och 

störningar i dygnsrytmen var ett hot mot patienternas välbefinnande. En viktig åtgärd för 

sjuksköterskor är då att hjälpa patienterna att återfå en dygnsrytm och ordna med struktur i 

vardagen. Enligt sjuksköterskorna i studien uppnås struktur exempelvis genom att sätta 

gränser vid olämpligt beteende och försöka få patienten att fokusera på nuet genom ökad 

närvaro (Voogt et al., 2016).  

 

I studien av Blixen, Levin, Cassidy, Perzynski & Sajatovic (2016) undersöktes 

copingstrategier hos 21 patienter med bipolär sjukdom. De strategier patienterna hade för 

att hantera sin sjukdom var bland annat följande: sunda matvanor, att regelbundet ta sin 

stämningsstabiliserande medicin och att få socialt stöd. En annan viktig handlingsplan var 

att söka information om sin sjukdom och på så sätt lättare kunna hantera de svårigheter 

som sjukdomsskoven medför i det dagliga livet (Blixen et al., 2016). Hur patienter med 

bipolär sjukdom hanterar sjukdomsskoven framgår även av Tse & Yeats (2002) studie. Här 

uppgav deltagarna att de tog reda på mer om sjukdomen, tog sin medicin enligt läkarens 

ordination, åt en sund kost, motionerade, sov ordentligt och var försiktiga med mängden 

alkohol.  
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Sjukdomens påverkan på relationer, studier och arbete 

Flera studier (Inder et al., 2008; Rusner et al., 2010, Arvilommi et al., 2015; Shippee et al., 

2011; Jönsson, 2010) har tagit upp bipolär sjukdoms påverkan på relationer, studier och 

arbete. Av Rusner et al. (2010) studie framgår att det var viktigt med familjerelationer, att 

känna sig behövd exempelvis som moder eller fader. Föräldrarna kände sig motiverade att 

kämpa med sin sjukdom för barnens skull. Denna känsla av att känna sig behövd gjorde att 

tankar på självmord uteblev (Rusner et al., 2010). Inder et al. (2008) kom fram till att 

bipolär sjukdom påverkade alla relationer på något sätt. Familjerelationer blev starkare då 

familjemedlemmar hade större förståelse och acceptans för sjukdomen. Relationer med 

jämnåriga ungdomar och vuxna fungerade dåligt däremot, på grund av deltagarnas 

ombytliga humör. Parrelationer slutade i separationer av samma anledning. Inder et al. 

(2008) studie visade att sjukdomen påverkade deltagarens kontinuitet i deras utbildning, 

sysselsättning och karriärutveckling. Fyra av 16 deltagare i Inder et al. (2008) studie hade 

svårt att studera på högskola eller universitet. Det som ställde till problem var just att 

handskas med symtom till sjukdomen, främst koncentrationssvårigheter (Inder et al., 

2008).  

 

Depressioner vid bipolär sjukdom är ofta starkt förknippade med en stor risk för långsiktig 

oförmåga att arbeta. I Rusner et al. (2009) studie framgick att oförmåga att arbeta under 

sjukdomsskoven orsakade ekonomiska svårigheter för personer med bipolär sjukdom 

(Rusner et al., 2009).  En finsk studie av Arvilommi et al. (2015) visade på att 41 procent 

av de 151 deltagarna i studien var långtidssjukskrivna. Arbetslöshet förekom hos närmare 

en tredjedel av de 229 deltagarna som medverkade i Depp et al. (2012) studie. Kognitiva 

nedsättningar var den främsta orsaken till arbetslöshet (Depp et al., 2012).  Shippee et al. 

(2011)  studerade skillnader i arbetsförmåga bland personer med unipolär depression och 

bipolär depression och de utan någon form av stämningssjukdom. Även de kom fram till 

att färre personer med bipolär sjukdom hade ett arbete eller studerade på heltid jämfört 

med övriga grupper i studien. Av deltagarna i Shippee et al. (2011) studie arbetade eller 

studerade bara 42,8 procent av 572 personer med bipolär sjukdom. Bland de som hade 

unipolär depression var siffrorna 63,3 procent av 5464 personer. Det kan jämföras med att 

80,7 procent av 53905 personer som inte hade någon stämningssjukdom arbetade eller 

studerade. Av Jönssons (2010) studie framgår att sjukdomen påverkade deltagarnas attityd 

till framtiden negativt, de oroade sig för att inte kunna arbeta eller studera vidare på 

högskola eller universitet med anledning av sjukdomen. Samtidigt visade Jönssons (2010) 

studie att ökad kunskap om bipolär sjukdom stärkte ungas hopp om framtida arbete och 

studier.   
 

Medicinsk följsamhet 

Flera studier tar upp problematiken kring att patienter med bipolär sjukdom inte tar den 

medicin de är ordinerade av läkaren (Sajatovic et al., 2014; Crowe et al., 2012; Sylvia et 

al., 2014). Medicinrelaterad viktuppgång är en vanligt förekommande oro hos patienter 

med bipolär sjukdom och är en bidragande orsak till en dålig följsamhet i den medicinska 

behandlingen (Sajatovic et al., 2014). En annan faktor som gjorde att patienter inte ville ta 

sina ordinerade läkemedel tas upp i Crowe et al. (2011) studie och det är känslan av att ha 

förlorat sin autonomi när de måste ta sin medicin, eftersom det inte är något de själva har 

valt. Även känslan av att känna sig annorlunda och onormal inverkade på deras beslut att 

inte ta sin medicin (Crowe et al., 2011). Litium är förstahandspreparat mot mani och 

depression vid bipolär sjukdom (Hou, Heilbronner, Degenhardt, Adli, Akiyama & Akula, 

2016). Dålig medicinsk följsamhet har i Sylvia et al. (2014) studie visat sig resultera i fler 
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biverkningar och lägre nivåer av litium i blodet, vilket gör att patienter får genomgå fler 

maniska episoder. En studie av Faridhosseini et al. (2017) visar att patientutbildning ökar 

den medicinska följsamheten hos patienter med bipolär sjukdom och minskar antalet 

återfall i maniska och depressiva skov samt behov av sjukhusvård. 

 

Suicid 

Under ett depressivt skov känner sig patienten nedstämd, har minskat intresse för 

aktiviteter, minskad eller ökad aptit, ha svårt att sova eller sover för mycket, nedsatt energi, 

koncentrationssvårigheter och tankar på döden och självmord är inte ovanligt (Jönsson, 

2010). Runeson, Haglund & Lichtenstein (2016) studerade suicidrisken efter 

självskadebeteende hos patienter med bipolär sjukdom. Självskadebeteende och självmord 

förekommer vid bipolär sjukdom, särskilt bland unga män. Av studien framgick att av 

1182 självmord var 670 män och 512 kvinnor. Personer med bipolär sjukdom har en hög 

risk för självmord inom fem år efter självskadebeteende och detta gäller både unga kvinnor 

och män (Runeson et al., 2016). Även Tidemalm, Langstrom, Lichtenstein & Runeson 

(2008) har studerat suicidrisken efter suicidförsök. De kom fram till att 64 procent av de 

395 män som deltog i studien begick självmord inom ett år efter tidigare suicidförsök och 

42 procent av de 648 kvinnorna som deltog. Tidemalm, Haglund, Karanti, Landén & 

Runeson (2014) har i en annan svensk studie undersökt riskfaktorer för självmord hos över 

6000 patienter med bipolär sjukdom och kommit fram till följande: fler än en depressiv 

episod under ett år är en stor riskfaktor för fullbordade självmord hos både män och 

kvinnor. Kombinationen depression och drogberoende var en riskfaktor hos män och 

många blandepisoder samt sociala problem var en riskfaktor för självmord hos kvinnor. I 

en studie av Dennehy et al. (2011) studerades suicidförsök hos patienter med bipolär 

sjukdom. Studien visade att självmord var vanligare bland patienter med bipolär I än 

bipolär II. Av 174 självmordsförsök hade 73,56 procent bipolär I, jämfört med 27,07 

procent bipolär II. Vanligaste tillvägagångssätten var överdos av läkemedel och hängning.  

 

Omvårdnad vid bipolär sjukdom 

En viktig del i omvårdnaden av patienter med bipolär sjukdom är att sjuksköterskan ger 

information till patienterna om hur de kan hantera sina sjukdomssymptom och motivera till 

följsamhet i medicinsk behandling (Skärsäter, 2014). Det är även viktigt att uppmuntra 

patienten till dagliga rutiner kring kost, motion och sömn (Skärsäter, 2014). Det är 

betydelsefullt för omvårdnaden att sjuksköterskan har en god relation till patienten och 

uppmuntrar patienten att själv kontrollera sin livssituation (Jönsson, 2006). Sjuksköterskan 

kan undervisa patienter om bipolär sjukdom, individuellt eller i grupp. Genom utbildning 

om sin sjukdom kan patienten lära sig att känna igen tecken på begynnande mani eller 

depression och lära sig hantera sina symptom. Under en mani kan sjuksköterskan anpassa 

miljön patienten befinner sig i och begränsa beteenden som kan få negativa konsekvenser 

för den drabbades liv. Här kan det handla om att minska stimuli i miljön som att se till att 

det inte är mycket människor runtomkring patienten och att denne har ett lugnt rum. 

Patienter som befinner sig i en depressiv fas kan också behöva en lugn miljö. Under en 

pågående depression kan sjuksköterskan stödja patienter att upprätthålla dagliga aktiviteter 

som att stiga upp ur sängen, äta och röra på sig. Patienten kan även fylla i en 

stämningsdagbok där denne dagligen skriver ner sitt stämningsläge, sömn och aktiviteter 

(Jönsson, 2006). 

 

Att lindra lidande är ett grundläggande ansvar hos sjuksköterskor (ICN, 2012). Eriksson 

(2001) betonar vikten av en god relation mellan sjuksköterskan och patienten för att lindra 
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lidande.  Vidare menar Eriksson att lidande kan lindras genom att patienten känner sig 

inbjuden och delaktig i vården, känner sig förstådd och bemött med värdighet och får den 

vård och behandling som dennes sjukdom kräver.  

 

Katie Erikssons teori om lidande 

Eftersom begreppet lidande är komplext kommer detta arbete utgå ifrån Katie Erikssons 

teori för att definiera detta begrepp. Vi kommer även använda oss utav hennes teori när vi 

presenterar vårt resultat och diskussion. Eriksson urskiljer tre olika aspekter av lidande: 

sjukdomslidandet, livslidandet och vårdlidandet (Eriksson, 2001). 

 

Sjukdomslidandet 

Enligt Eriksson (2001) är sjukdomslidandet ett lidande som är kopplat till själva 

sjukdomen och dess symtom. Detta begrepp kan delas in i två kategorier: kroppslig smärta 

och själsligt och andligt lidande. Kroppslig smärta innebär en smärta som orsakas av 

sjukdom och behandling, medan själsligt och andligt lidande handlar om upplevelser av 

skam och skuld som patienten känner i samband med sin sjukdom eller behandling. Dessa 

känslor kan upplevas då patienten känner en fördömande attityd från vårdpersonalen eller 

andra människor i sin omgivning. Sjukdomslidandet är ett fenomen som sjuksköterskor 

kommer i kontakt med under sitt dagliga arbete med patienter. 

 

Livslidandet 

Livslidandet definierar Eriksson (2001) som ett tillstånd som patienter upplever i relation 

till sin sjukdom. Livslidandet är subjektivt och uttrycks olika beroende på var i 

sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Hon menar att livslidandet är nära kopplat till 

vad det innebär att vara en människa och att leva rent generellt. Eriksson förklarar 

begreppet så här: ”Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära 

att leva, att vara människa bland andra människor” (Eriksson, 2001, s.93). 

 

 

Vårdlidandet 

Enligt Eriksson (2001) handlar vårdlidande om att patienten lider av vården denne har fått 

eller inte har fått. Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av patientens 

värdighet. Kränkning kan handla om nonchalant bemötande från vårdpersonalen, att inte se 

patienten eller ge denne en plats. Fördömelse och straff handlar om att vårdpersonal inte 

ger karitativ vård eller nonchalerar patienten. Ett exempel på det är att inte torka en patient 

runt munnen när behov finns och patienten inte förmår att göra det själv. Maktutövning 

handlar om att inte ta patienten på allvar, vilket får patienten att känna sig maktlös. Det kan 

också handla om att vårdpersonal tvingar patienter att utföra handlingar de inte orkar med. 

Utebliven vård kan bero på en dålig förståelse för patientens behov och kan handla om 

slarv eller ren vanvård.  

 

 

Problemformulering 

Att lindra lidande är en central uppgift för sjuksköterskor (ICN, 2012). Bipolär sjukdom 

orsakar ofta stort lidande för patienten (Jönsson, 2010). Sjukdomen innebär stora 

svängningar i stämningsläge och energinivå och det påverkar deras studier, arbete och 

relationer (Inder et al., 2008). Självmord och självmordsförsök förekommer vid bipolär 

sjukdom. Att känna sig behövd kan dock motverka tankar på självmord (Rusner et al., 

2010). Genom kunskap om hur bipolär sjukdom påverkar patienternas liv kan 
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sjuksköterskan erbjuda relevanta omvårdnadshandlingar för att lindra lidande hos dessa 

patienter. Därför vill vi undersöka detta 

 

SYFTE   

 

Syftet med studien var att beskriva hur lidande kan visa sig hos patienter med bipolär 

sjukdom samt vilka omvårdnadshandlingar sjuksköterskan kan erbjuda för att lindra 

lidandet.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur kan lidandet visa sig hos patienter med bipolär sjukdom?  

 

2. Vilka omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan erbjuda för att lindra lidandet för 

patienter med bipolär sjukdom? 

 

 

 

METOD 

 

Val av Metod 

Aktuella vetenskapliga forskningsartiklar inkluderades i det självständiga arbetet och 

resultatet presenterades i en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

sammanställa forskning som redan finns inom området och kan användas som stöd för att 

bedriva evidensbaserad vård (Henricson, 2012). Motiveringen till metodvalet är att 

inhämta aktuell kunskap om lidande och lämpliga omvårdnadshandlingar vid bipolär 

sjukdom. För att besvara våra frågeställningar bedömde vi att vi behövde ett större 

underlag och att vi med ett annat metodval inte skulle få ett lika brett resultat inom 

tidsramarna för vårt självständiga arbete. Vårt mål var att få fram ett resultat som skulle 

vara representativt för patienter med bipolär sjukdom. Litteraturstudier är även användbara 

som stöd för att bedriva evidensbaserad vård. Ett av forskningens mål är att resultat och 

kunskap ska vara överförbara på en större grupp individer. Med generaliserbarhet menas 

att resultatet från en studie med en mindre grupp individer kan generaliseras och vara 

giltigt för en större grupp individer som inte deltagit i studien (Henricson, 2012). Vi har 

inspirerats av en deduktiv metod, vilket innebär att vi använde en teori som en röd tråd 

genom hela arbetet från bakgrund till diskussion (Henricson, 2012).  

 

 

Urval 

Resultatet utgick ifrån 18 vetenskapliga artiklar som handlade om hur lidande kan visa sig 

hos patienter med bipolär sjukdom och hur sjuksköterskan kan lindra lidandet för denna 

patientgrupp genom adekvata omvårdnadshandlingar.  

 

Inklusionskriterier  

De inklusionskriterier som låg till grund för detta arbete var: män och kvinnor från 18 år 

och uppåt, eftersom sjukdomen ofta debuterar omkring den åldern eller senare (Jönsson, 

2010). Alla artiklar var i full text, skrivna på engelska och publicerade mellan 24 april 

2007 och 16 maj 2017 för att få en aktuell forskningsöversikt. I några enstaka fall togs 

äldre artiklar med som fanns med i referenslistan på några av de utvalda artiklarna, då det 
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enligt vår upplevelse fanns få artiklar inom ämnet. Samtliga vuxna åldersgrupper 

inkluderades av samma anledning, - det fanns helt enkelt inte tillräckligt med material för 

att besvara frågeställningarna och syftet annars. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

inkluderats i arbetet. Alla artiklar som togs med i studien var peer reviewed, vilket innebar 

att de hade granskats av andra forskare före publicering.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde psykisk sjukdom generellt och sjuksköterskans omvårdnad av 

patienter med psykisk sjukdom generellt exkluderades då det var sjuksköterskans 

omvårdnadshandlingar vid bipolär sjukdom specifikt som var ämnet för denna 

litteraturöversikt. Av samma anledning exkluderades artiklar som handlade om annan 

vårdpersonal än sjuksköterskor, exempelvis psykiatriker. Eftersom omvårdnad inte är 

psykiatrikernas område exkluderades artiklar som handlade om psykiatriker. Övriga 

artiklar som inte togs med handlade om barn och ungdomar, vilket inte var relevant då det 

var vuxna personer med bipolär sjukdom som stod i fokus i denna litteraturöversikt.  

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde via en systematisk artikelsökning i databasen PubMed, en databas 

med forskning inom medicin och omvårdnad. Eftersom denna litteraturstudie är ett arbete 

inom omvårdnadsvetenskap valdes just denna databas för inhämtning av forskning på 

området. Samtliga vetenskapliga artiklar handlade om sjuksköterskans omvårdnad av 

patienter med bipolär sjukdom eller om lidande som patienten har relaterat till sin sjukdom. 

I den föreliggande litteraturstudien användes följande sökord: bipolar AND disorder AND 

nursing AND care, bipolar mood disorder AND Kupka, bipolar disorder AND 

psychoeducation, outpatients AND suicid AND bipolar disorder, relationship AND 

caregivers AND bipolar disorder, health caring AND bipolar disorder, bipolar disorder 

AND psychiatric nursing, psychiatric nursing AND intervention AND structure, bipolar 

disorder AND suicidality AND hospitalization. Sökningarna presenteras i Bilaga A, Tabell 

1, Databassökning i PubMed.  

 

Referenslistorna till några av de valda artiklarna har granskats för att hitta fler relevanta 

artiklar inom ämnet. Detta resulterade i en artikel av Perry, Tarrier & Morris (1999) som 

granskades, sammanfattades och sedan användes i arbetets resultat. Utöver det användes 

ytterligare två artiklar till resultatet, men dessa inhämtades via funktionen ”similar articles” 

vid sökning i PubMed. Det är en funktion som föreslår artiklar som är likartade de artiklar 

som framkommit via sökorden. Genom denna funktion hittades artiklarna av Novick, 

Montgomery, Treuer, Aguado, Kraemer & Harado (2015) och Gibson, Brand, Burt, Boden 

& Benson (2013) som efter granskning och sammanfattning har ingått i arbetets resultat. 

 

 

Databearbetning 

Bearbetningen av materialet inleddes med att läsa titel och abstrakt på artiklarna vi hittade i 

PubMed. Syftet med det var att se om artiklarna överensstämde med studiens ändamål.  

Artiklarna lästes på datorn. De artiklar som handlade om lidande vid bipolär sjukdom eller 

omvårdnad vid bipolär sjukdom och kunde ge svar på litteraturstudiens syfte skrevs ut. 

Utvalda artiklarna lästes därefter i sin helhet i pappersform och granskades enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011), Bilaga C. 
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Under granskningen valdes tillförlitliga, trovärdiga och generaliserbara artiklar med hög 

kvalitet enligt ovan nämnda bedömningsunderlag, medan artiklar med låg kvalité 

sorterades bort.  

 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes en gång till av båda författarna till detta arbete och sorterades i 

fyra grupper efter olika teman. Dessa var: sjukdomslidande, livslidande, vårdlidande och 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. Huvudtemana valdes efter syftet och 

frågeställningarna. Dessa fyra teman kom att ändras senare under arbetets gång.  

Katie Erikssons teori om lidande löper som en röd tråd genom hela detta arbete. Vi utgick 

ifrån Erikssons definition av sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande när vi valde ut 

artiklar bl.a. Ett exempel på hur det kunde se ut är att vi läste olika artiklar om sjukdomens 

påverkan på familjebildning och relationer. Vi kopplar detta till livslidande, eftersom Katie 

Eriksson definierar livslidande som något som handlar om hur patientens liv påverkas av 

sjukdomen.  

 

En matris över inkluderade artiklar gällande studiernas syfte, resultat och metod 

sammanställdes och presenteras i Bilaga B. Det var för att få en översikt och lättare kunna se 

likheter mellan artiklarna och skapa subteman. Subtemana blev: sjukdomslidande, 

livslidande, vårdlidande (enligt Katie Erikssons definition av begreppen) samt kontakt med 

närstående, struktur i vardagen och patientutbildning. Att det blev just dessa subteman 

berodde på att denna litteraturöversikt utgår ifrån Katie Erikssons definition av lidande och 

då var dessa tre begrepp relevanta att ha med och övriga subteman var det som återkom i 

artiklarna om omvårdnad vid bipolär sjukdom. Vid själva skrivprocessen av resultatet 

ändrades temana till: lidande och sjuksköterskans omvårdnadshandlingar då vi tyckte att 

dessa teman var mer övergripande och tydliga än innan.  

 

 

Henricson (2012) rekommenderar att externa granskare läser arbetet för att öka arbetets 

trovärdighet och validitet. Henricson menar att trovärdigheten blir högre ju fler som läser 

arbetet. Därför lät vi andra personer läsa vårt arbete och lämna synpunkter under arbetets 

gång och innan publicering. 
 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt är det särskilt viktigt att tänka på att inte förvanska 

forskningsresultaten. Enligt Helgesson (2015) kan förvanskningen ske antingen genom att 

författaren ändrar på forskningsresultaten eller genom att själva forskningsprocessen blir 

ändrad. Det togs i anspråk vid sammanställning av tidigare forskning inom området. För att 

undvika detta läste båda författarna till denna litteraturöversikt igenom samtliga 

inkluderade artiklar, diskuterade dess innehåll med varandra och använde oss utav svensk-

engelsk ordbok för att försäkra oss om att vi förstått artiklarna rätt. Vidare är det viktigt att 

tänka på hur slutsatserna av ett självständigt arbete kan uppfattas och påverka allmänheten. 

Exempelvis att slutsatserna i den föreliggande litteraturstudien inte bidrar till mer 

stigmatisering och misstolkningar (Helgesson, 2015). Det har vi tänkt på genomgående 

under hela vårt arbete, från bakgrunden till slutsatsen, för att ge en så korrekt och icke 

stigmatiserande bild av patienter med denna sjukdom. När vi beskrev sjukdomen i 

bakgrunden valde vi att utgå ifrån DSM-V kriterierna för att ge en så korrekt bild som 

möjligt, som var ofärgad av andra forskares eller författares beskrivningar av sjukdomen. 
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Vi har även reflekterat över ordval, att inte skriva att något alltid är på ett visst sätt, utan 

kan vara så, exempelvis självmordstankar under en depression. 

 

 

RESULTAT 

 

Litteraturstudiens resultat består av 18 vetenskapliga artiklar och redovisas i två teman: 

lidande och sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. Följande subteman till det första 

temat har identifierats och ska presenteras utifrån Katie Erikssons dimensioner av lidande: 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Det andra temat delas in i subteman: 

kontakt med närstående, patientutbildning och struktur i vardagen. Inkluderade 

vetenskapliga artiklar presenteras i en matris som Bilaga B.  

 

Lidande  

 

Sjukdomslidande  

De två komponenterna i bipolär sjukdom: mani och depression, gjorde att patienterna 

behövde uppsöka sjukhusvård för sina symtom (Altshuler, 2010; Ruggero, 2007 & Peters, 

2016). Studien av Altshuler et al. (2010) visade att depressiva symtom var vanligare hos 

kvinnor än män och kvinnor uppsökte sjukhusvård oftare för depressiva symptom. 

Depressionerna sammanföll ofta med ångest. Män och kvinnor hade lika många maniska 

episoder, men män uppsökte oftare sjukhusvård under en manisk episod än kvinnor 

(Altshuler et al., 2010). 

 

Ruggero, Chelminski, Young & Zimmerman (2007) kom i sin studie fram till att patienter 

med bipolär sjukdom oftare behövde slutenvård och gjorde självmordsförsök än patienter 

med unipolär depression. Slutenvård var vanligast vid bipolär I, av 45 personer hade 71 

procent någon gång fått slutenvård. Bland deltagarna med bipolär II hade 40 procent av 89 

personer fått slutenvård och 26 procent av 1251 deltagare med unipolär depression 

(Ruggero et al., 2007). Även Peters, West, Eisner, Baek & Deckersbach (2016) urskilde att 

återkommande episoder ökade oddsen för sjukhusvistelse och självmordsbenägenhet hos 

patienter med bipolär sjukdom typ I. Resultatet av en annan studie gjord av Mert, Kelleci, 

Mizrak, Semiz & Demir (2015) visade att det fanns ett samband mellan antalet depressiva 

episoder och suicidförsök hos patienter med bipolär sjukdom typ I. Ålder, kön, civilstånd, 

utbildning och sysselsättning påverkade inte risken för suicidförsök. 33 procent av 91 

patienter hade gjort suicidförsök (Mert et al., 2015).  

I en studie gjord av Granek, Danan, Bersudsky & Osher (2016) kämpade patienter med 

bipolär sjukdom typ I och deras makar med sjukdomens symtom såsom aggressivitet, 

impulsivitet, psykotiska episoder, personlighetsförändringar och hyperaktivitet vid svåra 

episoder av mani och depression som inkluderade starka känslor av sorg och ångest. 

Patienterna besvärades också av läkemedelsbiverkningar som trötthet, sömnighet, 

aptitstörningar, viktökning, tremor och svullnad (Granek et al., 2016).  

Daggenvoorde, Geerling & Goossens (2015) i sin studie skriver att patienter med bipolär 

sjukdom behöver ofta sjukhusvård vid akuta manier. Vidare nämns i denna studie att de 

vanligt förekommande problemen under en manisk episod är att patienterna knappt sover, 

patienterna upplever att de inte behöver sova och att de håller sig sysselsatta med 

aktiviteter dygnet runt. De andra problem som tas upp i studien är att maniska patienter 
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pratar oavbrutet, de är rastlösa och att deras agitation kan leda till verbal eller icke verbal 

aggressivitet. Som ett exempel på det skriver Daggenvoorde et al. (2015) att patienterna 

blir lätt arga och brusar snabbt upp och att de grälar ofta med familj, sjukvårdspersonal och 

andra patienter. 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att det förekom att kvinnliga patienter ville genomgå 

skilsmässa när de befann sig i en manisk episod. Dessutom saknade patienterna i en 

manisk episod sjukdomsinsikt och förstod inte konsekvenserna av sitt beteende. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att övertala patienter att ta sina ordinerade 

läkemedel. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna var verbalt aggressiva, exempelvis 

skrek de och förolämpade andra. Patienterna kritiserade ofta personer som ville hjälpa 

dem, som sjukvårdspersonal och familjemedlemmar, men även andra patienter 

(Daggenvoorde et al., 2015). Vidare skriver Daggenvoorde et al. (2015) att under en 

manisk episod är patienterna väldigt fysiskt aktiva. De har svårt att sitta stilla och ta det 

lugnt och är i ständig rörelse. Överaktiviteten leder till fatigue, viktnedgång och till slut 

utmattning (Daggenvoorde et al., 2015). 

 

Livslidande  

Att ha bipolär sjukdom påverkade patienternas liv på flera sätt. Sjukdomen inverkade på 

såväl par- och familjerelationer som arbete och studier. Granek et al. (2016) beskriver i sin 

studie att makar till patienter med bipolär sjukdom avstod från att få fler barn eftersom de 

var oroade över att deras partner inte skulle kunna delta fullt ut i barnuppfostran på grund 

av sin sjukdom. Dessutom kände patienterna skam, sorgsenhet och självtvivel om sitt 

föräldraskap. Tilläggas kan att sjukdomen påverkade patienters förmåga att upprätthålla 

meningsfulla relationer med familj och vänner, exempelvis patienternas växlande 

stämningsläge orsakade att makarna övervägde skilsmässa. I samma studie av Granek et al. 

(2016) framkom det också att i vissa parrelationer stärktes banden mellan makarna och 

tilliten till varandra ökade. Med tillit åsyftades i denna studie att makarna litade på att deras 

partner skulle förbli stabila i sitt stämningsläge och följa den medicinska behandlingen för 

att undvika en ny sjukdomsepisod. För patienternas del handlade tillit om att deras partner 

skulle ta hand om dem när de var i en manisk eller depressiv episod, finnas vid deras sida 

vid svåra tider och fortsätta älska dem trots deras svårigheter (Granek et al., 2016). 

 

I likhet med studien gjord av Granek et al. (2016) belyste Lee Mortensen, Vinberg, Lee 

Mortensen & Balslev Jørgensen (2015) i sin studie att patienter med bipolär sjukdom 

kände sig otillräckliga som föräldrar och speciellt kvinnorna var oroliga att uppfattas som 

dåliga mödrar. I båda studierna noterades att parrelationer påverkades negativt på grund av 

patientens växlande stämningsläge. Lee Mortensen et al. (2015) skrev att parrelationer 

tenderade att bli mer som patient – vårdare relationer. Därtill kommer i studien av Lee 

Mortensen et al. (2015) att suicidtankar hos patienter med bipolär sjukdom var vanligare 

under blandepisoder (sjukdomsskov med både maniska och depressiva symtom samtidigt). 

Att ha en familj gjorde att patienterna som deltog i studien avstod från att fullfölja sina 

suicidplaner (Lee Mortensen et al., 2015).  

 

Sjukdomen påverkade även patienternas förmåga att fortsätta studera, upprätthålla sitt 

arbete och göra karriär (Granek et al., 2016). Ruggero et al. (2007) skrev att patienter med 

bipolär sjukdom hade högre frånvaro från arbetet jämfört med patienter med unipolär 

depression. Goosens, Knoppert- van der Klein, Kroon & Van Achterberg (2007) belyste att 

trots högskoleexamen hade endast 42 procent av de 157 deltagarna arbete. Det var viktigt 
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för patienternas självkänsla att arbeta eller studera och att känna att de var en del av 

samhället (Lee Mortensen et al., 2015 ).  

 

Vårdlidande  

I studien av Beentjes, Goossens & Johgerden (2016) upplevde sjuksköterskorna att 

närstående obefogat hävdade att patienterna var maniska, exempelvis när patienterna 

skrattade högt eller var arga. Det här väckte känslor hos sjuksköterskorna för att de ansåg 

att patienternas beteende hade feltolkats som maniska symtom. Sjuksköterskorna tyckte att 

patienters integritet och autonomi hotades. Dessutom kunde det påverka deras relation med 

patienterna att lita blint på närstående utan att bilda sin egen uppfattning om patientens 

sjukdomstillstånd. Vidare kände sjuksköterskorna sig pressade, exempelvis när närstående 

ville att patienten skulle bli inlagd på sjukhus när det egentligen inte var motiverat. Det här 

stred mot patienters självbestämmande och integritet, resonerade sjuksköterskorna 

(Beentjes et al., 2016).  

Novick et al. (2015) urskilde i sin studie att dålig medicinsk följsamhet var vanligt bland 

patienter med bipolär sjukdom. I en studie av Gibson, Brand, Burt, Boden & Benson 

(2013) framkom det att 54 procent av deltagarna hade bristande medicinsk följsamhet. 

Enligt Gibson et al. (2015) var både biverkningar och symptom på sjukdomen som 

orsakade en dålig följsamhet i behandlingen. Vidare beskrev Gibson et al. (2015) att 

symtom som trötthet begränsade patienternas vardag och hindrade dem från att leva ett 

aktivt liv, som att träna och att vara alert på möten på arbetet. Tilläggas kan att av de 

patienter som inte följde läkarens anvisningar om medicinering fanns det två grupper. Den 

ena gruppen tog mer medicin än vad som ordinerats för att bemästra sina 

sjukdomssymtom, exempelvis om de kände sig deprimerade. De som tog mindre medicin 

än ordinerat gjorde det för att undvika biverkningar eller för att de var maniska och inte 

upplevde att de behövde ta sin medicin (Gibson et al., 2013). I fråga om medicinsk 

följsamhet betonade både Gibson et al. (2013) och Sylvia et al. (2013) vikten av att en bra 

relation med sjukvårdspersonal ökade patienternas motivation att fullfölja medicinsk 

behandling.  

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar 

Daggenvoorde et al. (2015) identifierade flera målsättningar med sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter med bipolär sjukdom. En av målsättningarna var att patienterna 

skulle fungera i vardag trots sjukdomen. Med det menade Daggenvoorde et al. (2015) att 

patienterna sov tillräckligt på nätterna, hade fungerande relationer och följsamhet till 

medicinering, betedde sig och klädde sig acceptabelt. Lika viktigt var det med en bra 

sömnkvalité. Enligt Daggenvoorde et al. (2015) var den andra målsättningen att öka 

sjukdomsinsikt. Här menade Daggenvoorde et al. (2015) att patienterna tog sina mediciner, 

reflekterade över sitt beteende och dess konsekvenser och var medvetna om vilka skador 

handlingarna kan orsaka. Daggenvoorde et al.( 2015) kom fram till att förmågan att kunna 

be om ursäkt för sina handlingar var en indikator för ökad sjukdomsinsikt. 

 

Kontakt med närstående 

Beentjes et al. (2016) kom fram till att det var viktigt att involvera närstående i vården och 

att få information om patienters symtom på mani, eftersom patienterna ofta förnekade att 

de var maniska.  Lika viktigt var det att ha kontakt med både patienter och närstående för 

att kunna hantera olika stadier av en manisk episod. Under symtomfria perioder gjorde 

sjuksköterskan en preventionsplan för att förhindra negativa konsekvenser av mani 
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(Beentjes et al., 2016). Planen beskrev specifika beteende hos patienter under episoder och 

gav anvisningar vad som ska göras för att bli stabil. Vidare gjorde sjuksköterskorna 

överenskommelser mellan patienter och närstående om att de kunde kontakta 

sjuksköterskorna vid tidiga tecken på mani. Slutligen när manin började avta utvärderade 

sjuksköterskan den maniska episoden med patienten. Utvärderingar av episoder gav mer 

insyn i vad som orsakade föregående episod och hur de ska hantera det effektivt i 

framtiden (Beentjes et al., 2016).  

 

Patientutbildning 

Patientutbildning och motiverande samtal (MI) påverkar i positiv riktning patienternas 

acceptans av bipolär sjukdom och attityder till medicinering. En studie av McKenzie & 

Chang (2015) visade att MI ökade patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling. 

Majoriteten av deltagare i studien kände sig nöjda efter motiverande samtal. De upplevde 

att de kommer att bli bättre på att hantera sin medicinering mer effektivt och 

rekommenderade MI till andra patienter (McKenzie & Chang, 2015). 

 

Flertalet studier visar på att patientutbildning ökade patienternas följsamhet till 

medicinering och förståelse att medicineringen är nödvändig för att minska återfall (Poole, 

Smith & Simpson, 2015; Rahmani, Ebrahimi, Ranjbar, Razavi & Asghari, 2016; Perry, 

Tarrier, Morriss, McCarthy & Limb, 1999). Deltagarna i studien av Poole et al.(2015) 

önskade mer tid för gruppdiskussioner under patientutbildning och att närstående kunde 

delta i gruppaktiviteter. Däremot ville patienterna undvika att ha patientutbildning på 

sjukhus för att sjukhusmiljön kunde väcka minnen från dåliga erfarenheter. Resultatet av 

undersökningen visade att under patientutbildningen får deltagarna stöd av varandra, delar 

med sig av sina erfarenheter och andras erfarenheter. Deltagarna upplevde att öppenheten 

runt sjukdomen ledde till minskad skam och stigma som förknippas med sjukdomen (Poole 

et al., 2015). Dessutom ledde patientutbildningen i grupp till att deltagarna kände sig 

mindre isolerade och att de blev medvetna om att andra med samma sjukdom led på 

liknande sätt som de gjorde. Deltagandet i patientutbildning i grupp stärkte patienternas 

följsamhet till medicinering. De förstod att medicin gjorde att de kunde må bra och 

accepterade att de behövde ta sin medicin resten av livet (Poole, Smith & Simpson, 2015). 

I en studie gjord av Perry et al. (1999) fick patienterna lära känna igen tidiga tecken på 

maniska och depressiva episoder och söka behandling tidigt. Det ledde till att patienternas 

sociala funktioner och arbetsprestationer förbättrades. 

 

Struktur i vardagen 

Att skapa struktur är en viktig omvårdnadshandling inom omvårdnad av patienter med 

bipolär sjukdom. I en studie av Voogt, Goossens, Nugter & Van Achterberg (2015) 

betonades vikten av regler och scheman som kunde hjälpa för att få struktur på vardagen. 

Exempelvis kunde ett dagsschema upprätthålla en dygnsrytm. Särskilt upplevde 

sjuksköterskorna att det var viktigt att de kände till patienternas situation, stämningsläge, 

problem och sätt att hantera problemen (Voogt et al., 2015). Daggenvoorde et al. (2015) 

urskiljer i sin studie följande omvårdnadshandlingar vid mani: gränssättning, motivering 

till följsamhet vid medicinering, läkemedelsadministrering, struktur i dygnsrytmen och 

stödjande kommunikation. Gränssättning handlar om att tydliggöra för patienten vilket 

beteende som är accepterat och inte accepterat, ge råd om hur en balans mellan aktivitet 

och vila kan uppnås. Lika viktigt är med en miljö med minimala incitament för att lugna 

patienten. Enligt Daggenvoorde et al. (2015) ska sjuksköterskan informera patienterna om 

sjukdomssymtom och hur medicinering kan påverka dessa samt om effekter och 



 13

 

 

   

biverkningar av läkemedel. Här handlar det också om att vara säker på att patienten har 

tagit sin medicin. Vidare uppgav Daggenvoorde et al. (2015)  att en viktig 

omvårdnadshandling är att skapa ett schema som består av både aktiviteter, men också vila 

för patienterna. Schemat skrivs tillsammans med patienten och kan användas som en guide 

för att hjälpa patienten genom dagen. Sjuksköterskan ska hålla ett öga på balansen mellan 

vila och aktivitet (Daggenvoorde et al., 2015).  

 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur lidande kan visa sig hos patienter med 

bipolär sjukdom samt vad sjuksköterskan kan erbjuda för omvårdnadshandlingar för att 

lindra lidandet. Frågeställningarna löd:  

 

o Hur kan lidandet visa sig hos patienter med bipolär sjukdom?  

o Vilka omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan erbjuda för att lindra lidandet hos 

patienter med bipolär sjukdom? 

 

För att besvara vår första frågeställning utgick vi ifrån Katie Erikssons teori om lidande. 

Eriksson (2001) beskriver tre varianter av lidande: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Samtliga tre delar kunde kopplas till lidande vid bipolär sjukdom. Inom 

subtemat sjukdomslidandet var de återkommande ämnena som togs upp slutenvård och 

suicid. Resultatet av denna litteraturöversikt visade att återkommande depressiva skov 

ökade oddsen för behov av slutenvård och att det fanns en självmordsbenägenhet hos 

patienter med bipolär sjukdom typ I (Peters et al., 2016; Mert et al., 2015). Detta resultat 

överensstämmer med tidigare forskning av Tidemalm et al. (2014), där det tydligt framgick 

att ett högt antal depressiva episoder är en stor riskfaktor för fullbordade självmord hos 

både män och kvinnor. Slutsatsen vi kan dra av detta resultat är vikten av att lindra 

sjukdomslidandet vid depressioner för att förebygga suicid.  

 

Nästa subtema i vår litteraturstudie var livslidandet. Även här återfanns gemensamma 

områden. Det framgick av artiklarna i resultatet att bipolär sjukdom kan orsaka stort 

lidande i relationer, studier och arbete, i likhet med tidigare studier (Inder et al., 2008; 

Rusner et al., 2009; Jönsson et al., 2010). Bipolär sjukdom och dess svängande 

stämningslägen påverkade relationer på både gott och ont. Granek et al. (2016) skrev i sin 

studie att sjukdomen påverkade patienternas förmåga att upprätthålla meningsfulla 

relationer med familj och vänner. Av studien framgick att sjukdomen kunde vara en orsak 

till att makar avstod från att ha fler barn. Makarna till patienter med bipolär sjukdom 

bedömde att deras partner inte skulle orka med att ha barn med anledning av sin sjukdom. 

Det instabila stämningsläget påverkade deltagarnas relationer och gjorde att makarna 

ibland övervägde skilsmässa. Makarna upplevde att sjukdomen har gjort att de känt sig mer 

som vårdare till sin partner än maka eller make (Granek et al., 2016). Av samma studie 

framgick att familjen även var en skyddsfaktor vid eventuella självmordsplaner hos 

patienter med bipolär sjukdom. Även Rusner et al. (2010) poängterade betydelsen av 

behovet av att känna sig behövd av någon, att ha en man eller fru och barn. Goda relationer 

gav patienten en anledning att stiga upp ur sängen på morgonen under en depressiv episod 

och motverkade självmordsplaner (Rusner et al., 2010). Med anledning av ovanstående kan 
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vi konstatera att en bra relation med sina närmaste är av stor betydelse för att undvika 

lidande hos patienter med bipolär sjukdom.  

 

Det tredje subtemat i den föreliggande litteraturstudien var vårdlidandet. Här förväntade vi 

oss att finna forskningsartiklar om stigma, negativa attityder och bristfälliga relationer 

mellan patienten och sjuksköterskan. Så var verkligen inte fallet. Istället fann vi flera 

artiklar som tog upp ämnet dålig medicinsk följsamhet (Novick et al., 2015; Gibson et al., 

2013). Av artiklarna framgick att en dålig medicinsk följsamhet var vanligt förekommande 

hos patienter med bipolär sjukdom (Novick et al., 2015). Orsakerna var biverkningar och 

sjukdomens symptom. Vissa patienter tog mer medicin än vad de hade ordinerats av läkare 

för att stå ut med sina sjukdomssymtom, exempelvis under en depression. Andra patienter 

tog mindre medicin än vad läkaren hade ordinerat och detta gjorde de i syfte att undvika 

biverkningar (Gibson et al., 2013). Enligt en studie av Sylvia et al. (2013) kunde en bra 

relation mellan patienten och vårdpersonalen öka patientens motivation att ta föreskriven 

dos läkemedel. Sylvia et al. (2014) har i en annan studie undersökt effekterna av dålig 

följsamhet i medicinering och kommit fram till att patienterna upplevde fler biverkningar 

och lägre koncentration av litium, vilket resulterat i fler maniska episoder. En biverkning 

som återkommer i flera studier som orsak till en dålig medicinsk följsamhet är viktökning 

(Granek et al., 2016; Sajatovic et al., 2014). Ett något oväntat resultat var studien av 

Beentjes et al. (2016). Av studien framgick att sjuksköterskorna upplevde att närstående 

felaktigt tolkade patienterna som maniska så fort de var glada eller arga. Det här väckte 

känslor hos sjuksköterskorna då de ansåg att patienters integritet och autonomi hotades 

(Beentjes et al., 2016). Föregående situation hade kunnat undvikas om anhöriga fick bättre 

kunskap om sjukdomen, resonerar vi. Om anhöriga kunde bjudas in till och delta i 

patientutbildning kanske de skulle få större förståelse för vad som är patientens normala 

jag respektive sjukdomssymtom. 

 

 

När det gäller vår andra frågeställning om hur sjuksköterskor kan lindra lidande för 

patienter med bipolär sjukdom fann vi flera omvårdnadshandlingar som återkom i olika 

studier. De omvårdnadshandlingar som återkom i olika studier var: patientutbildning och 

upprätta struktur i vardagen. Under patientutbildningen fick deltagarna stöd av andra med 

samma sjukdom, dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras erfarenheter. 

Deltagarna upplevde att öppenheten runt sjukdomen ledde till minskad skam och stigma 

som förknippas med sjukdomen. Patientutbildning ökade följsamheten i medicineringen 

(Perry et al., 1999; Poole et al., 2015, Rahmani et al., 2016) vilket resulterade i färre 

återfall i mani (Perry et al., 1999). Detta påstående stöds även av en studie av Faridhosseini 

et al. (2017). En annan omvårdnadshandling som lyfts fram i flera studier är upprättandet 

av struktur i vardagen. Balans är nyckelordet i omvårdnad vid bipolär sjukdom. 

Sjuksköterskan ska, i samråd med patienten, skapa ett schema med en balans mellan 

aktivitet och vila (Daggenvoorde et al., 2015). Enligt Voogt et al. (2014) kan struktur i 

vardagen minska lidandet hos patienter med bipolär sjukdom. Även tidigare 

forskningsstudier har understrukit vikten av struktur i vardagen vid bipolär sjukdom, 

exempelvis rutiner kring kost, motion och sömn (Rusner et al., 2010; Blixen et al., 2015). 

Dessa omvårdnadshandlingar kan således lindra lidandet hos patienter med bipolär 

sjukdom.  

 

Patientutbildningens betydelse för att lindra lidande hos patienter med bipolär sjukdom 

lyfts fram i flera studier (Perry et al., 1999; Poole et al., 2015, Rahmani et al., 2016, 
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Faridhosseini et al,, 2017). Genom att lära sig känna igen tidiga tecken på återfall i mani 

kunde patienter tidigt söka hjälp för sina symtom och därmed förbättra sina sociala 

funktioner och arbetsfunktioner. Vidare hade patientutbildning en positiv effekt på 

följsamhet i medicineringen, vilket resulterade i färre återfall i mani (Perry et al., 1999).  

Slutenvård, suicidförsök, problem med relationer och arbete samt ovilja att följa medicinsk 

behandling tolkas som problemområden som kan förorsaka lidande hos patienter med 

bipolär sjukdom. Genom att öka följsamheten till medicinsk behandling minimeras risken 

för sjukhusvistelser och suicidförsök och leder till minskat lidande hos patienterna. 

Medicinsk följsamhet förebygger uppkomsten av maniska och depressiva episoder och på 

så sätt minimerar problem som kan uppstå gällande relationer med närstående och vänner 

och på arbetet. Fungerande relationer med andra människor och att kunna ha ett arbete och 

fullfölja sina studier kan betraktas som minskat lidande för patienter.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur lidande kan visa sig hos patienter med 

bipolär sjukdom samt vilka omvårdnadshandlingar sjuksköterskan kan erbjuda för att 

lindra lidandet. Vi bedömer att syftet är uppfyllt och att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. Som tidigare nämnts i detta arbete syftar litteraturöversikter till att ge en 

bild av hur forskningsläget inom ett område ser ut och resultatet kan ligga till grund för att 

bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Genom en ökad förståelse för hur lidande kan 

visa sig vid bipolär sjukdom och vilka omvårdnadshandlingar som visat sig ha effekt för att 

lindra lidande bedömer vi att sjuksköterskor kan bedriva omvårdnad som bygger på både 

forskning och beprövad erfarenhet.  

 

Vidare anser vi att en litteraturöversikt inte bara ger svar på vilken forskning som finns på 

området, utan även vilken forskning som saknas. Trots att bipolär sjukdom ofta debuterar i 

sena tonåren eller tidig vuxen ålder (Jönsson, 2010), finns det relativt få artiklar som tar 

upp just denna åldersgrupp. Av tidigare forskning vet vi att bipolär sjukdom kan orsaka 

stort lidande i relationer, arbete och studier. Denna åldersgrupp borde ägnas mer 

uppmärksamhet eftersom sjukdomen debuterar i en ålder då högre studier, arbete, flytta 

hemifrån, inleda ett förhållande, gifta sig och få barn är vanligt förekommande händelser.  

 

 

Metoddiskussion 

Initialt söktes vetenskapliga artiklar som berörde personer med bipolär sjukdom mellan 18 

och 29 år. Med anledning av svårigheten att finna tillräckligt många vetenskapliga artiklar 

för just denna åldersgrupp utvidgades sökningen till att beröra samtliga åldersgrupper. 

Forskningen som fanns var ofta inriktad på närståendes perspektiv i större utsträckning än 

patienternas perspektiv, vilket var något vi observerade och diskuterade tillsammans. 

Kanske kan etiska aspekter ha påverkat forskarnas val av perspektiv? spekulerade vi.  

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att göra en litteraturöversikt. 

Enligt Henricson (2012) ger litteraturöversikt en samlad bild av aktuell forskning inom valt 

område. Denna forskning kan sedan ligga till grund för evidensbaserad vård (Henricson, 

2012). Fördelen med vald metod var att vi kunde få fram ett större underlag på kort tid än 

om vi exempelvis hade gjort en intervjustudie. Då hade vi inte kunnat få med tillräckligt 

många deltagare i studien för att få fram ett resultat som var generaliserbart på patienter 

med bipolär sjukdom. Det hade inte blivit ett så trovärdigt forskningsunderlag för att 

bedriva evidensbaserad vård ute i klinik, resonerade vi.  Nackdelarna med en 

litteraturöversikt är att vi inte kunde ställa våra egna frågor till deltagarna och att 



 16

 

 

   

möjligheten till följdfrågor inte fanns, som i en intervjustudie. Om vi hade gjort en 

intervjustudie istället hade underlaget inte varit generaliserbart på en större grupp patienter 

med bipolär sjukdom, vilket gör att studien inte hade kunnat ligga till grund för vilka 

omvårdnadshandlingar sjuksköterskan kan tillämpa i sitt kliniska arbete. I likhet med 

Henricson (2012) anser vi att litteraturstudier är tillämpbara för sjuksköterskor när de vill 

få en bild av forskningsläget inom ett visst område med tanke på den mängd forskning som 

finns idag.  

 

 

I vår litteraturöversikt använde vi oss av både kvantitativa och kvalitativa studier. En 

mixad metod kan ses som komplementär och vara en fördel i forskning (Henricson, 2012). 

Med komplementär menas att den ena metoden är kvantitativ och representerar numerisk 

data och den andra metoden är kvalitativ och representerar textdata. Henricson (2012) 

menar att integreringen av olika metoder delvis kan eliminera respektive metods 

begränsningar och metodernas styrkor kvarstår. Att använda både kvantitativa och 

kvalitativa metoder i sin forskning kan stärka en studies trovärdighet och understödja 

forskarens tolkning av resultatet. På så sätt stärks trovärdigheten av forskningsstudiens 

resultat (Henricson, 2012). Detta bedömer vi är en styrka med vår studie, men även det vi 

tidigare skrivit, att den är generaliserbar och kan användas av sjuksköterskor i kliniskt 

arbete. Svagheterna med denna studie är att samtliga artiklar som användes i studien var 

skrivna på engelska och ingen av oss har engelska som modersmål och därför kan 

misstolkningar ha ägt rum.   

 

En annan svaghet med vår litteraturstudie är att vi hittade få artiklar som berörde 

vårdlidande. Det kan bero på att vi valde fel sökord, att det inte finns så mycket forskning 

kring det eller att vårdlidande beskrivs mer generellt hos patienter och inte specifikt om 

just bipolär sjukdom. Givetvis påverkar det här vårt resultat, eftersom underlaget för att 

besvara frågan om vårdlidande grundar sig på mindre mängd material för att dra trovärdiga 

slutsatser i frågan. Vad det gäller frågorna om sjukdomslidande och livslidande fanns det 

mer forskning och därför bedömer vi att dessa två frågor har större tyngd när det gäller 

generaliserbarhet på en större grupp patienter. Omvårdnadshandlingar vid bipolär sjukdom 

fanns det tillräckligt med material om för att besvara våra frågeställningar och även där 

anser vi att resultatet är generaliserbart. 

 

Vi har gjort en litteraturstudie med inslag av en deduktiv metod, där vi låtit Katie Erikssons 

teori gå som en röd tråd genom hela litteraturstudien. En deduktiv metod innebär att 

forskaren utgår ifrån befintliga teorier och drar slutsatser utifrån det (Patel & Davidson, 

2003). Fördelarna är att objektiviteten i forskningen stärks, eftersom forskaren utgår ifrån 

en teori som någon annan har formulerat. Studien blir då inte påverkad av forskarens 

åsikter (Patel & Davidson, 2003). Nackdelarna är att teorin bara kan användas på delar av 

materialet som forskaren studerar, den del som överensstämmer med själva teorin. Kort 

sagt, teorin styr vad som kommer vara med i studien. På så sätt kan forskaren gå miste om 

intressant forskning (Patel & Davidson, 2003). 

 

En annan metod vi hade kunnat använda är induktiv metod. Vid en induktiv metod studerar 

forskaren sitt område direkt utan att använda sig av en teori från början. Istället formulerar 

forskaren sin egen teori efteråt när allt material har samlats in (Patel & Davidson, 2003). 

Nackdelarna med induktiv metod är att det kan vara svårt att avgöra hur generaliserbar ens 

egen teori är (Patel & Davidson, 2003). Om vi hade valt en induktiv metod istället hade 
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resultatet kanske inte varit lika generaliserbart som det är nu, tror vi. En annan risk med 

induktiv metod är att forskaren bara fångar upp det som stämmer överens med dennes egna 

åsikter (Patel & Davidson, 2003). Genom att utgå ifrån en teori om lidande som 

formulerats av en omvårdnadsteoretiker bedömde vi att vi skulle få ett objektivt 

omvårdnadsperspektiv på vår litteraturstudie. Å andra sidan hade vi kunnat få en bredare 

syn på lidande med en induktiv metod. Troligtvis hade vi även tagit med saker som vi har 

sållat bort för att de inte passade in på Erikssons definition av lidande.  

 

 

Slutligen anser vi att litteraturstudien vi gjorde besvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

 

Slutsats 

För att lindra lidande för patienter med bipolär sjukdom kan sjuksköterskan exempelvis 

erbjuda patientutbildning. Genom att lära sig mer om sin sjukdom kan patienterna känna 

igen tidiga tecken på en mani eller depression och kan då söka hjälp tidigare. Det kan 

förbättra deras funktion både i relationer och arbete och därmed minska lidandet. 

 

 

Fortsatta studier 

Det skulle vara av intresse att genomföra forskning med unga vuxna mellan 18-29 år med 

bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom debuterar, som tidigare nämnts, ofta i unga år, vanligen 

vid 18-25 års ålder, under en tid då personerna genomgår stora livshändelser som högre 

studier, arbete, relationer och familjebildning. Trots det så var det svårt att hitta studier 

som berör just denna åldersgrupp. Det vore intressant med forskningsstudier om 

vårdlidande vid bipolär sjukdom, då vi upplever att det finns väldigt lite forskning om det i 

dagsläget.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Med vår litteraturstudie vill vi ge sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande mer kunskap 

om hur det är att leva med bipolär sjukdom och vad lidande innebär. Genom att detta 

arbete publiceras i DiVA ges möjlighet för sjuksköterskor och andra intresserade att ta del 

av resultatet. Vår förhoppning är att denna litteraturstudie kan ge kunskap om vilka 

omvårdnadshandlingar som kan erbjudas till patienter med bipolär sjukdom för att lindra 

deras lidande.  
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de ska ha arbetat minst 2år med 

patienter med bipolär sjukdom. 
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skov och prata om 
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Kvantitativ studie 
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Danan D. 
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Osher Y. 

 

2016 

Israel 

 

 

Living with bipolar 

disorder: the impact 

on patients, spouses, 

and their marital 
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Syftet med studien 

var att synliggöra 

hur bipolär sjukdom 

påverkar patienter 
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individuellt och 

äktenskapet från 
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Semistrukturerade 

intervjuer med 11gifta 

patienter med bipolär 

sjukdom typ I och 10 

makar till dessa patienter. 

 

Exklutionskriteriet för 

makar var diagnos av en 

större psykisk sjukdom. 

 

 

21 Sjukdomens 

påverkan på makar 

inkluderade 

självuppoffring, 

tungt vårdansvar, 

emotionell påverkan 

och känsla av 

personlig utveckling. 

Sjukdomens 

påverkan på patienter 

inkluderade 

emotionell påverkan 

och ansvar för 

egenvård. 
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II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Vinberg M. 
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Balslev Jørgensen 
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Eberhard J. 

 

2015 

Danmark 

 

Bipolar patients’ 

quality of life in 

mixed states: a 

preliminary 

qualitative study. 

Syftet med studien 

var att få kunskap 

om livskvalitet hos 

patienter med 

bipolär sjukdom vid 

blandepisoder.  

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer 

6 Deltagarna beskrev 

blandepisoder som 

värre än att enbart ha 

en mani eller 

depression och deras 

symtom varade 

längre. 

Blandepisoder 

påverkade deras 

självkänsla, familje -

, kärleks- och sociala 

liv, fysiskt 

välmående och 

arbetsförmåga. 
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II 

McKenzie K. 

Chang Y.-P.  

 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of nurse-

led motivational 

interviewing on 

medication 

adherence in patients 

with bipolar disorder. 

Syftet med denna 

studie är att ta reda 

på om motiverande 

samtal har effekt på 

medicinsk 

följsamhet hos 

patienter med 

bipolär sjukdom. 

Pilotstudie 

 

Under 3 veckor har 

deltagarna intervjuats 

personligen och därefter 

har 2 uppföljningssamtal på 

telefon ägt rum. 

 

Inklusionskriterierna var att 

ha bipolär sjukdom I eller 

II, deltagarna skulle ha 

varit över 18 år och ha 

högst 80 procent följsamhet 

med sin medicinska 

behandling. 

29 

(14) 

Deltagarna 

uppvisade en 

signifikant 

förbättring i 

medicinsk 

följsamhet och 

motivation till 

förändring efter att 

de har haft 

motiverande samtal.  

Kvalitativ 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Mert D.G. 

Kelleci M. 

Mizrak A. 

Semiz M. 

Demir M.O. 

 

2015 

Turkiet 

Factors associated 

with suicide attempts 

in patients with 

bipolar disorder type 

I. 

Syftet med denna 

studie var att identifiera 

riskfaktorer för 

självmodsförsök hos 

patienter med bipolär 

sjukdom typ I. 

Kvantitativ studie 

 

Tvärsnittsstudie med 

patienter med bipolär 

sjukdom typ I. 

 

91 Antalet depressiva 

perioder var en 

avgörande faktor för 

suicidförsök. 

Kvantitativ studie 

I 

Novick D. 

Montgomery W. 

Treuer T. 

Aguado J. 

Kraemer S. 

Haro J.M. 

 

2015 

Storbritannien 

Relationship of 

insight with 

medication 

adherence and the 

impact on outcomes 

in patients with 

schizophrenia and 

bipolar disorder: 

results from a 1-year 

European outpatient 

observational study. 

Syftet med studien var 

att upptäcka 

förhållandet mellan 

insikt och medicinsk 

följsamhet.  

Kvantitativ studie 

 

291 av 903 deltagare hade 

bipolär sjukdom. 

 

Deltagare gav informerat 

samtycke. 

 

För att minska urvals bias 

hade varje deltagande 

psykiater tillfrågats att 

registrera upp till åtta 

patienter.  

 

Insamling av data ägde rum 

när patienterna besökte 

klinikerna.  

 

903 Bättre insikt gjorde 

att patienterna var 

mer motiverade att ta 

sin medicin. 

En bra relation 

mellan patienten och 

vårdaren hade en 

stor betydelse för 

följsamhet. 

Kvantitativ studie 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Eisner L. 
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USA 

The burden of 

repeated mood 

episodes in bipolar I 

disorder: results 

from the National 

Epidemiological 

Survey on Alcohol 

and Related 

Conditions 

(NESARC). 

Syftet med studien var 

att undersöka sambandet 

mellan skov och hur 

patienten fungerar i 

vardagslivet. 

Kvantitativ studie 

 

Alla deltagare var över 18 

år. 

909 Både maniska och 

depressiva perioder 

gjorde att deltagarna 

var oförmögna att 

arbeta. 

Kvantitativ studie  

I 

Perry A. 

Tarrier N 

Morriss R. 

McCarthy E. 

Limb K. 

 

1999 

Storbritannien 

Randomised 

controlled trial of 

efficacy of teaching 

patients with bipolar 

disorder to identify 

early symptoms of 

relapse and obtain 

treatment. 

Syftet med denna studie 

är att lära patienter att 

upptäcka tecken på 

återfall. 

RCT 69 Att känna igen tidiga 

tecken på maniskt 

återfall och få tidig 

behandling 

underlättar för 

patienten att fungera 

socialt och i 

arbetslivet. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Smith. D,  

Simpson. S 

 

2015 
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Patients' 

perspectives of the 

feasibility, 

acceptability and 

impact of a group-

based 

psychoeducation 

programme for 

bipolar disorder: a 

qualitative analysis. 

 

Syftet är att undersöka 

möjligheten, acceptansen 

och inverkan av 

gruppbaserade 

psykoedukationsprogram 

för bipolär sjukdom ur 

gruppmedlemmarnas 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 13 patienter 

med bipolär sjukdom deltar 

i ett 

psykoedukationsprogram. 

13 Resultatet visar att 

grupp 

psykoedukation kan 

påverka hur 

deltagarna 

uppfattar socialt 

stöd, kunskap och 

acceptans av bipolär 

sjukdom och 

inställning till 

medicinering. 

K 

II 

Rahmani F. 

Ebrahimi H. 

Ranjbar F. 

Razavi S.S. 

Asghari E. 

 

2016 

Iran 

The effect of group 

psychoeducation 

program on 

medication 

adherence in 

patients with bipolar 

mood disorders: a 

randomized 

controlled trial. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka medicinsk 

följsamhet hos kvinnliga 

patienter med bipolär 

sjukdom I. 

RCT 76 Det fanns ingen 

skillnad mellan 

grupperna gällande 

medicinsk 

följsamhet innan 

studien påbörjades. 

Men efter studien 

var följsamheten 

högre i 

experimentella 

gruppen än i 

kontrollgruppen. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Ruggero C.J. 

Chelminski I. 

Young D. 

Zimmerman M. 

 

2007 

USA 

 

 

Psychosocial 

impairment 

associated with 

bipolar II disorder 

Syftet med studien 

var att undersöka 

försämring i 

arbetsförmåga och 

sociala funktioner 

hos patienter med 

bipolär sjukdom typ 

II och jämföra 

bipolär sjukdom typ 

I med typ II och 

unipolär depression 

på dessa punkter.   

Kvantitativ studie 

 

89 deltagare hade bipolär 

sjukdom typ I, 45 deltagare 

hade bipolär sjukdom typ I 

och 1251 hade allvarigare 

form av depression. 

1385 Bipolär typ I och II 

orsakade större 

frånvaro från arbetet 

än de som hade 

unipolär depression. 

Personer med bipolär 

sjukdom hade i högre 

grad sjukhusvistelser 

och gjorde fler 

självmordsförsök. 

Kvantitativ studie 

I 

 

Sylvia L.G. 

Hay A. 

Ostacher M.J. 

Miklowitz D.J. 

Nierenberg A.A. 

Thase M.E. 

Sachs G.S. 

Deckersbach T. 

Perlis R.H. 

 

2013 

USA 

Association between 

therapeutic alliance, 

care satisfaction, and 

pharmacological  

adherence in bipolar 

disorder. 

Syftet med studien 

var att förstå hur 

relationen med 

psykiatrikern 

påverkar 

följsamheten till 

behandlingen. 

Kvantitativ studie 

 

För att delta i studien ska 

deltagarna ha bipolär 

sjukdom och ha förmåga 

att lämna informerat 

samtycke. 

 

3337 Patientens upplevelse 

av samarbete och 

empatisk bemötande 

var associerade med 

medicinsk 

följsamhet. 

Kvantitativ studie 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Voogt L.A. 

Goossens P.J.J. 

Nugter A. 

Van Achterberg T. 

 

2015 

Nederländerna 

The patient's 

perspective on 

"providing 

structure" in 

psychiatric inpatient 

care: an interview 

study. 
 

Syftet är att få insikt 

i patienternas 

erfarenheter av att 

tillhandahålla 

struktur som 

omvårdnadsåtgärd 

under psykiatrisk 

vård. 

Kvalitativ metod 

 

Intervjuer 

17 Följande punkter var 

viktiga 

omvårdnadsåtgärder 

för patienterna enligt 

dem själva: 

– känn patientens 

situation 

– håll kontakten med 

patienten 

– hantera regler, tider 

och vanor på 

avdelningen 

– applicera 

behandlingsplan 

– förklara och förstå 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA C 

Tabell 3. Bedömningsunderlag 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


