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Bakgrunden till studien är att bipolär sjukdom är en av de tjugo vanligaste orsaker till 

funktionsnedsättning i världen. Det finns få studier gjorda på hur patienter upplever att vårdas 

för sjukdomen. Vårdpersonal kommer möta patienter med diagnosen inom all form av 

sjukvård. Syftet är att belysa behov av vård och stöd såsom det upplevs av patienter med 

bipolär sjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie där sju självbiografiska 

böcker analyserades med hjälp av en kvalitativ metod. Resultatet sammanfattas i fem teman: 

livsrytm och balans, hinder för att söka vård när behovet finns, olika behov av stöd, behov av 

trygga punkter och olika sätt att bli värdigt bemött och lyssnad till. I diskussionen påvisas det 

utmärkande i resultatet, att patienter upplevde det svårt att ta in information när de var både i 

maniska- och depressiva episoder. Det är viktigt att sjuksköterskor har en förståelse för hur 

människor med bipolär sjukdom upplever sina liv för att kunna ge individuellt anpassad 

information och stöd.  
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The background to this study was that bipolar disorder is one of the twenty most common 

reasons of disability in the world. There are few studies made on the subject of patients with 

bipolar disorder owns experience of the given healthcare. Caregivers will meet these patients 

in all kind of healthcare. The purpose of this study is to describe how patients with bipolar 

disorder experience their need of support and care. A qualitative literature method was used, 

where seven autobiographies where analyzed. The result summarized in five main themes: life 

rhythm and balance, barriers to seek care when the need exist, the need of support, need to 

comfortable points and different ways to be treated with dignity and listened to. The 

discussion demonstrated the significant of the result, patients with bipolar disorder finds it 

difficult to take in information when they have both a manic and a depressive episode. It is 

important that nurses have patience and understanding for the patient's life and his or her 

illness. The nurses have to understand the meaning of giving individual information and 

support to the patient. 
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INLEDNING 
 

Psykisk ohälsa är ett växande problem och i Europa har en och en halv till två procent av 

befolkningen bipolär sjukdom. Den är en av de tjugo vanligaste orsakerna till 

funktionsnedsättning (Crowe, m.fl., 2012). För personer med bipolär sjukdom väntar ett liv 

med manier och depressioner. Inom sjukvården finns det lite information om hur patienter 

med bipolärsjukdom upplever sin vård. Personal inom hälso- och sjukvården behöver 

kunskap om hur omvårdnaden upplevs för att kunna skapa en vård som är säker och 

patientcentrerad. Kunskap om hur individer med bipolär sjukdom upplever vården är 

viktig. Oavsett var sjukvårdspersonal arbetar kan de träffa patienter med psykisk ohälsa. 

Jönsson (2006) skriver att omvårdnaden kring människor med bipolär sjukdom främst 

fokuserar på att stödja, hjälpa och vägleda. För att göra detta måste vårdpersonalen vinna 

patientens förtroende och tillit. Det gör vårdgivaren genom att vara trovärdig, tydlig, 

noggrann och uthållig (a.a.). Målet med denna studie är att öka kunskapen kring hur 

människor med bipolär sjukdom upplever sin vård och omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Bipolär sjukdom 
 

Bipolär sjukdom kännetecknas av depressiva och maniska episoder och det finns två typer 

av sjukdomen. Bipolär typ 1 som innefattar flertalet maniska episoder, det är igenomsnitt 

fyra svängningar under en tio års period. Det vanligaste är att en manisk eller depressiv 

episod går till ett neutralt stämningsläge. Bipolär typ 2 innefattar episoder av överaktivitet 

och förhöjt stämningsläge, även kallat hypomani. Återkommande depressioner varvas med 

hypomaniska episoder som varar i minst fyra dagar. Det förekommer inga sociala 

konsekvenser, psykossymtom eller behov av sjukvård (Allgulander, 2008; Socialstyrelsen, 

2012b). Ungefär en och en halv till två procent av den vuxna befolkningen har sjukdomen. 

Ärftligheten från mor eller far till barn är cirka 13 procent och insjuknandet sker vanligtvis 

i 20-30 års ålder och drabbar män och kvinnor lika ofta. Sjukdomen påverkar inte bara den 

med diagnosen utan även omgivningen, så som familj och vänner (Crowe m.fl., 2011). Det 

kan vara svårt att ställa rätt diagnos då det är vanligt att personer med bipolär sjukdom 

även lider av någon annan typ av ohälsa, skadligt bruk av alkohol eller andra droger 

(Socialstyrelsen, 2012a).  

 

Depression är när en person känner sig nedstämd, tom och ledsen, har minskat intresse 

eller ingen glädje. Depression kan ge sömnstörningar, vikt ned- eller uppgång, agitation 

eller hämning, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga 

och tankar på döden (Allgulander, 2008). Människor med depression har svårt att anpassa 

sig till vardagens vanliga sysslor på grund av sin nedstämdhet (Shippe, Shah, Williams, 

Moriarty, Frye & Ziegenfuss, 2011).  

 

Mani är en psykisk störning där grundstämningen i humöret är förhöjd. Vanligt 

förekommande symtom utöver förhöjt stämningsläge är argsinthet, ökad aktivitet, 
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sensorisk förmåga och tal, expansiva idéer, psykotiska symtom, begränsad 

koncentrationsförmåga och fysiska symtom så som minskad sömn (McColm, 2007; 

Allgulander, 2008). Sömnbortfall är en stor orsak till att en manisk episod triggas igång. 

Som sjuksköterska är det viktigt att veta hur mycket sömnen påverkar och styr våra liv och 

kroppar, och vikten av att ha en väl fungerande dygnsrytm. Det är angeläget att beskriva, 

undervisa och lära människor med sjukdomen om sömn och få dem att förstå betydelsen av 

det (Umlauf & Shattell, 2005).  Personer med bipolär sjukdom kan även drabbas av mixed 

state. Detta är att växla mellan depression och hypomani dagligen eller flera gånger under 

dagen (Benazzi, 2007).  

 

Behandling och symtom 
 

Det som karaktäriserar bipolär sjukdom är episoder av mani, hypomani, depression eller 

mixade state. Det finns olika typer av behandlingar, och dess biverkningar varierar. 

Behandlingen utgår främst från tre steg där steg ett är att lindra en akut episod av mani 

eller depression, steg två är att fortsätta behandling för att förhindra att den akuta episoden 

återkommer och steg tre är en profylaxisk behandling efter fullt tillfrisknande för att 

förhindra nya episoder (Goossens, Achterberg & Knoppert-van der Klein, 2007). Ett 

alternativ är elektrokonvulsiv behandling, ECT. Detta innebär att man under en kortvarig 

narkos får en elektrisk stöt genom hjärnan. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt 

anfall (Socialstyrelsen, 2012a). Biverkningar som huvudvärk, närminnesstörningar och 

svårigheter med inlärning är vanliga vid ECT behandling (Allgulander, 2008). En annan 

form av behandling är kognitiv beteendeterapi, KBT, som är baserad på 

inlärningspsykologiska principer. Terapeuten väljer arbetssätt utifrån personens problem 

och de behandlingsmodeller som finns för den specifika störningen. I KBT ingår 

beteendeterapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi. KBT fokuserar på här-och-nu 

situationer där patienten och terapeuten kommer fram till en lösning på problemet 

tillsammans. Terapeuten och patienten sätter upp individualiserade och tidsbegränsade 

mål. KBT kan hållas individuellt eller i grupp (Socialstyrelsen, 2012a). Fokus vid bipolär 

sjukdom ligger oftast på läkemedelsbehandling. De grupper av läkemedel som visat sig ha 

bäst effekt är neuroleptika, stämningsstabiliserande, antidepressiva och antipsykotiska 

läkemedel (Umlauf & Shattell, 2005). Behandlingen av bipolär sjukdom kan jämföras med 

behandlingen som personer med andra kroniska sjukdomar får, förebyggande, 

stabiliserande och för resten av livet (Goossens m.fl., 2007). 

Hälsa och välbefinnande 
 

Hälsa ur ett vårdvetenskapligt syfte kan definieras som välbefinnande. Att personen har 

möjlighet att leva det liv som den själv vill för att på så sätt skapa en känsla av att må bra. 

För att uppleva hälsa krävs det balans. Den skapas av rytm i livet, en rytm som ska utgöras 

av både glädje och sorg, friskt och sjukt. För att upplevelsen av hälsan ska vara i balans 

krävs det att personen undviker de djupaste dalarna och de högsta topparna (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Hälsa och välbefinnande påverkas av många delar i en människas liv. Den 

är även påverkad och beroende av hur människan förhåller sig till världen runt om. Det 

sociala samspelet, kulturella miljön och den yttre miljön så som klimatet, stress och det 

biologiska arvet spelar stor roll (Eriksson, 1989). Välbefinnandet kan kopplas till 

människans livsvärld och är individuell, det är de inre upplevelserna som speglar det. Det 
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kan förekomma hälsohinder i en människas liv som gör det svårt att uppleva en god hälsa. 

Hindren är olika för varje enskild individ och resurser i personens omgivning så som 

anhöriga, kan bli ett hälsohinder. De anhöriga kan ta ifrån människan allt eget ansvar vilket 

gör att personen kan få en känsla av ohälsa. Att människor upplever god hälsa betyder inte 

att de har en frånvaro av sjukdom (Wiklund, 2003).  

 

Psykiskt sjuka människors hälsa och välbefinnande påverkas av det faktum att de i 

jämförelse med befolkningen i allmänhet har en lägre nivå av fysisk hälsa. Detta leder till 

en högre sjuklighet och en större dödlighet bland dem (Smalbugge, Pot, Jongenelis, 

Gundy, Beekman & Eefsting, 2006). Personer som lider av någon form av psykisk ohälsa 

har överlag ett större intag av cigaretter, alkohol och droger. De har dessutom lägre nivåer 

av näringsintag via mat och sämre motionsvanor än de som inte har någon psykisk störning 

(Happell m.fl., 2011).   

Omvårdnad vid bipolär sjukdom 
 

Bipolär sjukdom är ofta ett livslångt tillstånd och därför fordras en god kommunikation 

mellan hälso- och sjukvården och patienten, det behövs även en god tillgänglighet. En 

patientcentrerad vård med god kontinuitet och kunskap om den enskilde individens behov 

och förutsättningar minskar stressen för patienten och ger en tryggare vård 

(Socialstyrelsen, 2012a).  

 

Vid en manisk episod är symtomen omfattande, får inte patienten rätt behandling och 

omvårdnad kan han eller hon successivt bli sämre. Detta kan ge konsekvenser både socialt 

och ekonomiskt och kan leda till fysisk utmattning som på sikt kan bli livshotande 

(Socialstyrelsen, 2012a). Sjuksköterskan behöver ge patienten information om hur den ska 

införa rutiner i sin vardag för att undvika hypomaniska eller maniska episoder (McDougall, 

2009). Det är en utmaning för vårdpersonal att förklara för patienter varför de ligger på 

sjukhus när de är inne i en hypomanisk eller manisk episod eftersom deras sjukdomsinsikt 

är låg. Patienten anser att livet är underbart och de känner sig inte alls sjuka. Det är möjligt 

att minska antalet vårdtillfällen och vårdtid om patienten är välinformerad och medveten 

om sina symtom och sin sjukdom, för att de då kommer söka vård i ett tidigare skede 

(Hummelvoll & Severinsson, 2002). Impulsiviteten under en manisk episod kan bli en fara 

för patienten själv (McColm, Brown & Andersson, 2007).  

 

När en sjusköterska vårdar en patient med psykisk ohälsa är det viktigt att det finns ett gott 

förtroende mellan dem. När patienten är i en manisk episod behöver sjuksköterskan vara 

tålmodig, lugn och fokuserad för att nå fram till patienten på bästa sätt. Samtidigt som det 

är viktigt att relationen mellan patienten och sjuksköterskan är bra, är det lika viktigt med 

en distans. Sjuksköterskan kan om distansen krymper bli för involverad i patienten och kan 

ha svårt att släppa taget om jobbet när arbetsdagen är till ända. Detta kan leda till en sämre 

omvårdnad för patienten. Patientens humör observeras av sjuksköterskan för att kunna 

hindra djupa depressioner eller maniska tillstånd. Det är betydelsefullt att ha kvar sina 

motionsvanor och interaktioner med andra människor trots en manisk episod, men under 

kontrollerade former. Dessa kan till exempel vara tidsbestämda (McColm m.fl., 2007). 

 

Att uppleva mani är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Under ett tillsynes glatt och 

obekymrat yttre kan människan fortfarande känna sorg och utsatthet. Den förhöjda 
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sinnesstämningen minskar inte intensiteten, vilket gör det omöjligt för personen att vila 

eller sova. Som ett resultat av detta kan världen upplevas obegriplig och splittrad. Den 

maniska överaktiviteten i sig är inte tillräcklig för att förhindra depression. Den depressiva 

komponenten i mani upplevs som en paradox. En aspekt av detta paradoxala lidande är att 

andra ser människan som sjuk medan personen själv upplever sig må bra. Efter en manisk 

episod kommer ofta efterdyningar i form av att personen tvivlar på sin egen förmåga och 

självkänsla på grund av vad de gjort i sin maniska episod, i vissa fall kan detta leda till 

självmord. Lidandet förstärks av det faktum att personen räknar med att det tidigare 

maniska beteendet kommer att påverka omvärldens syn på dem. Detta kan avskräcka till att 

återuppta sociala kontakter vilket kan leda till isolering och självtvivel (Hummelvoll & 

Severinsson, 2002). I detta läge har sjukvården en betydande roll för att hjälpa patienten på 

rätt köl igen. Det krävs empati och förståelse för vad människan går igenom och att 

vårdpersonal visar att de förstår och uppriktigt bryr sig. Att ge tid för att lyssna, bekräfta 

och att våga mötas är av stort värde. Av sjuksköterskan krävs tålmodighet och kunskap 

inom psykosociala, medicinska och psykologiska ämnesområden för att kunna ge en 

individuellt anpassad vård. Anhöriga och närstående behöver ofta mycket stöttning och råd 

när det gäller psykisk ohälsa eftersom även de drabbas i stor utsträckning (Jönsson, 2006). 

Patienters och anhörigas perspektiv 
 

Ward (2011) skildrar att patienter med bipolär sjukdom känner att de får ta en dag i taget 

eftersom de aldrig vet vad de kommer att vakna upp till. Deras känslor för ovissheten av 

vad sjukdomen bär med sig skapar oro. I en studie gjord av Jönsson, Wijk, Skärsäter och 

Danielsson (2008) framkom det att patienter har svårt att förstå sin sjukdom, eftersom de 

inte kan förlika sig med tanken på att de skulle vara psykiskt sjuka. Crowe, Inder, Joyce, 

Luty, Moor och Carter (2011) återger att anhöriga till människor med biopolär sjukdom 

upplever att deras förtroende till dem minskar från den som drabbats av sjukdomen. De 

anser även att deras självkänsla sjunker och att de tar avstånd från andra människor för att 

de inte blir förstådda. Många anhöriga förknippar likaså att deras närstående drabbats av 

sjukdomen på grund av missbruk eller dödsfall inom familjen (a.a.). Personer som är 

informella vårdgivare till människor med manodepressiv sjukdom finner både positiva och 

negativa aspekter med att vårda en närstående som har en psykisk sjukdom. De känner ett 

större medlidande för andra psykiskt sjuka människor och en närhet och beundran för den 

de vårdar. Överlag tar de negativa sidorna över. Många tycker att det är tufft och 

uppoffrande som anhörig eftersom sjukdomen inte bara går ut över personen själv, utan 

över hela familjen. Den vård som finns för att stödja och hjälpa människor med psykisk 

ohälsa är enligt anhöriga inte tillräckligt tillgänglig. De anser även att personen som är sjuk 

inte får vara kvar inom vården tills han eller hon är tillräckligt frisk, utan skrivs ut för fort. 

De anser att en stor del av personalen på psykiatriska avdelningar saknar tillräcklig 

kunskap om psykiska sjukdomar och att de inte stödjer och hjälper anhöriga tillräckligt. 

Trots att mycket negativt sägs om vården som ges till de med psykisk sjukdom nämner 

flertalet att det finns ett fåtal ”eldsjälar” som jobbar och kämpar för att hjälpa hela familjen 

(Maskill, Crowe, Luty & Joyce, 2010). Människor med bipolär sjukdom ser sin sjukdom 

som både förutsägbar och oförutsägbar. Det finns något paradoxalt med sjukdomen, den 

inger både förtvivlan och hopp. Patienten kan uppleva det svårt att bevara kontakten med 

sig själv. Känslan av att var behövd har en positiv inverkan på livet och gör att framtiden 

upplevs lättare  (Rusner, 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. Sannolikheten att som sjuksköterska få 

vårda en patient med bipolär sjukdom är stor, inte bara inom psykiatrin utan även inom den 

somatiska vården. Därför behövs kunskap hos vårdpersonalen om hur en patient med 

psykisk ohälsa upplever sin vård. Att drabbas av psykisk ohälsa ses av många i vår kultur 

som en skam och ett nederlag. Det finns inte mycket forskning gjord om hur personer med 

sjukdomen upplever sin vård och omvårdnad. För de som får diagnosen väntar ett liv med 

en kronisk sjukdom och för många en livslång läkemedelsbehandling. Vården som erbjuds 

till personer med sjukdomen skiljer sig från den vård som efterfrågas. Därför behövs mer 

kunskap om detta område. Denna studie görs för att öka kunskaper om hur människor med 

bipolär sjukdom upplever sin vård och omvårdnad. Det är till sjuksköterskans fördel att ha 

kunskap om hur patienter med bipolär sjukdom vill och behöver ha hjälp och vård. Ökad 

kunskap och förståelse för sjukdomen kan ge en tryggare och säkrare vård för patienterna. 

 

SYFTE 
 

Syftet är att belysa behov av vård och stöd såsom det upplevs av patienter med bipolär 

sjukdom. 

 

METOD 
 

Denna studie genomfördes enligt Dahlborg-Lyckhages (2012) kvalitativa metod för att 

analysera berättelser. De skrivna berättelserna är material som kunde ses ur ett 

vårdperspektiv, hur människor upplevde vården och sin hälsa (a.a.). En kvalitativ metod 

använts när syftet är att beskriva patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och 

behov. Detta är vägledande för vårdarbetet och skapar ett säkrare utgångsläge (Friberg, 

2012). Materialet som användes var självbiografiska böcker skrivna av personer med 

bipolär sjukdom. Med hjälp av en kvalitativ metod söktes i denna uppsats en djupare 

förståelse för hur människor med bipolär sjukdom upplever mötet med vården.  

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen genomfördes i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Sökordet som 

användes var bipolär sjukdom. Begränsningarna var, format "böcker" och utgivet språk 

"svenska", detta gav sextiofem stycken sökträffar. Eftersom träffantalet var stort användes 

"biografi och genologi" för att avgränsa träffmängden och detta resulterade i nitton träffar. 

Sex av träffarna var dubbletter då böckerna getts ut olika år och i olika format.  Av de 

tretton böcker som återstod var tre skrivna av anhöriga. Av de återstående tio uteslöts 

ytterligare fyra: en bok valdes bort då den var uppbyggd på självbiografiska dikter, en hade 

fiktiva delar och i två av böckerna hade författarna fler diagnoser än bipolär sjukdom. Efter 

första urgallringen återstod sex självbiografiska böcker. För att inte missa någon bok 

genomsöktes alla sextiofem sökträffar åter och två böcker ytterligare hittades som passade 
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det valda syftet. Efter att ha läst de åtta funna böckerna uteslöts en bok. Anledningen var 

att den ansågs innehålla för korta berättelser för att kunna skapa en tillräckligt tydlig bild 

om upplevelserna av vården.  

 

De sju böckerna som kom att ingå i detta arbete är: 

  

 Anserud, R. (2010). Ett bipolärt hjärta.  

 Heberlein, A. (2008). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. 

 Hornbacher, M. (2008). Vansinnet: Mitt bipolära liv. 

 Jamison Redfield, K. (1995). En orolig själ. 

 Johansson, S. (2006). Bron blev inte slutet.  

 Lagercrantz, A. (2010). Mitt galna liv. 

 Schelander, V. (2009). Gå i kras: Leva med bipolär sjukdom. 

 

För att få en uppfattning av böckernas handling och personerna som skrivit 

självbiografierna finns korta sammanfattningar, se bilaga 1. 

Analys 
 

Analysen genomfördes med en metod beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012). Metoden 

är uppdelad i tre delar. I första delen läses materialet och texten ska ses som en helhet. 

Materialet ska läsas med ett öppet sinne, flera gånger och ska kunna återberättas i stora 

drag. Andra delen består av att dela upp texten för att få fram meningsbärande delar. Dessa 

framkommer genom att frågor ställs till texten, exempelvis hur upplevde individen sin vård? 

Därefter ska likheter och skillnader urskiljas och de olika delarna sättas in i teman som 

växt fram under arbetets gång. I tredje delen behandlas texten åter som en helhet eftersom 

materialet satts ihop och det studerade fenomenet uttrycker sig på ett nytt sätt (a.a.).  

 

Analysen startade med att självbiografierna lästes i sin helhet av båda författarna. 

Böckerna lästes med öppna sinnen för att inte göra några tidiga tolkningar. Efter att ha läst 

böckerna första gången återberättades de i korta drag för att hitta det bärande i texterna. 

Detta för att skapa en bild av varje författare och deras livssituation. Biografierna delades 

sedan upp lika mellan författarna och lästes åter. Därefter övergick läsningen i att samtliga 

vårdtillfällen söktes fram. Dessa skrevs av ordagrant för att sedan granskas. I nästa steg 

hittades likheter och skillnader i vårdtillfällena, de jämfördes och meningsbärande stycken 

och ord valdes ut . De mest förekommande upplevelserna sattes sedan ihop och formade 

slutligen de fem teman som namngavs efter vad de handlar om. Texten behandlades sedan 

i sin helhet och gav på ett nytt sätt en skildring av det som efterfrågats i syftet, patienters 

upplevelser av att vårdas för bipolär sjukdom. De teman som växte fram i analysen bygger 

på delar från alla böcker och illustreras med citat från någon eller några av de studerade 

böckerna. 

 

Etiska överväganden 
 

Vid en analys av självbiografiska böcker är det viktigt att respektera materialet och 

återberätta det rättfärdigt. Det är av vikt att materialet som är med i studien är godkänt av 

de personer som deltar. Det är i vissa fall svårt eller omöjligt att få ett godkännande av 
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personerna (Helsingsforsdeklarationen, 2008). I detta fall är det omöjligt att kontakta de 

personer som skrivit självbiografierna, eftersom de valda böckerna är offentligt 

publicerade med författarnas namn anses det att de är lämpliga att använda i studien. 

Författarna av självbiografierna uttrycker i böckerna en önskan om att andra människor ska 

kunna ta del av deras livsberättelser. Studien vill lyfta fram patienternas upplevelser på ett 

rättvist sätt utan att förvränga texten. Risk föreligger för att materialet tolkas och uttrycks 

på ett annorlunda sätt än vad författarna menar.  
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RESULTAT 
 

Resultatet av denna studie presenteras genom fem teman som benämns: livsrytm och 

balans, hinder för att söka vård när behov finns, behov av stöd, behov av trygga punkter 

och att bli värdigt bemött och lyssnad till. De olika temana förstärks och redovisas med 

hjälp av citat ur böckerna.  

Livsrytm och balans 
 

Det är påtagligt att patienterna upplevde att deras balans i livet påverkades av de maniska 

och depressiva perioderna. Deras vardag sattes ur spel när det blev många aktiviteter under 

en kort perioder och rytmen stördes när de slutade ta sina mediciner. Det gjorde de för att 

de fick känslan av att medicinerna hämmade deras tankeförmåga och att de blev trögtänkta. 

När patienten kom i obalans fick de svårt att lyssna på råd från läkare, familj och vänner. 

Detta var speciellt under de maniska perioderna då de hade en känsla av välbehag och 

upprymdhet. En känsla de inte ville mista, utan snarare längtade efter att få och ofta ville 

tillbaka till även när de var ”friska”, trots visheten om att en mani ofta följdes av en 

depression. När medicineringen fungerade kunde de lyckas hålla sig i balans, en balans 

mellan depression och mani, ett mellanläge. Det var inte alltid som patienterna tyckte att de 

var sitt sanna jag när de åt medicin, utan hade svårt att förlika sig med ett "tråkigt" 

balanserat liv. De upplevde att de inte hade någon användning av sjukvårdens mediciner 

och att de inte behövde någon vård i detta sinnesläge. De klarade sig själva och det var värt 

att vara i obalans för att få känna känslan av lätthet.  

  

Medicinerna hjälper. Det har jag bevis på, jag har ett hem, tandkräm, 

mat, en veranda och en hammock. Äntligen är det lugnt i mitt sinne, 

nästan tyst. Doktor Lentz har förklarat att galenskapen finns där och 

alltid kommer att göra det. Men den kommer att sova så länge jag inte 

väcker den. Jag lever i ett tyst terrorvälde och jag försöker att inte 

tänka på det (Hornbacher, 2008., s. 167) 

 

På sjukhus fick de känslan av att de kunde släppa det galna och försöka återfinna sin 

balans. Att flytta på sig mellan avdelningar eller sjukhus upplevde patienterna som 

krävande och jobbigt. Förändringar under depressionerna fick dem att känna sig övergivna 

och förbisedda.  

 

Nu slapp jag allt de där. Befriande. Vilsamt. "Dom" tog över. Nu kunde 

jag faktiskt inte längre vara ansvarig för någonting. Skönt, men så rädd 

jag var. Rädd för att vara inlåst, rädd för vad dom skulle göra med mig, 

rädd för vilka mediciner jag kunde tänkas få och hur jag skulle må av 

dem, rädd för alla frågor, men ändå mest av allt rädd för framtiden 

(Johansson, 2006., s. 19). 
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En utmaning som patienterna mötte när de tillfrisknat var att inte ha för många projekt eller 

jobb igång. Efter en längre tid av för många aktiviteter, för mycket alkohol eller annat som 

gjorde att personerna gick upp i varv kunde "galenskapen" ta över och de återinsjuknade. 

De kunde då bli en fara för sig själva och visste inte hur de skulle hantera känslorna som 

var i kroppen.  

 

Jag kör ut från uppfarten och dundrar iväg längs trettiosjätte gatan, 

bort från vårt gulliga lilla hus och stillsamma grannskap. Lugna ner 

dig! skriker jag åt mig själv. Marya, Lugna ner dig för i helvete! Och 

galenskapen skriker tillbaka, Nej, det gör jag inte! Den kryper in under 

huden och lägger beslag på min kropp utan att be om lov. Mina händer 

är galenskapens händer och de äger en övermänsklig styrka. De vill 

hugga, träffa någonting, de klämmer åt ratten så att knogarna vitnar, 

den nakna foten trampar hårt på gaspedalen (Hornbacher, 2008., s. 60). 

 

Hinder för att söka vård när behovet finns 
 

Flera av patienterna upplevde det svårt att förstå att de var sjuka och tvivlet hindrade dem 

från att söka hjälp. De kände inget uttalat behov av sjukvård och ansåg att de inte behövde 

den. De hade svårt att se vad som kännetecknade deras manier och depressioner och därför 

hann tankarna rusa iväg, kroppen sprudlade av energi eller så hade ångestens djupa klor 

tagit ett fast grepp om dem innan de sökte hjälp. Det var svårast för patienterna i början av 

sjukdomen att veta när det var dags att söka hjälp. De beskrev att de behövde förstå sin 

sjukdom, inte acceptera den men förstå den för att kunna utveckla metoder för att ta 

tillbaka kontrollen över sina liv. Ett exempel var att söka sig till sjukhuset för att få vara 

inlåst på en avdelning, få en tablett eller en ECT behandling. 

 

Dock, efter ett tag, när man levt mellan fullständig lycka och nattsvart 

sorg, längtar man till ett lagomland. Till en värld där man känner att 

man synkroniserar med de flesta vanliga. Till en plats i själen där 

stormen finner ro. För mig har det krävts några års smärta, läkarbesök, 

terapi, mediciner och enträgna rop och böner att komma dit jag är nu 

(Schelander, 2009., s. 9). 

 

Några av patienterna säger att de inte ville kännas vid sin sjukdom och ville inte söka vård 

till en början. De sökte hjälp först när vardagen inte längre fungerade. Förnekelsen till 

sjukdomen beskrevs komma av skam. Även om de inte var mottagliga för informationen 

och råden från sjuksköterskor om hur de skulle hantera sina manier och depressioner, så 

uppskattades dem. Patienterna kände att det var svårare att söka vård i en manisk episod 

kontra en depressiv. Då den maniska upplevdes som underbar och depressionen speglades 

av ångest. De säger att de ville veta hur deras framtid skulle se ut och hur sjukdomen skulle 

komma att påverka dem psykiskt och fysiskt.  
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Även om jag ibland sökte mig till psykiatriska kliniker ville jag 

egentligen inte kännas vid sjukdomen. Ofta var jag också negativt till 

att ta medicin, som ju alltid hade mer eller mindre trevliga 

biverkningar. Känslorna stängdes av och det blev svårt att tänka, detta 

gällde främst Haldol och Hibernal. Jag inbillade mig ibland att det var 

medicinen som gjorde mig sjuk (Lagercrantz, 2010., s. 183). 

 

Till en del bottnade mitt motstånd utan tvekan i att jag, när det kom till 

kritan, fortfarande förnekade att jag var sjuk i egentlig mening 

(Jamison -Redfield, 2009., s. 98). 

 

Olika behov av stöd  
 

Patienterna behövde stöd när de fått diagnosen bipolär sjukdom. För att få struktur i livet 

sökte de stöd hos både sjukvården och hos närstående. De som upplevde att de och deras 

sjukdom var en belastning för närstående valde att vända sig till sjukvården. Några menar 

att deras anhöriga var länken till att de orkade leva vidare. Flera av dem valde att använda 

sig av både sjukvården och närstående för att få stöd och struktur i livet. Ibland hade de 

heller inget val, eftersom personer i deras närhet inte förstod deras sjukdom och valde att ta 

avstånd. Patienterna beskrev att kärleken mellan dem och deras anhöriga sattes på prov 

under sjukdomen. De har även upplevt att det efter en tids sjukdom bara var de riktiga, 

sanna vännerna som fortfarande fanns kvar. 

 

Psykisk sjukdom är ett utmärkt sätt att rensa bland riktiga och falska 

vänner (Schelander, 2009., sid. 40). 

 

Flera patienter upplevde att närståendes stöd var betydelsefullt när de kände sig förvirrade 

och låsta i sin sjukdom. De närstående kunde hjälpa dem med att minnas och komma ihåg 

var de var och varför.  

 

Mina föräldrar förklarar saker för mig. De talar långsamt. De 

förklarar för mig, om och om igen, var jag är, varje dag, stöder mitt 

huvud med sina händer, svarar på mina ändlösa, upprepade frågor och 

undrar om jag kommer att bli frisk snart, eller kanske inte alls 

(Hornbacher, 200., s. 144). 

 

Patienterna tyckte att det var svårt att prata om känslor med sina närstående, då de lätt 

kunde misstolkas. En enkel utväg för att slippa prata om sina verkliga känslor var att ljuga 

för familj och vänner. Tankarna som rörde sig i huvudet gjorde dem förvirrade och de hade 

svårt att veta var de skulle vända sig med sina känslor. Det var många frågor som 

cirkulerade, vem är jag? Vem ringer jag när jag inte orkar leva? Vem ska behöva lyssna? 

Patienterna hade svårt att hitta sin egen identitet och tvivlade på livets mening. De 

upplevde i denna förvirring att sjukvården kunde stötta och hjälpa dem med sina tvivel och 

komma in på rätt spår igen. 
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Man utsätter inte människor för sin ångest, för sin livsleda, för sina 

självmordstankar för att det så lätt kan missförstås. Det uppfattas så 

lätt som en anklagelse. Som ett uttryck för ett missnöje. Som klander. 

Som krav. Som om det är hans eller hennes fel att just jag har ångest. 

Som om det är på grund av något som just hon eller han sagt eller gjort 

eller inte sagt eller gjort som jag inte längre orkar leva (Heberlein, 

2008., s. 18). 

 

 

Flera av dem upplevde att deras sjukdom påverkades av personer i deras närhet. Människor 

runt om kunde förstärka både de maniska och depressiva episoderna. Exempel på när de 

påverkade dem var i väntrum eller på avdelningar. Patienterna upplevde en tillfredställelse 

och ett lugn av att vara på psykiatriska avdelningar där det fanns likasinnade. 

Gemenskapen och vänskapsrelationerna som skapades med andra människor på 

avdelningar gjorde att vården blev en länk till ett snabbare tillfrisknande. Att vara på 

sjukhus stärkte och fick dem att känna sig "normala".  

 

I väntrummet på S:t Lars är vi jämlika, människor, varken mer eller 

mindre. I psykakutens milt välkommande ljus finns inga titlar. 

Fyllbultar och docenter, hemlösa, förgråtna tonårsbrudar, uppgivna 

medelålderskriser och stinkande gubbar. Där sitter vi i trådslitna 

fåtöljer. Ofta ensamma (Heberlein, 2008., s. 7). 

 

Man kommer varandra nära på en psykavdelning. Alla är lika 

utlämnade, ensamma i sin sjukdom och oroliga för familjen, jobbet och 

framtiden. Man orkar inte hålla garden uppe för varandra utan söker - 

och får förståelse och tröst (Johansson, 2006., s. 38). 

 

Under depressiva och maniska episoder behövds stöd från närstående för att de skulle 

kunna genomföra sina jobb. Vid depressiva episoder behövdes uppmuntran och vid de 

maniska lugn. Under dessa perioder var patienterna egocentriska och satte de närstående åt 

sidan trots ett upplevt behov av hjälp. Jobbet blev för många en central del i deras sjukdom 

och det som var viktigt var att producera, vad som producerades hade mindre betydelse. 

Efter en mani hade de svårt att tro att det som de skapat existerade. Under depressionerna 

åstadkom de minimalt och såg bara sin egen ångest. 

  

Behov av trygga punkter 

 
Trots att det många gånger kunde te sig skrämmande att komma till en psykiatrisk 

avdelning för första gången fann de flesta slutligen ändå en trygghet och ett lugn i att vara 

där. Kraven minskade eller försvann helt och personen kunde bara vara. Att ha likasinnade 

i sin närhet som stöttade och gav råd eller bara fanns där när det kändes hopplöst och ingen 

förstod. Några av patienterna berättade om svårigheterna med att lämna sina trygga 

punkter, att det kunde kännas skrämmande att efter en längre tids vistelse på en avdelning 

åter komma ut i samhället. De beskriver att sjukhusvistelserna med lugna invanda rutiner 

skapade en trygg zon och ett välbefinnande. Några av dem fann en trygghet i att alltid 

besöka samma sjukhus medans någon annan alltid ville ha samma läkare eller komma till 

samma avdelning. Några brydde sig inte alls bara de blev hjälpta. 



12 
 

De tysta öronbedövande skriken i väntrummen på S:t Lars och de 

förfärliga skriket i mitt bröst som jag är rädd för att släppa ut och jag 

undrar vilken värld jag tillhör. (Väntrumsvärlden. Det är en värld jag 

behärskar. Trygg. Välkänd. Världen utanför, den blir så svår ibland, så 

stor så fientlig, men jag behärskar ju den också, alltför väl, så väl att 

jag kan bedra de flesta. Mig själv med, oh ja men trygg?) (Heberlein, 

2008., s. 9). 

Läkaren ställde de vanliga frågorna men bara efter några minuter 

undrade han om jag ville stanna på sjukhuset. Jag svarade utan vidare 

ja och fördes till intagningsavdelningen där jag fick ett eget rum. På 

vägen dit lade jag mig som en hösäck på golvet. Jag kände mig som en 

alkoholskadad uteliggare. Alla krav var borta. Ingenting spelade längre 

någon roll. Jag slog huvudet i golvet så att det borde ha gjort ont men 

det rörde mig inte. Borta var alla krav på att vara duktig, visa resultat, 

få två strån att växa där det växte ett förut, som min pappa brukade 

säga (Lagercrantz, 2010., s. 127). 

Jag hann tänka en hel del, för ingen störde mig. Skönt att vara 

omhändertagen. Då kunde ingen vänta sig att jag skulle kunna uträtta 

någonting (Johansson, 2006., s. 15). 

De flesta av patienterna upplevde att terapi hade varit till stor hjälp för dem. Där hade de 

kunnat prata utan att känna någon skam eller skuld för saker som de gjort eller tänkt. Det 

framkom tydligt att det handlade om vilket förtroende och relation de fick till sin terapeut. 

Ibland krävdes det flera sittningar för att känna att det stämde, att terapeuten och patienten 

klickade. Fungerade inte detta fick terapin oftast motsatt effekt. Det var först långt efter det 

att terapin avslutats som de insåg att de faktiskt hade blivit hjälpta. De kunde kontrollera 

sina känslor bättre och hade därmed även fått en större kontroll över sin sjukdom. 

Bibi lyssnade utan att säga något. Jag fick redan från början vänja mig 

vid att inte få några egentliga svar ifrån henne. Hon hade förklarat att 

det var jag som skulle dra lasset och att det var på mig det hängde om 

terapin skulle leda någon vart. Hon bollade oftast tillbaka frågorna till 

mig (Lagercrantz, 2010., s. 138). 

Jag kan inte räkna gångerna som han räddat mig till livet. Han fanns 

vid min sida genom vansinne och förtvivlan, fantastiska och 

fruktansvärda kärleksaffärer, besvikelser och segrar; när sjukdomen på 

nytt bröt ut, när självmordsförsöken sånär hade kostat mig livet och när 

den man jag älskade djupt gick bort. Han fick ta del av mitt yrkesliv, 

många glädjeämnen och bakslag. Han fanns, kort sagt, vid min sida 

genom snart sagt varje aspekt av mitt psykiska och känslomässiga liv 

(Jamison -Redfield, 2009., s. 94). 
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Olika sätt att bli bemött och lyssnad till 
 

Flera av patienterna uttryckte att de i sin sjukdom inte ville bli behandlade på ett stereotypt 

sätt, det som fungerade för en behövde inte fungera för någon annan. De uttryckte att de 

ville bli sedda och lyssnade till och bemötandet från vården var en central och viktig del 

för dem. De ville kunna känna tillit, och förtroende var betydelsefullt för att de skulle våga 

öppna upp sig och vara ärliga om sina tankar och känslor. Att någon tog sig tiden för att 

sitta ner och verkligen lyssna på galenskaperna som rörde sig i deras tankar, gav dem 

bekräftelse som människa.  

 

Doktorn lyssnade på mig i mer än 2 timmar. Han tyckte att jag kom 

med en logisk framställning men med långa, detaljrika associationer. 

Han slog fast att jag varken gjorde ett maniskt eller depressivt intryck 

men var i påtaglig obalans (Lagercrantz, 2010., s. 128). 

 

Han satt där, beredd att lyssna i all evighet (Jamison- Redfield, 2009., 

s.93). 

 

De som var där och stöttade och uppmuntrade patienterna och såg dem som en egen 

individ uppskattades. Det beskrevs att de sågs som deras änglar här på jorden eller som 

eldsjälar med en outtröttlig vilja att hjälpa. Detta kunde till exempel vara vårdpersonal, en 

anhörig eller en medpatient. 

 

Deras tålamod verkar gränsöst; de förklarar allt, oavsett hur många 

gånger jag frågar, och glömmer, och frågar igen. De gör allt de kan för 

att behandla oss som om vi var fullt friska. Man är frisk tills det 

verkligen är bevisat att man är tokig. Och när det har bevisats, vet de 

att man kommer bli bättre (Hornbacher, 2008., sid 83). 

 

Några av patienterna beskrev att vårdpersonal inte hade tid, ork eller intresse för att sitta 

ner och samtala med dem. Du får vänta doktorn kan snart ta emot eller jag ska bara göra 

detta sen kommer jag och pratar med dig var fraser som de möttes av. För patienterna 

kunde dessa fraser betyda mycket mer än att bara vänta, de kände sig åsidosatta och fick 

känslan av att inget vara värda. Flertalet av dem kände att de inte fick den tid och 

uppmärksamhet de hade behövt av sjukvårdspersonalen för att få prata av sig. Den 

utlovade tiden blev sällan av och personen sattes inte alltid i centrum. 

 

Läkaren verkade uttråkad, han skrattade till när jag berättade om min 

ångest. Ännu värre var när han drog handen över ansiktet och suckade 

när jag sa att jag fått självmordstankar igen (Anserud, 2010., s. 134). 

 

 

 

När flera av patienterna sökt vård för psykisk ohälsa förekom det att de inte blivit trodda 

eller hjälpta, samtidigt slussades de fram och tillbaka mellan olika psykiatriska avdelningar 

för att ingen ville ta ansvar för dem. De långa väntetiderna till psykiatrin som de utsattes 

för gav dem känslan av att vara bortglömd. De hann söka hjälp akut flertalet gånger innan 

de fick komma in på en fast, avtalad tid för att få en mer långsiktig hjälp med sin sjukdom. 
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De beskriver att de kände sig utsatta och behövde övertyga vårdpersonalen om att de inte 

mådde bra, något de kände krävde mycket tid, ork och energi. En lättare lösning på 

problemet beskrevs vara självmord eller försök till självmord för att bli sedda. 

 

Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag ringt in med starka 

självmordstankar och inte fått hjälp (Anserud, 2010., s. 149). 

 

Sammanfattning 
 

För att upprätthålla en livsrytm krävdes det att patienterna levde i en balans som de fann 

tillfredställande. De hade svårt att förstå att de var sjuka och detta hindrade dem från att 

söka vård i ett tidigt skede. I perioder i deras liv var behovet av stöd från sjukvården och 

närstående livsavgörande, det blev en länk för att skapa struktur i livet hos den som 

drabbats av sjukdomen. Vad de fann som trygga och stadiga punkter i livet var individuellt 

och skapades över tid. Ett bra bemötande från vårdpersonal och närstående där patienten 

fick den tid de behövde ökade självkänslan och förtroendet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ metod för att analysera självbiografier gjord av Dahlborg-Lyckhage (2012) 

används. Det finns lite kvalitativ forskning kring patienters egna erfarenheter och 

upplevelser av att leva med och vårdas för bipolär sjukdom och hur det påverkar deras 

livskvalitet. Det finns även lite forskning kring hur bemötandet är från vården ur 

patienternas perspektiv (Michalak, Yatham, Kolesar & Lam, 2005). Den valda metoden 

användes för att den ansågs komma närmare personernas egna upplevelser än vi hade gjort 

med en studie gjord på artiklar. Metoden anses vara lämplig för att belysa patienters 

upplevelse av att vårdas för bipolär sjukdom. Det kan ses som en svaghet i studien att det 

kan finnas fiktiva inslag i självbiografier. Vilket betyder att det kan finnas uppdiktade eller 

påhittade delar i böckerna. 

  

När litteratursökningen var genomförd fanns det endast en självbiografi skriven av en man. 

I analysen framkom inga skillnader i hur mannen gentemot kvinnor upplevde att vårdas för 

bipolär sjukdom. Resultatet kunde sett annorlunda ut om fler självbiografier skrivna av 

män hade funnits tillgängliga. Litteraturen i studien är skriven av människor från olika 

skeden i livet och ger olika perspektiv på upplevelser av vården. Två av böckerna är 

översatta till svenska från engelska och vi är medvetna om att materialet kan ha tolkats i 

översättningarna. Citaten i resultatet är tagna från alla sju böcker och är formulerade exakt 

som i böckerna för att inte förvränga deras betydelse. En svårighet som upplevdes under 

arbetet med uppsatsen var att temana hade en tendens att flyta ihop med varandra. Den 

framtagna mängden material anses vara tillräcklig för att besvara syftet. 

 

Analysen som användes var Dahlborg-Lyckhages (2012) som består av att se texten i 

helhet-del-helhet. Först läses boken som en helhet för att sedan plocka ut bärande delar ur 

den. När dessa delar analyserats ska de sättas ihop till en helhet för att skapa en rödtråd. 

Analysmodellen var lätt att följa när materialet bearbetades. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att validitet är styrkan och giltigheten i det som sägs i det funna resultatet. Slutsatsen 

ska vara rätt förklarad mot vad som har sagts i det studerade materialet (a.a.). Att 

litteraturen lästes av båda kan stärka resultats validitet. Diskussionen om de 

meningsbärande delar i böckerna sågs från olika håll och resulterade i de funna temana. 

Tolkningar av det lästa materialet kan göras under analysprocessen och göra att materialet 

framställs annorlunda mot vad som är textens mening. Detta tycker vi är bra att vara 

medveten om. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det i materialet finns både ett 

dolt och ett uppenbart innehåll. Det uppenbara i vad texten säger när du läser den ord för 

ord och det dolda är den underliggande meningen i texten. Någon form av tolkning görs av 

både det dolda och uppenbara innehållet i analysen (a.a.). För att inte tolka texten lästes 

materialet först utan att det söktes svar på någon fråga eller försök till att belysa något syfte. 

Detta gjorde också att materialet har bearbetats ett flertal gånger för att lyfta fram 

patienternas egna upplevelser. Fördelen med att studera självbiografier är att människans 

liv beskrivs detaljerat. Det som kan vara en svaghet är att det inte går att ställa följdfrågor 

till författarna av böckerna. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultatet av denna studie visar på att patienter som lider av bipolär sjukdom har både 

depressiva och maniska episoder som varar olika länge och har olika karaktär.  Patienterna 

söker trygga punkter och kräver balans i vardagen för att komma i ett neutralt 

stämningsläge. Resultatet lyfter fram att den drabbade till viss del vill vara i ett maniskt 

tillstånd och har då svårt att finna motivation till att ta sina mediciner.  

 

I resultatet framkommer det att det var svårt för patienterna att förstå sin sjukdom och att 

hitta en livsrytm och balans. Grunden till detta kan vara förnekelse till att vara drabbad av 

en sjukdom. Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) kom fram till att leva med 

bipolär sjukdom är en daglig kamp i att försöka förstå sig själv. Patienterna kämpar också 

med att förstå de situationer som de hamnar i och hur de ska hantera dem. De hindras i att 

förstå sin sjukdom av att de inte litar på sitt eget omdöme och känner sig förvirrade i sin 

vardag. Rusner (2012) skriver att en utmaning med sjukdomen är att behålla kontrollen 

under de perioder som kropp och sinne är i obalans. Jönsson, Wijk, Skärsäter och 

Danielsson (2008) menar att det finns en koppling mellan förnekelse, förtvivlan och slutlig 

acceptans som har betydelse för hur följsamheten och resultatet av vården kommer 

utvecklas för patienten. Rusner (2012) skriver att bekämpa sjukdomen är omöjligt eftersom 

detta skulle innebära att patienten skulle kämpa mot sig själv (a.a.). För att de med bipolär 

sjukdom ska kunna leva ett bra liv, krävs att de lär sig vilka symtom som är speciella för 

just dem och hur de ska hanteras. Det är en utmaning att få patienten att lyssna på 

information om han eller hon förnekar sin sjukdom. Förnekelsen kan göra att patienten 

bygger upp ett motstånd mot hjälp från vården. Resultatet påvisade att patienterna vill vara 

med och bestämma om sin egen vård. Ifall de bygger upp ett motstånd kan det orsaka att 

det tar tid innan de lyckas bli friska och får den balans de själva vill nå i vardagen. 

Goosens m.fl. (2007) lägger tyngd vid att det bästa sättet för ett snabbare tillfrisknande är 

att följa professionella råd, att prata med människor om sin sjukdom, att ta sin medicin, att 

sätta upp mål, att söka information om sjukdomen, att delta i gruppterapi och att vistas på 

sjukhus (a.a.).  

 

Patienterna påvisade i resultatet ett behov av stöd, stöd från både sjukvård, familj och 

vänner. Stödet kunde vara livsavgörande och behövas både innan, under och efter en 

manisk eller depressiv episod.  Det kunde vara att få hjälp med var de befann sig eller 

stoppa dem från att begå självmord. Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagar, Smith och 

MCrim (2009) skriver att stöd från familj och närstående gör att patienten håller kvar vid 

sin behandling. En god förståelse och stöd från familjen gör att patienten inte känner sig 

utsatt utan finner en trygghet i sig själv (a.a.). Att lyssna på patienten och möta honom eller 

henne på ett existentiellt plan har visat sig vara av betydelse för patientens väg mot 

tillfrisknande. Genom att lämna över bestämmanderätten av vården till en person de litar 

på gör att patienten ändå känner att de har en viss kontroll kvar över sitt liv (Rusner, 2012). 

Sjukdomen är ständigt närvarande, även under de friska skedena. Till friska perioder 

räknas tillfällen mellan de maniska eller depressiva episoderna. Toppar och dalar är samma 

för alla med bipolär sjukdom men intensitet, typ och hur mycket stöd och hjälp de behöver 

varierar från individ till individ (Rusner m.fl., 2009). 

 

Att ha en obalans i livet upplevdes av patienterna som något de till viss del ville leva med. 

Rusner m.fl. (2010) skriver att struktur i vardagen och att göra en sak i taget bör prägla en 
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patient med bipolär sjukdom. Att ha en struktur hindrar onödig stress och gör att patienten 

kan få en balans mellan depressivt och maniskt läge (a.a.). Även om struktur är att föredra 

för patienterna kan det vara svårt att uppnå det eftersom de lockas av de positiva känslorna 

som maniska episoder ger. Patienterna ville inte se att obalansen kunde göra dem sämre i 

sin sjukdom och fortsatte därför att hoppa över rekommenderade behandlingar. Det 

framkom av resultat att patienterna hade en känsla av att vara annorlunda, misslyckade och 

att de inte förstods av andra. Tron på att alla andra hade ett liv i harmoni och balans fanns 

även där. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att människors vardag innefattar både upp- 

och nedgångar, utan att det är skadligt. Det är inte bara patienter med bipolär sjukdom som 

upplever stress och nedstämdhet, även människor utan psykisk ohälsa kan ha obalans i 

livet (a.a.). Sjukdomen kom att påverka allt i deras liv och gjorde det därför svårt att smälta 

in och vara som andra. Efter skov av mani eller depression känner många patienter ett 

självförakt och en besvikelse och det är oftast här som tankarna på självmord kommer 

eftersom de inte kan förlika sig med det som de gjort under skoven. De bär på en rädsla för 

att ha orsakat vänner och familj lidande.  

 

Resultatet visade även att patienterna upplevde att det fanns olikheter i sättet de blev 

bemötta och lyssnade till. De ville ses som unika individer och inte bli behandlade på ett 

stereotypt sätt. Att kunna komma till en plats där de fick landa i sin sjukdom och bara få 

fokusera på sitt tillfrisknande.  Patienterna ville känna sig sedda och bekräftade som 

människor och inte som en sjukdom. Hummellvoll och Severinsson (2002) belyser att 

patienterna vill känna sig sedda och bekräftade som personer, respekterade och säkra, och 

att vårdpersonalen har en förståelse för deras sårbarhet (a.a.). Resultatet visade på att det 

var svårt för patienterna att överlämna sin vård till någon annan samtidigt som det var en 

befrielse. Murphy (2006) belyser att sjuksköterskan har som uppgift att utbilda patienten 

och anhöriga om sjukdomen. Att sjukvården blir en stödjande, säker och strukturerad miljö 

för patienten (a.a.). Är patienten väl utbildad i sin sjukdom så resulterar det i att de söker 

vård i ett tidigare skede. Det kan vara en utmaning för sjukvårdspersonalen att göra så att 

patienten får en god upplevelse av vården och en bra utbildning. Utmaningen ligger i som 

Hummellvoll och Severinsson (2002) skriver att alla patienter behöver olika vård och har 

olika behov. De ses som unika människor och relationen mellan vårdare och patient bygger 

på kommunikation och delad förståelse (a.a.) I resultatet beskrev patienter att de hade svårt 

att öppna sig och svårt att förklara hur de kände när de var sjuka. De upplevde det svårt att 

få människor i deras närhet att förstå vad de upplevde i sin sjukdom och detta gjorde att de 

hellre ljög eller inte pratade om den. Rusner m.fl. (2009) skriver att det är svårt eller näst 

intill omöjligt att beskriva eller förklara hur det är att leva med sjukdomen för någon som 

inte har den.  

 

Slutsats 
 

Denna studie visar att behovet av stöd varierar och ser olika ut och styrs av patientens 

dagliga liv. Upplevelsen av vården varierar beroende på var de befinner sig i sin sjukdom 

och hur de lever sina liv. Det beror också på vilket bemötande de får från vårdnadspersonal 

och närstående. Vårdpersonalen behöver vara följsamma och öppna mot patienter med 

bipolär sjukdom som de möter inom vården. Patienter med psykisk ohälsa behöver bli 

bemötta här och nu, inte var de har varit. Detta resultat kan vara bra för vårdpersonal då 

patienter med psykisk ohälsa finns inom all sjukvård. Sjuksköterskor behöver en förståelse 
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för att psykisk ohälsa kan vara svår att uttrycka och att det kan behövas mycket stöd från 

omgivningen för att patienten ska kunna hantera sin vardag. Varje patient upplever sin vård 

olika och behöver varierande mycket hjälp för att få struktur och balans i livet. 

Vårdpersonal är i behov av att ha förståelse för att sjukdomsinsikten och viljan till att ha 

balans i livet varierar mellan patienterna. Eftersom vården och stödet som ges till patienter 

med bipolär sjukdom inte upplevs vara individuellt anpassad, är det önskvärt att mer 

forskning utförs inom detta område. Forskningen behöver vara ur ett patientperspektiv för 

att personal inom hälso- och sjukvården ska kunna ge en optimal och individanpassad vård. 
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BILAGA 1 

Sammanfattning av lästa böcker: 

 

Rebecca Anserud. Ett bipolärt hjärta: En berättelse om kampen att leva med bipolär 

sjukdom.  

 

Rebecca berättar i boken om sina manier och depressioner. När hon var liten led hon av 

hallucinationer och sömnproblem. Hon växte upp i norra Sverige tillsammans med sin 

mamma, pappa och fyra syskon. Rebecka var 15 år första gången hon hamnade i en djup 

depression och fick sin första hypomaniska period vid 17 års ålder. Inom loppet av tre år 

låg Rebecka inne på psyk 17 gånger, flera av gångerna var under tvångsvård. Hon fick 

prova diverse olika mediciner, en del gav henne fruktansvärda biverkningar medan en del 

inte hjälpte alls. Hon testade även att få ECT behandling. Under sina maniska perioder 

producerade hon mycket av allt. Hon påbörjade utbildningar som hon inte klarar av att 

avsluta innan hennes depression satte in. Rebecka berättar även om stödet hon fick från sin 

kontaktperson på socialtjänsten, Kacka, som hjälpte henne i många situationer och var som 

en extramamma. Periodvis drack Rebecka mycket alkohol och fick vid två tillfällen åka in 

och magpumpas på sjukhus. Diagnosen bipolär sjukdom fick hon vid 21 års ålder och det 

var först då hon egentligen också fick sjukdomsinsikt. Hon försökte i många lägen få hjälp 

i ett tidigt stadium när hon kände av att en mani eller depression var på gång. Vissa gånger 

fick hon hjälp, andra gånger hann det blomma ut och hon blev inlagd istället. När Rebecka 

skrev denna bok var hon 24 år och kände sig ha hyfsad kontroll över sin sjukdom genom 

medicinering. Hon får fortfarande kämpa varje dag med sin ångest, men har inte längre lika 

hastiga svängningar mellan depression och mani. Idag arbetar Rebecka aktivt som talare 

och ambassadör för Hjärnkoll för att uppmärksamma att det överallt omkring oss finns 

personer som drabbas av psykisk ohälsa och dessa behöver tas på allvar.  

 

Ann Heberlein. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. 

 

Ann var redan i ungdomen deprimerad och när hon var i 14 års ålder kontaktades BUP 

(barn och ungdomspsykiatrin) för första gången. Hon skolkade mycket och åt väldigt lite 

men var högpresterande i skolan och hade en aktiv fritid.  Under några år hade hon 

problem med ätstörningar och ett visst självskadebeteende, sedan började hennes ångest 

och depressioner komma. När hon var 21 år hade hon gjort sitt första självmordsförsök och 

sattes då in på medicinering. Tio år senare (2001) fick hon diagnosen bipolär typ 2. Ann är 

gift med en präst men säger själv att hon inte har någon tro, tillsammans har de tre barn. 

Ann är teologiedoktor och forskare i etik, hon är också debattör och skribent. Under sina 

maniska perioder gör hon åt mer pengar än vad hon får in och behöver därför jobba 

extremt mycket och Ann lyckas vara produktiv även under sina depressioner. Hon lever på 

en skör tråd mellan att vilja leva och vilja dö, det som håller henne kvar är hennes barn. 

Ann vill inte lämna dem kvar utan att hon vet att de kommer klara sig. Hon har planerat sitt 

självmord in i minsta detalj, det är viktigt att ingen ska behöva hitta henne, speciellt inte 

barnen. Ann har också gått i KBT (kognitiv beteende terapi) för att kunna hindra sig själv 

från att begå självmord, vilket bevisligen har fungerat så här långt i alla fall. Hon har en 

bra sjukdomsinsikt och vet när hon behöver söka hjälp. Hon gillar inte att belasta sina 



 
 

närmsta så hon åker alltid in till S:t Lars sjukhus på egen hand och söker vård. När Ann 

skriver boken är hon 38 år gammal och avslutar boken med sitt självmordsbrev.  

 
 

Marya Hornbacher. Vansinnet: Mitt bipolära liv.  

 

Marya är 34 år när hon skriver sin självbiografi och har levt ett tufft liv där hon utsatt sin 

kropp för en hög konsumtion av alkohol och dåligt med mat. Hon är både alkoholist och 

anorektiker. Redan vid sju års ålder får hon sin första depression. När hon fyllt tio så testar 

hon för första gången alkohol och är därefter fast. Alkohol får henna att känna sig glad och 

mer harmonisk. Under hennes uppväxt bråkade föräldrarna ofta och mycket. Detta 

speglade de första förhållandena Marya hade. När hon väl får sin diagnos vid 23 års ålder 

har hon svårt att förstå och ta in det. En av läkarna som hon träffar i ett tidigt skede av sin 

sjukdom kommer följa henne genom hela boken och han är en trygg punkt för henne. Det 

är honom hon lyssnar och litar på fullständigt på, trots att hon inte alltid följer hans råd. 

Ann flyttar runt mycket och har livliga förhållanden med många aggressiva utbrott. Hon 

klättrar snabbt på karriärstegen inom journalistik. Marya har svårt för att hålla sig till sin 

medicinering när hon är manisk, det resulterar i psykoser där hon får läggas in på sjukhus. 

Under sina sjukdomsvistelser finns hennes föräldrar där för att stötta henne. Hon träffar 

sedan Jeff, de gifter sig och även han blir en trygg punkt i hennes liv. De lyckas hålla ihop 

trots hennes långa sjukhusvistelser och han hjälper henne till tillfrisknande. Marya har en 

bra sjukdomsinsikt så länge hon tar sina mediciner, men när hon börjar bli manisk igen 

tappar hon den. Då finns Jeff där som antingen lyckas lugna ner tempot eller skjutsar henne 

till sjukhuset igen.  

 

Kay Redfield Jamison. En orolig själ: En berättelse om att vara manodepressiv. 

 

Kay är idag 65 år och professor i psykiatri. Vid 50 års ålder skrev hon sin bok "En orolig 

själ". Kay har många års erfarenhet av psykisk ohälsa. Hon lider själv av bipolär sjukdom 

och drabbades redan som 15 åring. Sjukdomen har sedan präglat hela hennes liv. Kay går 

från djupa depressioner till manier som leder till psykoser. Hon har en stöttande familj, 

framför allt en mamma och en bror som hon säger har räddat livet på henne många gånger. 

Kay har även en speciell läkare som hon vänder sig till och förlitar sig på. Många gånger i 

sin ungdom slutar Kay med medicinerna och hon går då snabbt in i en mani, en mani hon 

ibland kan sakna när hon äter sin medicin. På senare år har hon insett att hennes kropp inte 

kommer orka ännu en depression eller mani och hon tar därför sina mediciner regelbundet. 

Kay har valt att inte skaffa några barn då hon inte vill utsätta dem för sina 

humörsvängningar eller sin sjukdom. Hon känner en saknad efter barn och är tacksam över 

att hon får dela glädjen med sin brors barn.  Kärleken ligger henne varmt om hjärtat och 

hon har några längre förhållanden med några män, en av dem lever hon med än idag. Hon 

har idag levt med sin sjukdom i över 30 år och är stabil. 

 

Solveig Johansson. Bron blev inte slutet. 

 

Solveig drabbas av bipolär sjukdom vid 54 års ålder. Hon var då så djupt deprimerad att 

hon tänkte ta sitt liv genom att hoppa från Västerbron i Stockholm. Innan detta var Solveig, 

som hon själv skriver, en medelålders tant Medelsvensson. Hon växte upp med sina 

kärleksfulla och vettiga föräldrar i arbetarklassen tillsammans med en storebror och en 



 
 

lillasyster. Föräldrarna gjorde allt för att barnen skulle få en bra utbildning och Solveig 

valde att inrikta sig på barn. Hon utbildade sig till barnsköterska, förskolelärare och nästan 

till barnpsykolog. Hon jobbade som forskningsassistent i tio år innan hon blev handläggare 

av adoptioner av barn från Indien och Nepal. Solveig är ensamstående mamma till tre barn. 

Efter händelsen på bron där polisen kom och hämtade henne tillbringade Solveig tre och en 

halv månad på psyk innan hon blev utskriven. Hon var då istället för deprimerad manisk 

och tyckte att livet var underbart. När hon efter sin utskrivning ber om att få läsa sin 

journal ser hon för första gången uttrycket ”bipolärt affektivt syndrom” och frågade 

läkaren om detta. Han svarar med ett leende ”det är så vi kallar den sjukdomen du har”, 

detta gjorde inte Solveig ett dugg klokare men hon struntade i att följa upp det. När 

Solveigs mani släpper efter sju månader har hon satt sig i ganska stora ekonomiska skulder 

och har varit nära att gifta sig med en medpatient från avdelningen hon låg inne på. Solveig 

går under 18 månaders tid till en kurator där hon får prata av sig och lätta sitt hjärta. Hon 

säger också att hon har ett stort stöd från sin äldsta dotter. När Solveig skriver denna bok 

(2006) är hon 68 år och har varit ”frisk” i elva år.  

 

Arvid Lagercrantz. Mitt galna liv: En memoar om psykisk sjukdom. 

 

Arvid berättar om sin relation till sin familj och sitt speciella band till sin mamma. Hans 

mamma sätter honom redan som åttaåring i terapi då hon anser att han är speciell. Han 

växer upp med sin mamma, pappa, en syster och sin tvillingbror i Stockholm. Arvid har 

ytterligare fem halvsyskon, men dessa är redan utflugna ur hemmet när han föds. Av 

samtliga åtta barn var det bara två som inte drabbades av några psykiska problem. Det 

fanns ärftlighet för psykisk sjukdom från både mamman och pappans sida och Arvids 

tvillingbroder tog sitt liv på grund av psykisk ohälsa. Arvid insjuknar första gången vid 15 

års ålder, blir inlagd och får ECT behandling. Åren som kommer är Arvid periodvis på 

sjukhus men lyckas ändå utbilda sig till journalist. Han har långa uppehåll då han är helt 

symtomfri. När han är 27 år träffar han Aina som han alltjämt är gift och har barn med. Till 

en början saknar Arvid sjukdomsinsikt totalt och även senare när han söker hjälp vid 

psykiatriska kliniker självmant säger han sig inte vilja kännas vid sin sjukdom. Arvid gick 

under en period på två och ett halvt år i psykoterapi där han tränade sig att godta negativa 

känslor, något han säger sig haft stor nytta av. Först vid 45-50 års ålder lärde sig Arvid att 

sköta sin medicinering korrekt och kände då även tidigt igen symtomen för sin sjukdom. 

Han förlikade sig med sin sjukdom helt och hållet för först för ett par år sedan. När Arvid 

skriver boken (2009) är han 67 år gammal och har inte varit inlagd för sin bipolära 

sjukdom på 20 år. Han skriver att även om han har känningar då och då är han ändå inte 

helt säker på sin diagnos. Arvid avancerade från journalist till chef på P1, sedan vice VD 

och slutligen VD för Sveriges Riksradio. 

 

Veronica Schelander. Gå i kras: Leva med bipolär sjukdom. 

 

Veronica är diagnostiserad med bipolär affektiv sjukdom, i ett tidigt skede av sjukdomen 

tror hon sig få religiösa budskap från ovan. Veronica har en djup kristen tro som präglar 

hennes liv. Veronica föddes och levde i Peru till elva års ålder då hon flyttade till Sverige 

med sina föräldrar och två systrar. Föräldrarna jobbade i Peru som missionärer. Veronica 

drabbades för första gången av sjukdomen vid 21 års ålder. Hon har till en början dålig 

sjukdomsinsikt, ända tills en vän till henne, som också är bipolär, av ren slump får henne 

att förstå vad hon drabbats av. Som stöd har hon sina föräldrar som hon bor hos när hon 



 
 

mår dåligt.  Hon har även stöd av pojkvännen Pierre som hon senare flyttar ihop med och 

gifter sig. Veronica vet inte riktigt när hon får diagnosen bipolär sjukdom eftersom ingen 

säger detta rakt ut till henne, hon läser det långt senare i sina sjukintyg. Hon har under ett 

par års tid stort stöd av sin terapeut och lär sig tänka mer rationellt kring sina tvångstankar. 

Efter sex och ett halvt års pendlande i sin sjukdom får hon slutligen testa en ny medicin 

som får henne stabil. Hon har sedan dess inte haft några markanta depressiva eller 

hypomaniska episoder. Pierre och Veronica reser själva ut som missionärer så fort hon 

känner sig stabil i sin sjukdom. Hon märker numer av varningssignalerna i tid och kan 

stoppa episoderna innan de kommer. Veronica är 33 år då hon skriver denna bok. 


