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Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom och livet tar en stor vändning, både för de som 

drabbas samt de anhöriga. Det är av stor vikt för en sjuksköterska att kunna hantera och 

stödja de anhöriga på ett bra sätt och genom att förstå de anhörigas upplevelser kan ett 

bättre stöd ges. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med 

en person som lider av bipolär sjukdom. Studien är litteraturbaserad och sju vetenskapliga 

artiklar har analyserats. Resultatet visade att de anhöriga upplevde att det dagliga livet 

påverkas på olika sätt. Det visade också att behovet av kunskap om sjukdomen var stor, 

med hjälp av information ökade förmågan att klara av stress hos de anhöriga. De anhöriga 

upplevde även att det fanns ett behov av stöd framförallt ifrån professionella vårdgivare. 

Resultatet av studien kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor angående de 

anhörigas upplevelser, känslor och behov av stöd, vilket i sin tur kan leda till att vården för 

den sjuke och dennes anhöriga blir bättre. 
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Bipolar disorder is a lifelong illness and the life takes a big turn not only for those who get 

afflicted but also for the relatives. It is very important for a nurse to be able to manage and 

support the families in a good way and by understanding the family's experiences better 

support can be provided. The aim of this study was to describe relatives' experiences of 

living with a person who has bipolar disorder. The study is based on litterature and seven 

scientific articles were analysed. The results showed that relatives experienced that the 

daily life where affected in different ways. It also showed that there was a need of 

knowledge about the disease, information increased the relatives ability to cope with stress. 

The relatives also experienced that there was a need for support, especially from 

professional caregivers. The results of this study may contribute to an increased 

understanding for nurses regarding the relatives experiences, feelings and needs of support, 

which in turn can lead to a better care for the person with the disease as well as the 

relatives. 
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INLEDNING 

Ungefär 70 000 personer lider av bipolär sjukdom i Sverige, och det är lika stor del av 

kvinnorna och männen som drabbas (Allgulander, 2005). Bipolär sjukdom utmärker sig 

genom att komma i skov av depression och mani och den ses som livslång (Andersson, 

1994). Att få diagnosen bipolär sjukdom innebär att livet tar en stor vändning för både 

personen som är sjuk och dennes anhöriga. 

 

Vid långvariga sjukdomstillstånd kan de anhöriga ta på sig en del av omvårdnadsansvaret, 

och detta är betydelsefullt både för den som är sjuk och för sjukvården. Det finns därför 

många anledningar till att se de anhöriga som personer i fokus för uppmärksamhet inom 

vården. För de flesta människor är de som finns närmast omkring även de som är viktigast 

eftersom människan är beroende av samspel med andra (Dahlberg & Segesten, 2010). För 

sjuksköterskor är det betydelsefullt att ha kunskap om hur sjukdomen upplevs ur ett 

anhörigperspektiv, vilket fokuseras i denna studie, då de under yrkeslivet kan komma i 

kontakt med dessa anhöriga. Genom kunskap om anhörigas upplevelser kan vården 

utformas på ett sådant sätt att den blir tillfredsställande för alla parter. 

BAKGRUND 

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom innebär att patienten drabbas av flera depressiva episoder som kan växla 

till eller från maniska episoder, i de flesta fall återgår dessa dock till neutralt stämningsläge 

(Allgulander, 2005). Den maniska episoden utmärker sig bland annat genom att patienten 

som är drabbad uttrycker en förhöjd självkänsla, kan bli pratsam och skämta samt minskat 

sömnbehov. De depressiva episoderna präglas ofta av nedstämdhet och brist på energi och 

detta ska ha pågått under minst ett par veckor större delen av tiden av skovet. Under den 

depressiva perioden kan även andra symtom uppkomma som exempelvis sömnstörningar, 

viktuppgång/viktnedgång relaterat till ökad/minskad aptit, känsla av skuld, nedsatt 

koncentrationsförmåga, minskad glädje eller intresse samt tankar på döden (Allgulander, 

2005). Då bipolär sjukdom är livslång är det viktigt att hälso- och sjukvården erbjuder en 

vård som har kontinuitet samt en hög tillgänglighet. Det är betydelsefullt att som personal 

skapa sig kunskap om varje enskild persons förutsättningar, sårbarhet och behov. Det är 

också viktigt att se till de anhörigas förutsättningar och möjligheter till att ge stöd åt 

personen när denne återhämtar sig från en episod. Genom detta minskar risken för återfall 

och det blir även lättare för vårdpersonal att uppmärksamma om behandlingen inte 

fungerar som den ska (Socialstyrelsen, 2010). 

Anhöriga 

Då det kommer till en människas närmaste så finns det många olika beskrivningar men de 

ord som oftast används är närstående, anhöriga, familj eller släkt. Det finns många olika 

benämningar på vad som är en närstående, det kan vara en mor, en far, en syster, en granne 



 

2 

 

eller en nära vän. Ur det vårdvetenskapliga perspektivet är närstående den person som 

utpekas av patienten och som även själv accepterar att bli betraktad som en närstående 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälso- och Sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) anger att det 

inte finns någon laglig rätt för den anhörige att ställa krav på sjukvård som rör en vuxen 

patient. Detta får endast göras då den sjuke inte har möjlighet att själv ta emot information. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar även att det är värdefullt att inkludera de närstående 

och deras perspektiv, viktigt är att dock att vården fortfarande bedrivs ur ett 

patientfokuserat perspektiv. Författarna beskriver också att de närstående kan ha en 

avgörande roll för att patienten ska ha möjlighet att bevara eller återvinna hälsa och 

uppleva välbefinnande, men de kan även ha negativ påverkan på situationen. Även i 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska (2005) beskrivs det att 

sjuksköterskor ska använda sig av patientens och/eller anhörigas kunskaper och 

erfarenheter. Hedman Ahlström (2010) skriver att då en person har ett behov av socialt 

stöd har det visat sig att denne helst tar emot det ifrån lekmän som exempelvis familjen. I 

en studie av Pejlert (2001) beskrivs tillvaron för någon som är anhörig till en person med 

psykisk ohälsa och sjukdom som en tillvaro av ansvar, oro, bördor och bekymmer.  

Stöd till anhöriga  

Anhöriga som lever med personer som har en psykisk sjukdom står inför en ansträngande 

livssituation som innebär att de behöver stöd. I en studie av Weimand, Sällström, Hall-

Lord, och Hedellin (2013) undersöks sjuksköterskornas uppfattning om att stödja anhöriga 

till personer med psykisk sjukdom. Studien påvisar att eftersom patienten är 

sjuksköterskans huvudansvar och det största målet är att skapa ett förtroende mellan dem, 

kan de känna att det är krävande att samtidigt stödja de anhöriga. Travelbee (2006) 

beskriver att i varje vårdmöte sker en interaktion mellan sjuksköterskor och patienter och 

även närstående, detta bör präglas av en öppenhet, ömsesidig respekt och ett professionellt 

förhållningssätt. 

  

Det är av betydelse att patienten och de anhöriga får kunskap om sjukdomen och hur 

patienten reagerar på den. Genom omvårdnadsutbildning för anhöriga kan deras 

livskvalitet höjas samt förmågan att hantera situationen främjas (Hedman Ahlström, 2010). 

Om patientens egna upplevelser av de olika episoderna används som en inlärningsprocess 

blir det lättare för både denne och de anhöriga att känna igen de individuella tecken som 

utlöser sjukdomens skov (Russell & Browne, 2004). Travelbee (2006) beskriver att det är 

av stor vikt att känna till bakgrunden om människans natur, betydelsen av sjukdom, 

lidande och hälsa samt förstå ändamålet det vill säga varför sjukvården måste bedrivas. 

Acceptans av sjukdomsbilden kan uppnås fortare av både patienten och de anhöriga om 

stöd finns tillhands (Russell & Browne, 2004). De anhörigas behov av stöd, information 

och kunskap är en aspekt som inte får glömmas bort då de själva ofta upplever känslor av 

stress, oro och sorg, inte bara över sjukdomen utan även inför hur framtiden kommer att se 

ut (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I en studie av Nordby, Kjønsberg, och Hummelvoll (2010) beskrivs att då de anhöriga är 

de som känner personen bakom sjukdomen innebär det att personalen är ansvariga att 

utveckla en underlättande miljö för dem, detta genom att både ge och ta emot information. 

De anhörigas situation kan underlättas genom att vårdpersonalen ger adekvat rådgivning, 

detta kan i sin tur leda till att förståelsen för sjukdomen underlättas samt att det dagliga 
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livet blir mer hanterbart. Känslan av förtroende gentemot vårdgivare är viktig för de 

anhöriga och betydelsen av att få en möjlighet att kunna visa sin sårbarhet och tala om 

smärtsamma upplevelser är stor. Det är även betydelsefullt för dem att få delta i 

omvårdnadsprocessen genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av 

sjukdomen och patienten. De anhöriga i studien upplever att det är viktigt att ha tillgång till 

uppföljning efter att den sjuke blivit utskriven samt en möjlighet att kunna kontakta 

avdelningen angående den sjuke (a.a.). Hedman Ahlström (2010) beskriver att det kan vara 

värdefullt att se över vilka behov den individuella patienten och deras anhöriga har och att 

utifrån dessa sedan erbjuda och anpassa vården. 

Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver ordet livsvärld som hur människan förstår och 

uppfattar sig själv, alla andra och allt annat i världen. Livsvärlden delas med alla andra 

samtidigt som den är unik och personlig för varje enskild människa.  

 

För att kunna ge en bra vård behöver vårdpersonal se varje patient som en enskild individ 

med egna värderingar och uppfattningar. Vårdpersonal behöver ha förmåga att se hur det är 

för just den enskilda patienten som vårdas, vad hälsa och välbefinnande betyder och att 

vara sjuk för just denne. Vårdaren behöver även ha kompetens att kunna göra patienten 

delaktig i sin egen vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Kompetensbeskrivning för 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anger att sjuksköterskan ska kunna kommunicera 

med både patienten och dess anhöriga på ett sätt som är respektfullt mot patienten, lyhörd 

och med ett empatiskt tillvägagångssätt. Sjuksköterskan bör även visa öppenhet och 

respekt för olika värderingar och trosuppfattningar samt föra patientens och anhörigas talan 

utifrån önskemål. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver genom att ha livsvärlden som 

grund när ett patientfokuserat omvårdnadsarbete utförs ska även de anhöriga och deras 

perspektiv tas med. Det kan vara av värde att inkludera de anhöriga vid långvariga 

ohälsotillstånd eftersom ett familjeperspektiv då kan vara befogat. Inom vården är det 

viktigt att inte glömma bort de patienter som vårdas av anhöriga på hemmaplan. Utan rätt 

stöd till dem kan situationen förvärras, både för de som är sjuka och för de anhöriga.  

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av bipolär sjukdom påverkar inte bara patienten utan även de människor som 

finns runt omkring. Att vara anhörig till någon som drabbas av en psykisk sjukdom är 

påfrestande och deras upplevelse av situationen kan skilja sig från patientens, varför det 

kan vara betydelsefullt att undersöka hur de anhöriga upplever det. Som sjuksköterska är 

det ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv viktigt att ha kunskap om de anhörigas situation 

för att på så sätt kunna stödja och underlätta deras dagliga liv och därmed öka den sjukes 

välbefinnande. Genom att som sjuksköterska ha kunskap om hur anhöriga upplever sin 

situation kan omvårdnad erbjudas även till dem. Att ha förmågan att kunna inkludera de 

anhöriga i vården är av stor vikt, de anhöriga har ofta stor kunskap kring personen som 

lider av en sjukdom och dennes habitualtillstånd. Om sjuksköterskan kan ta till sig den 

kunskapen de anhöriga har att erbjuda har omvårdnaden en möjlighet att utformas på ett 

tillfredställande sätt för alla parter.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person som 

lider av bipolär sjukdom. 

METOD 

En litteraturbaserad studie enligt Friberg (2012) gjordes för att skapa en beskrivande 

sammanställning av området. Då studiens syfte var att beskriva personers upplevelser 

valdes en kvalitativ ansats som av Friberg (2012) beskrivs som ett sätt att få fördjupad 

kunskap om människor samt deras uppfattning om upplevelser, erfarenheter och 

förväntningar. Kunskapen som nås genom detta har sedan en möjlighet att kunna användas 

i olika situationer inom vården (Friberg, 2012). 

Urval 

För att få fram ett resultat som svarade mot syftet för studien fokuserades sökningen på att 

finna artiklar som hade fokus på anhörigas upplevelser av att leva med personer som har 

bipolär sjukdom. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

därför markerades ”Peer Rewied” vid sökningen. De skulle även vara skrivna efter år 2000 

för att på så sätt få fram aktuell forskning. Exklusionskriterier var artiklar som var skrivna 

på annat språk än svenska och engelska.  

Datainsamling 

För att sökningen skulle bli så bra som möjligt gjordes litteratursökningen i databaserna 

CINAHL och Medline (Pubmed) då dessa i huvudsak består av forskning inom 

vårvetenskap. Nyckelord som passade syftet togs fram och de sökord som användes var; 

bipolar disorder, relatives/family/caregiver, experience och burden/familyburden. Orden 

kombinerades i olika söksträngar för att få fram lämpliga artiklar, AND och OR lades till 

för att smalna av resultaten. Sökningen av artiklarna presenteras nedan i tabell 1. När 

sökningen gjorts lästes först titlarna som uppkom vid sökningarna, detta för att kunna 

sortera ut de artiklar som verkade passande för studiens syfte samt utifrån inklusions- 

respektive exklusionskriterierna. Då artiklar valts ut efter sina titlar lästes abstract igenom 

för att kunna få en överblick av innehåll, metod samt sammanhang. Utifrån lästa abstract 

valdes slutligen sju artiklar publicerade mellan åren 2008-2013 ut att användas till 

resultatet. En kvalitetsgranskning av artiklarna beskriven av Friberg (2012) genomfördes 

genom systematisk bearbetning och läsning av artiklarna. Frågor som ställdes till texterna 

var; om det fanns ett tydligt formulerat problem, hur detta i så fall var formulerat och 

avgränsat, var syftet klart formulerat, hur metoden var beskriven, hur datamaterialet hade 

analyserats, vad framkom i resultatet och hur tolkades det av författarna, om det fanns 

någon metoddiskussion samt om det genomfördes någon återkoppling till det praktiska. 

Genom att kritiskt granska, värdera och sammanställa de resultat som framkommer ur 

sammanställningen kan slutsatser som leder till förnyad kunskap dras (Friberg 2012). 

Totalt kom sju artiklar med kvalitativ ansats att ingå i studien.  



 

5 

 

 

Tabell 1. Sökning av artiklar 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

27/8-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bipolar 

disorder AND 

family OR 

caregiver 

AND 

experience 

AND living 

AND burden 

 

Peer-rewied 

2000-2013 

420 8 3 

CINAHL 

2/9-13 

Bipolar 

disorder* 

AND 

caregiver OR 

family AND 

experience 

AND burden 

Peer-rewied 

2000-2013 

652 8 2 

Medline 

(PubMed) 

12/8-13 

Bipolar 

disorder AND 

family AND 

experience 

 

 

Peer-rewied 

2000-2013 

132 6 2 

 

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Friberg (2012). Analysen som 

görs i en litteraturstudie är ett processarbete där författaren samlar och bearbetar resultat 

från relevanta vetenskapliga artiklar och utifrån detta uppnår ett nytt resultat (Friberg, 

2012). Analysen skedde i olika steg och började med att artiklarna först lästes i sin helhet 

flera gånger där fokus lades på resultatet. Detta för att kunna få en bra uppfattning om 

innehåll och sammanhang. Artiklarnas likheter och skillnader avseende studiernas resultat 

identifierades sedan. Under tiden varje artikel lästes markerades nyckelmeningar som i sin 

tur sammanfattades. Då sammanfattningen och jämförelsen gjordes kom gemensamma 

nyckelord fram ur texten som antecknades ner. Artiklarna sammanställdes i en 

artikelöversikt (bilaga 1) för att kunna få en bättre överblick om vad de handlade om och 

deras resultat. Frågor utifrån syftet ställdes till den sammanfattade texten och 

nyckelmeningarna grupperades och sorterades via likheter och skillnader vilket gjorde att 

olika kategorier och underkategorier framkom. Detta gjorde i sin tur att en ny helhet 

bildades som utgör resultatet i den här studien. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla artiklar som används till litteraturstudien är granskade av en etisk nämnd samt har ett 

etiskt resonemang. I de artiklar som valts har deltagarna varit informerade om studien och 

deras deltagande har varit frivilligt, de har även haft möjlighet att avsluta studien då de 

själva vill (Vetenskapsrådet, 2011). Under analysen av texterna är det viktigt att respektera 

texterna samt följa de etiska riktlinjer som är relevanta för studien. För att kunna följa 

dessa ska artiklarna och informationen som ges behandlas på ett korrekt sätt det vill säga 

att de inte får plagieras eller manipuleras (MRF-rapport 2, 2000). 
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterar i tre kategorier och sex underkategorier vilka 

presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som har framkommit från analysen av 

datamaterialet. 

Huvudkategori Underkategori 

 

Det dagliga livet påverkas  

 

Känsla av ensamhet 

Att leva med det oförutsägbara 

 

 

Behov av kunskap 

 

Tillgång till utbildning för att förstå 

Att acceptera sjukdomen 

 

Behov av stöd 

 

Professionell hjälp 

Önskan om support från vänner 

  

 

Det dagliga livet påverkas  

Kategorin beskriver vad anhöriga upplever påverkar deras dagliga liv då sjukdomen 

drabbar någon i deras närhet. Detta innefattar Känsla av ensamhet och Att leva med det 

oförutsägbara.  

Känsla av ensamhet 

Då någon drabbas av bipolär sjukdom gör det att livet tar en stor vändning för både den 

som blir sjuk och för de anhöriga. På grund av hur sjukdomen yttrar sig och hur den sjuke 

förändras uppkommer många nya tankar och känslor. De anhöriga känner sig ensamma 

med sina känslor och de saknar att kunna dela med sig av sina tankar med sin sjuke 

partner. Ensamheten blir en tung börda vilket i sig resulterar i att de anhöriga själva 

utvecklade hälsoproblem (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Den största bördan de anhöriga 

upplevde var att de inte kunde dela viktiga tankar och känslor samt delar av det dagliga 

livet med sin sjuka partner. De anhöriga kände sig även ensamt ansvariga för hushållet och 

uppfostran av barnen samtidigt som de skulle klara av sjukdomen (Van deer Voort, 

Goossens & Van der Bijl, 2009).  

 

För att kunna klara av det dagliga livet behöver de anhöriga finna en slags balans mellan 

att sätta den sjukes behov framför sina egna och att sätta sina egna behov före den sjukes. I 

de flesta fall satte den anhörige sina egna behov åt sidan utan att ens tänka på det, det blev 

som en instinktiv reaktion. Den anhörige kände ofta en skuld över att sätta sig själv framför 

den sjuke vilket dock var en viktig del för att klara av det dagliga livet (Van deer Voort et. 

al., 2009). 

Att vara ensam med känslorna kring själva sjukdomen gör att de anhöriga kan känna både 

ilska och skuld. De har en konstant oro för sin partner och dennes hälsa. En annan stor 
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aspekt är oron inför framtiden både för partnern och för sin egen del (Van deer Voort et al., 

2009). Den anhöriges egna liv drabbades av ytterligare konsekvenser som kunde leda till 

ensamhet genom att de exempelvis var tvungna att sluta arbeta eftersom de kände en 

ovisshet över hur det skulle gå hemma (Van deer Voort et al., 2009). Ensamhetskänslan 

kan även uppkomma på grund av att de anhöriga själva måste klara av den sjukes beteende 

och humörsvängningar då sjukdomen inte alltid syns utåt. Detta gjorde att de kände sig 

ensamma med själva upplevelsen av att leva med någon som lider av bipolär sjukdom 

eftersom ingen annan kunde förstå dem (Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 

2011). 

Att leva med det oförutsägbara 

Att leva med en person som har bipolär sjukdom innebär att leva med det oförutsägbara, 

vilket i sin tur leder till maktlöshet för den anhörige. För att försöka minska maktlösheten 

försökte den anhörige att förstå den sjukes beteende och samtidigt testa om det gick att 

påverka det. De försökte även hålla en slags distans till den sjukdomsinfluerade delen av 

livet vilket gjorde att de fick en chans att reflektera över och förutse det oförutsedda 

(Rusner, Carlsson, Brunt, & Nyström, 2013; Van der Voort et al., 2009).  

 

För att kunna få ett fungerande liv då någon lever med en person som har bipolär sjukdom 

krävs en stabil vardag. Genom att ha dagliga rutiner och aktiviteter kan de anhöriga få en 

slags stabilitet och på så vis klara av situationen de hamnat i. Distans för reflektion och 

tillgång till möten med andra i liknande situationer behövs även för att kunna få en 

möjlighet att tänka över och tala om vad som känns svårt och viktigt i livet. Den anhörige 

måste få en möjlighet att inse sina egna gränser samt att få en chans att sörja och gråta över 

besvikelser och förluster (Rusner et al., 2013). Den sjuke kan tillsammans med de anhöriga 

påverka det oförutsägbara genom att båda parter reflekterar över frågor som rör delat 

ansvar och samtidigt försöker ha en god kommunikation (Rusner et al., 2013). 

 

Att leva i det oförutsägbara kan även kopplas till oro inför framtiden. De anhöriga 

beskriver att de har en stark vilja att ta hand om sin sjuke familjemedlem när denne var så 

pass sjuk att han/hon ej kunde klara av det dagliga livet själv. Detta ledde till en oro över 

hur personen med bipolär sjukdom skulle klara sig när de anhöriga inte längre fanns att ta 

hand om denne (Dahlqvist Jönsson et. al., 2011). Sjukdomens symtom hade en väldigt stor 

inverkan på både livet och funktionen i helhet hos den som var sjuk. Detta påverkade i sin 

tur de anhöriga som kände en stor känsla av hopplöshet kring sjukdomen samtidigt som de 

var oroade för den förlorade potentialen hos den sjuke (Maskill, Crowe, Luty & Joyce, 

2010).  

Behov av kunskap 

Kategorin beskriver hur de anhöriga genom kunskap kan få möjlighet till en annan syn på 

sin situation och på sjukdomen. Detta innefattar Tillgång till utbildning för att förstå och 

Att acceptera sjukdomen.  

 

 

 



 

9 

 

Tillgång till utbildning för att förstå 

Att leva med någon som har bipolär sjukdom är påfrestande och påverkar de som finns 

närmast på ett negativt sätt. Oförståelsen för sjukdomen och vad sjukdomen egentligen 

innebär är en stor del som påverkar hur det dagliga livet upplevs av de anhöriga (Jönsson, 

Wijk, Danielsson & Skärsäter, 2011). En viktig del för de anhöriga var utbildning för att få 

förståelse för hur personen mådde samt varför sjukdomen uppkommit. De anhörigas egna 

logiska resonemang var inte tillräckliga för att kunna förklara ändringarna i den sjukes 

humör och dennes beteende. Det var en ständig tuff process av sökande för att försöka 

finna en accepterad förklaring till varför den anhörige blivit sjuk (Dahlqvist Jönsson et. al., 

2011).  

 

Tankarna hos föräldrar till barn med bipolär sjukdom till eventuella orsaker var att de 

själva hade orsakat uppkomsten genom exempelvis skilsmässa eller något annat 

traumatiskt som hänt i barnens liv. De dömde ofta sig själva att de hade gett barnen en 

dålig uppfostran eller gjort något fel i allmänhet som förälder (Crowe, Inder, Joyce, Luty, 

Moor & Carter, 2011).  

 

För att kunna få en bra förståelse för bipolär sjukdom krävs utbildning för de anhöriga om 

vad den innebär. Genom detta får de anhöriga en ökad kompetens och en annan förståelse 

för sin situation och på så vis kan de klara av det dagliga livet bättre.  De anhöriga som fått 

utbildning visade en klar förbättring i stresshantering ju mer de visste om bipolär sjukdom 

och hur den yttrar sig (Jönsson et. al., 2011). 

Att acceptera sjukdomen 

Då sjukdomen kunde ses som ett inträngande på livet var de anhöriga tvungna att försöka 

acceptera den, detta för att kunna förlika sig med det liv de nu levde. Konsekvenserna som 

uppkom på grund av den bipolära sjukdomen gjorde dock att det kunde ta flera år för de 

anhöriga att uppnå acceptansen (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). En viktig del för de 

anhöriga var att försöka upprätthålla någon slags normalitet, familjerna kämpar varje dag 

med det dagliga livet trots intrånget av en sjukdom då en familjemedlem drabbats av 

bipolär sjukdom (Dahlqvist Jönsson et. al., 2011).  

 

De anhöriga förklarar hur de under en längre tid lärde sig att klara av och orka med sin 

familjemedlem med bipolär sjukdom. Vad som underlättade förlikningen med situationen 

var att den anhörige försökte förstå den sjukes beteende och samtidigt frågade sig om det 

var individen själv som betedde sig så, eller om det var sjukdomen som orsakade 

beteendet. Även genom att sitta ner och reflektera över situationen och fundera över vilken 

position de hade i förhållandet kunde de bilda sig en uppfattning och en slags acceptans 

vilket i sin tur påverkade den upplevda bördan till det bättre. Genom att acceptera sin 

situation, det vill säga att förlika sig med sjukdomen och hur den påverkade den sjuke, blev 

det dagliga livet mycket lättare att orka med (Van der Voort et. al., 2009; Dahlqvist 

Jönsson et. al., 2011).  

 

Med hjälp av aktiviteter kan de anhörigas egen ångest och oro hållas någorlunda borta så 

att de orkar, dessa försvinner inte helt men det gör så att det inte tar över det dagliga livet. 

De beskriver även att för att kunna upprätthålla stabiliteten i förhållandet är det bra om det 

finns en slags jämlikhet mellan parterna, att ett gemensamt engagemang och en gemensam 
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plan finns tillhands för de perioder då den anhörige behöver ta mer ansvar. Finns inte 

jämlikheten ökar risken för orkeslöshet hos den anhörige och detta påverkar i sin tur 

förmågan att orka (Rusner et. al., 2013). 

Behov av stöd 

Kategorin beskriver hur de anhöriga behöver få hjälp för att bättre klara av sin situation. 

Detta innefattar Professionell hjälp och Önskan om support från vänner.  

Professionell hjälp  

Genom ett stöd av professionella vårdare och vänner kan olika verktyg ges till de anhöriga 

för att de bättre ska kunna hantera sin situation samt få en insikt i den. Detta gör i sin tur att 

det dagliga livet tillsammans med en person med bipolär sjukdom blir lättare (Van der 

Voort et. al., 2009). En stor del av de anhöriga hade inte något professionellt stöd men 

upplevde att de gärna skulle vilja ha det. Dock tycktes de anhöriga inte riktigt veta vilka 

möjligheter till hjälp som finns (Van der Voort et. al., 2009). De anhöriga hade många 

tankar och idéer kring vilket syfte den professionella hjälpen skulle tjäna, framförallt 

handlade det om att minska den upplevda bördan samt att hjälpa den närstående att på ett 

bra sätt få insikt om situationen och på så sätt finna en bra balans i livet. Vad som också 

framkom var att stödet gärna skulle ha kontinuitet snarare än intensitet och att det 

viktigaste samtalsämnet skulle handla om det dagliga livet för de båda parterna (Van der 

Voort et. al., 2009). 

 

För att kunna balansera rollen som vårdgivare och anhörig krävs det att kommunikationen 

fungerar mellan de båda parterna. Med hjälp av stöd ifrån någon professionell kan en bra 

kommunikation införas för att på så sätt främja en bra jämbördighet. Genom att de 

professionella vårdgivarna inkluderar nära anhöriga i planeringen för vård, behandling och 

förbättring i ett tidigt stadium kan en bra grund för kommunikation skapas vilket i sin tur 

ger båda parter en möjlighet att få en fortsatt följsamhet och jämbördighet i det dagliga 

livet (Rusner et. al., 2013).  

 

Anhöriga belyser även att de upplevde en begränsning från den professionella vården, de 

beskriver att de kände att den inte hade rätt tillgångar och att personalen hade dålig 

förståelse för symtomen och sjukdomen i sig. Känslan av att inte bli sedd av 

sjukvårdspersonalen uppkom samt att de inte fick den information eller det stöd som 

behövdes. De anhöriga upplevde även en stor press då vården inte kunde ta hand om den 

sjuke och att omvårdnadsansvaret landade på dem själva som anhöriga (Maskill et. al., 

2010; Tranvåg & Kristoffersen, 2008). 

Önskan om support från vänner 

Vikten av att få stöd från vänner och nära släkt belyses av de anhöriga, de berättar att deras 

sociala gemenskap minskade då personen i familjen blev sjuk. När vännerna runtomkring 

dem försvann blev hela familjen socialt tillbakadragna och de beskrev det som att deras 

identitet sakta förstördes och att de fick känslan av att vara övergivna (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). Genom möjligheten att få stöttning från nära vänner och andra i 

familjen blev det lättare för den som var närmast anhörig att kunna hålla kvar strukturen i 
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vardagen. Hjälpen kunde innebära allt från att underlätta vanliga dagliga rutiner och 

ekonomiskt stöd till att mor- eller farföräldrar tog hand om barnbarnen en stund på dagen 

(Rusner et. al., 2013). 

 

Istället för att vänner och familj skulle hålla sig undan då den sjuke har ett skov så 

upplevde de anhöriga att det var bättre att vännerna stannade och stöttade. Det var viktigt 

att de skulle försöka bete sig normalt och besöka den sjuke under skoven och inte bara då 

denne var frisk. Genom att göra det visade vännerna att de förstod vad den sjuke gick 

igenom och att de stod vid familjens sida (Maskill et. al., 2010). De anhöriga fick ofta en 

känsla av att vännerna inte längre vågade komma och hälsa på. Orsaken till att stöd och 

närhet ifrån vänner saknas kan bero på de förutfattade meningar som ofta uppkommer i 

samband med ordet psykisk sjukdom (Van der Voort et. al., 2009). 

Sammanfattning av resultatet 

Anhöriga till personer som har bipolär sjukdom upplever att deras dagliga liv påverkas, en 

känsla av ensamhet uppkommer. Då sjukdomen pendlar mellan mani och depression 

innebär det att det dagliga livet kan bli oförutsägbart vilket de anhöriga upplever som 

påfrestande. Resultatet påvisar att utbildning är viktigt för att de anhöriga ska klara av sin 

situation. Genom kunskap om sjukdomen kan de uppnå en känsla av att det dagliga livet 

blir lättare, det visar även att genom acceptans av sitt nuvarande liv och av sjukdomen som 

gjort intrång blir livet lättare att orka med. Behov av stöd är av stor betydelse och en stor 

del av de anhöriga har inget professionellt stöd men skulle gärna vilja ha, dock förefaller 

de inte känna till vilka möjligheter som finns. De upplever att de vänner som fanns runt 

omkring dem försvann då sjukdomen blev en del av livet. Anhöriga menade att det skulle 

vara bättre om vännerna fanns kvar och stöttade dem i det dagliga livet snarare än att 

undvika dem. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie var syftet att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person som 

lider av bipolär sjukdom. Valet av den enskilda psykiatriska sjukdomen som kontext görs 

dels av intresse för ämnet och dels för att smalna av ett annars omfattande område. 

 

Metoden som användes var en litteraturbaserad studie vilket var en relevant metod då 

resultatet ger en bild av hur anhöriga till personer med bipolär sjukdom upplever sin 

situation. Friberg (2012) menar att genom att använda sig av en litteraturbaserad studie är 

det lättare att skapa sig en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt område. En 

alternativ metod hade varit att göra en intervjustudie som innebär en möjlighet att anpassa 

frågorna så att den anhörige själv kan utveckla sitt tankesätt i hur denne upplever att leva 

med någon som drabbats av bipolär sjukdom. På grund av detta examensarbetes bestämda 

och väl avgränsade tidsperiod valdes intervjuer bort då dessa är tidskrävande. 

 

Artiklarna som valdes var kvalitativa, detta för att få ord på upplevelserna hos de anhöriga. 

Eftersom forskning går framåt och resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt exkluderades 

artiklar som var skrivna före år 2000. När sökningen var klar framkom det att de artiklar 

som till slut valdes för resultatet hade publicerats under de senaste fem åren. De olika 

sökord som användes togs ut för att svara mot syftet och dessa ansågs vara relevanta för 

studien då de slutgiltiga artiklarna innehöll flera av valda sökord. För att kunna svara på 

syftet valdes artiklar som beskrev de anhörigas upplevelser av att leva med någon som har 

bipolär sjukdom, då det inte fanns tillräckligt med svensk forskning kring ämnet valdes 

slutligen även artiklar från Nya Zeeland, Nederländerna och Norge. De studier som gjorts i 

Sverige visade dock på liknande resultat som i de andra länderna. Vid sökningen av 

vetenskapliga artiklar användes endast två databaser vilket kan ses som en svaghet då det 

finns möjlighet att fler relevanta artiklar kunde hittats om litteratursökningen hade gjorts i 

fler databaser. Dock användes de två största sökmotorerna inom omvårdnadsämnet vilket 

på så vis kan indikera att de artiklar som framkom i litteratursökningen var mest relevanta. 

 

För att säkra studiens tillförlitlighet har endast artiklar som är vetenskapligt granskade 

inkluderats. De har även lästs ett flertal gånger av författaren med ett öppet sinne för att på 

så sätt försäkra att allt som var relevant ifrån resultaten har dokumenterats. Valda artiklar 

har granskats med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall beskriven av Friberg (2012). Då 

läsningen var genomförd startade analysen av artiklarna där nyckelmeningar togs ut och 

sedan sammanfattades. Dessa grupperades sedan och då framkom tre huvudkategorier som 

utgjordes av sex underkategorier. Resultaten som framkommer är överförbara då 

sjuksköterskor har en möjlighet att, genom uppmärksamhet kring hur de anhöriga upplever 

sin situation, kunna ge stöd. Att lyssna till de anhöriga och implementera deras kunskap 

kring både sjukdomen och den som är sjuk gör att omvårdnaden ser till alla som är 

inblandade. 
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Resultatdiskussion  

 

Av resultaten framkommer att det dagliga livets påverkan hos de anhöriga är stort. De 

anhöriga känner sig ensamma i sin situation då de inte kan dela sina känslor och tankar 

med den som är sjuk. Bipolär sjukdom går i skov och syns inte alltid utåt vilken skapar en 

slags isolering för den anhörige då ingen förstår vad som händer och hur den sjuke kan 

bete sig. I en studie av Piippo och Aaltonen (2008) påvisas att stöd av professionella 

vårdare har stor betydelse då detta kan få de anhöriga att känna sig mindre ensamma. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en människas livsvärld även innefattar de 

anhöriga samt betydelsen av att sjuksköterskan inkluderar de anhöriga vid ett långvarigt 

ohälsotillstånd, vilket även kan kopplas till socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterska (2005). Där anges att sjuksköterskan ska använda sig av de anhörigas 

kunskaper och kunna inkludera dessa i omvårdnaden. De anhöriga känner en maktlöshet 

inför sjukdomen och hur den yttrar sig, för att minska känslan av maktlöshet försöker de 

anhöriga att förstå den sjukes beteende och om de på något sätt kan influera det. Mycket 

oro kopplas till framtiden då de anhöriga har en stark vilja att ta hand om den sjuke. Oron 

inför vad som ska hända när de inte längre finns till hands är väldigt påtaglig, vilket även 

gör att det finns en oro för att sjukdomen skadar den sjukes verkliga potential. Dahlberg 

och Segesten (2010) konstaterar att anhöriga kan ha en avgörande roll för att patienten ska 

kunna ha en möjlighet att uppleva välbefinnande. Detta kan uppfattas som att oron kan 

omvändas till något positivt, genom att dra nytta av oron för den som är sjuk kan de stötta 

och finnas där på ett bra sätt vilket i sig kan leda till att framtiden ser bättre ut för båda 

parter.  

 

Resultaten tydliggör även att för att kunna få ett fungerande liv då någon lever med en 

person med bipolär sjukdom krävs det att någon slags struktur finns i vardagen. De 

anhöriga upplever att detta kan uppnås genom dagliga rutiner och aktiviteter, vilket även 

Michalak, Yatham, Kolesar och Lams (2006) beskriver. Författarna menar att även den 

som är sjuk anser sig behöva struktur och rutiner i sin vardag. Det här visar att rutiner och 

struktur kan höja välbefinnandet hos både den sjuke och de anhöriga. För att orka det 

dagliga livet samt för att kunna bibehålla strukturen i vardagen förutsätts även ett behov av 

stöd från vänner och andra runtomkring de anhöriga. Resultaten visar dock att det finns en 

brist på detta eftersom många vänner försvinner i samband med att sjukdomen uppkommer 

och de inte längre vågar komma och hälsa på. Dahlberg och Segesten (2010) menar att de 

människor som finns närmast omkring en person är de som är viktigast då människan är 

beroende av samspel med andra.  

 

Av resultaten framkommer det att behovet av kunskap är viktigt. De anhöriga anser att det 

är viktigt för dem att få information varför sjukdomen uppkommit, att försöka finna svar 

på detta var en oerhört tuff process i sig. För att kunna få en förståelse för sjukdomen 

framkommer det att mer utbildning för de anhöriga hjälper dem att få ett annat synsätt på 

sin situation. Det ger även dem en större förmåga att hantera stress vilket i sig leder till att 

lättare klara av det dagliga livet. Detta kan kopplas till en studie av Hedman Ahlström 

(2013) som beskriver att det är av stor betydelse att både patienten och anhöriga får 

tillgång till kunskap om sjukdomen eftersom det höjer livskvaliteten samt främjar 

förmågan att hantera situationen. Även i kompetensbeskrivning för sjuksköterska (2005) 

anges att sjuksköterskor i sin yrkesroll bör kunna informera och undervisa både patienter 

och anhöriga. Socialstyrelsen (2010) anger att det är viktigt för vårdpersonal att se till de 
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anhörigas förutsättningar och möjligheter till att ge stöd åt patienten då denne återhämtar 

sig från en episod. Det innebär att vårdpersonalen behöver försöka undersöka om den 

anhörige har nått en acceptans av sjukdomsbilden samt funnit en bra balans. I annat fall 

kan det vara svårt för dem att orka stödja patienten då det tar mycket kraft. Resultaten 

påvisar att då de anhöriga lär sig acceptera sjukdomen och dess yttringar kan de lättare 

förlika sig med sin situation vilket innebär att den upplevda bördan minskas. Vad som 

visar sig underlätta acceptans är att försöka utröna om beteendet hos den sjuke är på grund 

av denne själv eller om det är sjukdomen.  

 

Resultaten klargör att de anhöriga är i behov av stöd i sin situation för att klara av det 

dagliga livet, både från professionella och från de vänner som finns. De anhöriga upplever 

en begränsning vad gäller professionell vård. De upplever att vården inte har rätt tillgångar 

samt att personalen inte har någon förståelse för sjukdomen. Resultaten påvisar även att de 

anhöriga känner en stress då sjukvården inte längre kan ta hand om den sjuke och 

omvårdnadsansvaret landar på dem. Nordby et al. (2010) framhåller att om de anhöriga har 

en känsla av förtroende för vårdgivarna ger det dem en möjlighet att kunna visa sin 

sårbarhet och samtidigt våga öppna sig och prata om sin situation. Detta skulle kunna tyda 

på att om de anhöriga inte känner förtroende för vården och vårdgivarna blir det svårare för 

dem att klara av sin situation. Piippo et al. (2008) menar att anhöriga upplever att enskilda 

möten med professionella vårdare behövs. Under dessa möten får de anhöriga en möjlighet 

att tala om sin situation under sekretess. Detta behövs då de inte kan utrycka sina känslor 

hemma på grund av att sjukdomen har för stor influens på den sjuke.  

 

För att lättare kunna få en insikt i situationen de anhöriga befinner sig i krävs verktyg och 

dessa kan utdelas genom att de anhöriga får tillgång till professionell vård. 

Kommunikation är viktig och för att kunna finna en balans mellan vårdpersonal och de 

anhöriga krävs det att den är väl fungerande. Genom att inkludera de anhöriga i vård och 

behandling i ett tidigt stadium kan grunden för en god kommunikation skapas. Detta kan 

kopplas till en studie av Nordby et. al. (2010) som beskriver att vårdpersonalen är 

ansvariga för att utveckla en miljö för de anhöriga som underlättar, detta genom att både ge 

och motta information. Genom att utveckla ett samarbete och en kommunikation 

sinsemellan kan båda parter främja omvårdnaden kring patienten. Även Piippo et al. (2008) 

beskriver i sin studie att anhöriga upplever att det dagliga livet blir lättare att klara av då de 

får chansen att delta i vårdprocessen. Då vårdpersonalen har den kunskap som krävs för att 

vårda och den anhörige känner patienten som person har de tillsammans verktyg för att det 

ska bli så bra som möjligt. Detta kan även kopplas till en studie av Lützen (2012) som 

anger att målet för en bra vårdrelation är att vårdarna använder sig av ett förhållningssätt 

som är icke-auktoritärt. Sjuksköterskan ska vara lyhörd för patientens och de anhörigas 

egna önskningar. De anhöriga både kan och vill ofta förmedla kunskap som bygger på 

erfarenhet. Dessa kan även vara av större betydelse än de symtom som är i fokus. Att som 

sjuksköterska ha kunskap om hur viktig kommunikationen med de anhöriga är, kan det bli 

lättare att inkludera dem i vården. Genom att vara öppen och lyhörd inför båda parters 

behov och synpunkter, kan omvårdnaden utformas på ett tillfredsställande sätt.  

Konklusion 

Den här studien påvisar hur anhöriga upplever att leva med en person som har bipolär 

sjukdom. Anhöriga känner en stor ensamhet i att leva med en person som lider av 
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sjukdomen. Det framkommer även att behov av kunskap om sjukdomen är av betydelse. 

Genom att få utbildning om vad sjukdomen innebär och hur den kan hanteras får de 

anhöriga en möjlighet att känna lite mindre stress och ångest i det dagliga livet. Stöd från 

professionella vårdare saknas för de anhöriga och det skulle vara av stort intresse att ha 

tillgång till det. Genom ett samarbete med professionella vårdare kan kommunikationen 

mellan de anhöriga och de sjuka bli bättre. Behovet av att få tala med någon visar sig också 

vara stort. Eftersom detta ofta inte gick att tala om sina egna känslor med den som var sjuk. 

Att kunna inkludera anhöriga i omvårdnaden visar sig vara betydelsefullt då det är de som 

känner den sjuke som person och inte bara sjukdomen. Genom att satsa på att ge stöd åt de 

anhöriga kan livssituationen för båda parter bli mycket bättre. De anhöriga får en chans att 

tala om sin situation och sina känslor kring sjukdomen och på så sätt orkar de stödja den 

som är sjuk på ett bättre sätt. Detta kan även göra att kommunikationen mellan anhöriga 

och de som är sjuka blir bättre. Detta kan göra att den anhörige känner sig mindre ensam.  

Kliniska implikationer 

Som vårdpersonal är det alltid viktigt att se till anhöriga. Anhöriga finns nära den som är 

sjuk och det är de som känner personen. Genom att lägga fokus på anhöriga kan de känna 

sig tryggare i sin situation. Att leva med en person som har bipolär sjukdom är påfrestande 

för den anhörige eftersom mycket tid spenderas hemma och att som vårdpersonal försöka 

nå ut till dem skulle göra stor nytta. Som sjuksköterska går det att erbjuda olika former av 

professionellt stöd åt de anhöriga som exempelvis hänvisning till lämplig kontakt, 

broschyrer samt att hjälpa till att boka en tid hos en psykolog eller liknande. Detta ger 

anhöriga en möjlighet att få tala med någon om sina känslor och tankar kring allt som har 

med den sjuke att göra. Dessutom blir det helt konfidentiellt och de behöver inte oroa sig 

för att vänner eller bekanta ska prata vid sidan om vilket i sig kan göra det lättare att öppna 

sig.  Det kan även som anhörig vara bra att få en chans till utbildning om sjukdomen vilket 

kan göra att deras dagliga liv bli mer drägligt då det ökar deras förmåga att hantera stress. 

Sjuksköterskan har en möjlighet att förbättra de anhörigas liv genom att sitta ned 

tillsammans och samtala så att de också känner sig sedda. Att intressera sig för hur de mår 

genom att bara lägga en stund av sin tid gör att de orkar mer. En sjuksköterska kan inte 

göra allt, men om alla gör lite blir det mycket tillsammans. Då det inte förefaller finns så 

mycket forskning kring ämnet om hur anhöriga upplever sin situation att leva med en 

person som drabbats av bipolär sjukdom bör fortsatt forskning ske. På så sätt kan 

kunskapen ökas hos sjuksköterskor och de anhörigas liv kan på så sätt underlättas. 
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Översikt över artiklar som ingår i resultatet  Bilaga 1 

 

 
Författare: Dahlqvist Jönsson, P., Skärsäter, I., Wijk, H., & Danielsson, E. (2011). 

International Journal of Mental Health Nursing. Sverige. 

 

Titel: Experience of living with a family member with bipolar disorder 

 

Problem/syfte: Att belysa vad det innebär för familjemedlemmar att leva med en vuxen 

människa som drabbats av bipolär sjukdom samt deras uppfattningar om 

tillståndet hos den sjuke och tankar om framtiden. 

 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av intervjuer gjorda med familjemedlemmar till 

en person med bipolär sjukdom. 

 

Resultat: De anhöriga kände sig ensamma med sina erfarenheter och kämpade med att 

förstå sjukdomen samt att upprätthålla normaliteten trots intrånget av 

sjukdomen. 

 

Diskussion: På grund av bördan av ansvar och kontroll är det svårt för de anhöriga att 

fokusera på sin egen framtid, de behövde stöd för att kunna dela sina 

erfarenheter med andra, få förståelse för sjukdomen och en befrielse från 

bördan. Därför är det viktigt att stärka stödet i helhetssynen för 

familjemedlemmar som bor med en person med bipolär sjukdom 

 

 
Författare: Maskill, V., Crowe, M., Luty, S., & Joyce, P. (2010). Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing. Nya Zeeland. 

 

Titel: Two sides of the same coin: caring for a person with bipolar disorder. 

 

Problem/syfte: Att få en fördjupad förståelse för hur livet ser ut för individer som stödjer en 

person med bipolär sjukdom. 

 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med anhöriga om hur det att leva 

med någon med bipolär sjukdom. 

 

Resultat: Ett dominerande tema framkom, två sidor av samma mynt, vilket syftar på att 

det finns både negativa och positiva aspekter att vara en informell vårdare till 

någon som har bipolär sjukdom. 

 

Diskussion: Sjuksköterskor som jobbar inom psykiatri kan stödja de informella vårdgivarna 

genom att tillhandahålla vård som kan visa förståelse för komplexiteten som 

finns i samband med bipolär sjukdom. De kan även använda en gemensam 

strategi för vård för att aktivt involvera vårdgivarna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare: Tranvåg, O., & Kristoffersen, K. (2008). Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. Norge. 

 

Titel: Experience of being the spouse/cohabitant of a person with bipolar disorder: a 

cumulative process over time 

 

Problem/syfte: Att beskriva makar/sambos upplevelser av att leva med en partner med 

bipolär sjukdom med tiden. 

 

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer som analyserades med fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats.  

 

Resultat: Visade på att makarna/samborna upplevde ett antal sjukdomsrelaterade 

utmaningar som i de flesta fall uppfattades som bördor. 

 

Diskussion: Insikt och mening av sjukdomen kan beskydda de anhörigas betungande 

erfarenheter och med hjälp av sjuksköterskor kan detta uppnås genom vård, 

hälsofrämjande undervisning och utbildning. 

 

 

 
Författare: Van der Voort, T.Y.G., Goossens, P.J.J., & Van der Bijl, J.J. (2009). 

International Journal of Mental Health Nursing. Nederländerna. 

 

Titel: Alone together: A grounded theory study of experienced burden, coping, and 

support needs of spouses of persons with a bipolar disorder. 

 

Problem/syfte: Att undersöka bördan för makar som bor med en partner med bipolär sjukdom 

och att undersöka hur de kan klara sig samt vilket stöd de behöver. 

 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av intervjuer gjordes med Grounded Theory 

ansats där makarna intervjuades.  

 

Resultat: Makarna upplevde en tung börda och en känsla av att vara ensamma trots att 

de var tillsammans. Deras process av hantering innebar lägesbedömning och 

ett försök att nå balans mellan självuppgivelse och självförverkligande. 

 

Diskussion: Viktigt att utveckla ett stöd för makar och andra anhöriga som är tillräckligt 

för att de ska klara av den situationen de lever i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare: Rusner, M., Carlsson, G., Brunt, D., & Nyström, M. (2013). International 

Journal of Mental Health Nursing. Sverige. 

 

Titel: Towards a more liveable life for close relatives of individuals diagnosed 

with bipolar disorder. 

 

Problem/syfte: Att undersöka vad som gör livet mer drägligt för nära släktingar till personer 

med bipolär sjukdom. 

 

Metod: En kvalitativ, beskrivande och utforskande studie gjordes med en 

fenomenologisk ansats. 

 

Resultat: Visar att en stabilitet i vardagen samt en jämställdhet genom en öppen 

kommunikation är två förutsättningar för att nära anhöriga ska kunna 

påverka det oförutsägbara och dess konsekvenser och på så vis kunna göra 

livet mer drägligt. 

 

Diskussion: Stödet från hälso- och sjukvården inte bör delas upp i stöd för patienten 

och/eller stöd för nära anhöriga utan istället utformas som ett gemensamt 

stöd för de båda parterna. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen inkluderar 

de anhöriga kring vården så att de kan dela sina behov och även göra 

gemensamma planer för hur de kan påverka de sjukdomsrelaterade 

livsfrågorna. 

 

 
Författare: Jönsson, P. D., Wijk, H., Danielsson, E., & Skärsäter, I. (2011). Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing. Sverige. 

 

Titel: Outcomes of an educational intervention for the family of a person with 

bipolar disorder: a 2 year follow-up study. 

 

Problem/syfte: Att analysera resultatet av ett pedagogiskt stöd för familjemedlemmar som 

lever med en person som har bipolär sjukdom. 

 

Metod: En longitudinell studie gjordes där frågeformulär fylldes i av anhöriga som 

sedan analyserades.  

 

Resultat: Visade att sjukdomen hade en betydande negativ inverkan på 

familjemedlemmar som vårdare. Genom de pedagogiska insatserna ökades 

dock deras förståelse vilket i sin tur underlättade deras hantering av det 

dagliga livet. 

 

Diskussion: 

 

 

Den psykiatriska vården behöver utveckla utbildningsinsatser mer samt att 

erbjuda familjerna stöd och stärka deras förmåga att hantera situationen de 

lever i. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare: Crowe, M., Inder, M., Joyce, P., Luty, S., Moor, S., & Carter, J. (2011). 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Nya Zeeland. 

 

Titel: Was it something I did wrong? A qualitative analysis of parental perspectives 

of their child’s bipolar disorder. 

 

Problem/syfte: Att undersöka föräldrars uppfattning om symtomdebut, inverkan på funktion 

samt betydelser som beror på deras barns bipolära sjukdom. 

 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av självrapporter från föräldrar till barn med 

bipolär sjukdom 

 

Resultat: Visade att symtomdebut hos ungdomarna under en avgörande period av deras 

utveckling påverkade den sociala och yrkesmässiga funktionen. Föräldrarna 

klandrade ofta sig själva till uppkomsten av bipolär sjukdom hos sitt barn och 

de hade många funderingar kring själva sjukdomen. 

 

Diskussion: Omvårdnad för patienter med bipolär sjukdom bör inkludera de anhöriga så 

att de kan få hjälp att förstå och hantera sjukdomen. Genom utbildning och 

kommunikation mellan patienter och anhöriga kan deras liv bli avsevärt 

bättre. 

 

 

 


