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Sammanfattning  

Bakgrund: Bipolär sjukdom innebär ett pendlande mellan emotionella toppar och 

dalar. Sjukdomen kan ge påverkan på den kognitiva förmågan vilket kan upplevas 

besvärande även för den närstående. Forskning har visat att närstående till en 

person med kronisk sjukdom riskerar försämrad psykisk hälsa och på vikten av att 

uppmärksamma behov och erbjuda stöd till patienter såväl som närstående. Att se 

den närstående som en resurs i omvårdnaden kan vara fördelaktigt för patienten. 

Genom att kombinera ett personcentrerat förhållningssätt med systemteori kan en 

djupare förståelse för personens helhet uppnås, vilket underlättar stödjande och 

förebyggande insatser. Syfte: Syftet var att utifrån närståendes upplevelser 

beskriva omvårdnad vid bipolär sjukdom. Metod: Designen är en allmän 

litteraturstudie som grundar sig i elva kvalitativa artiklar. Informationssökningen 

genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna som valts 

ut i studien granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och 

Fribergs (2017) femstegsmodell användes vid analys av artiklarna. Resultat: 

Delaktighet i omvårdnaden kunde minska lidande och främja hälsa. Kunskap och 

förklaring var viktiga förutsättningar för att känna delaktighet. Närstående som 

exkluderades från omvårdnaden inom hälso- och sjukvården upplevde att hela 

ansvaret lades över på dem. Ansvarsbördan genererade behov av återhämtning 

och stöd såsom exempelvis samtal med sjuksköterska. Diskussion: Metoden i 

studien diskuterades med utgångspunkt i Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. 

Resultatdiskussionen bygger på tre huvudfynd: kommunikation som förutsättning 

för delaktighet i omvårdnaden, delaktighet reducerar ansvarsbördan och 

betydelsen av samtalsstöd. Fynden diskuterades utifrån teorin om systemiskt 

förhållningssätt. 
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Abstract  

Background: Bipolar disorder involves switches between emotional highs and 

lows. The illness can affect the cognitive ability, which can be experienced as 

troublesome. Research has shown that relatives of a person with chronic illness 

risk deteriorating mental health and the importance of paying attention to needs 

and offering support to patients as well as relatives. Relatives who are seen as a 

resource in nursing can be beneficial to the patient. By combining a person-

centered approach with systemic theory a deeper understanding of the person's 

entirety can be grasped, which facilitates supportive and preventive interventions. 

Aim: The aim was to describe care in bipolar disorder based on the experiences of 

close relatives. Method: The design is a general literature study based on eleven 

qualitative articles. Selected articles has mainly been gathered via the databases 

Cinahl Complete and PsychINFO. Selected articles were reviewed according to 

HKR's review template for qualitative articles. Friberg's (2017) five-step model 

was used in the analysis. Result: Participation in the care could reduce suffering 

and promote health. Knowledge and explanation were important conditions for 

participation. Relatives who were excluded from the healthcare system felt that 

the responsibility was transferred to them. The responsibility generated need for 

recovery and support such as conversational support. Discussion: The study 

method was discussed based on Shenton's (2004) concept of credibility. The 

discussion of the results is based on three main findings: communication as a 

condition for participation in care, participation reduces the burden of 

responsibility and the importance of conversational support. The findings were 

discussed from a systemic approach theory. 
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Inledning 
Bipolär sjukdom påverkar utöver personen själv även andra i dennes omgivning. 

Närstående som uppmärksammas av sjukvården kan erbjudas lämpliga stödinsatser 

grundade i evidensbaserad kunskap och framtagna riktlinjer. Närstående har enligt 

svensk lag rätt till deltagande i omvårdnaden, förutsatt att patienten inte motsätter 

sig detta. Förhoppningen är att denna studie kan bidra med kunskap om närståendes 

upplevelse av vad omvårdnad vid bipolär sjukdom innebär, både inom och utanför 

sjukvårdens väggar. 

Bakgrund 
Bipolär sjukdom karaktäriseras av växlande stämningslägen mellan depressiva och 

maniska/hypomana skov. Bipolär sjukdom karaktäriseras av växlande 

stämningslägen mellan depressiva och maniska/hypomana skov. Nedstämdhet och 

minskad glädje under flera veckors tid i kombination med andra tecken, som 

exempelvis suicidtankar, är typiska kännetecken för depression. Maniska skov 

karaktäriseras av ett förhöjt stämningsläge under minst en vecka där personen kan 

uppvisa ökad aktivitet, minskat sömnbehov och utföra handlingar med negativa 

konsekvenser. Hypomana skov varar i minst fyra dagar och symtomen är desamma 

som vid maniska skov men av lindrigare karaktär (Allgulander, 2019). Vid bipolär 

sjukdom är det vanligt att den kognitiva förmågan påverkas genom exempelvis 

nedsatt koncentration, omdöme och social intuition vilket utgör ett stort och 

svårbehandlat besvär för den drabbade och närstående. Det kan underlätta för 

patienten att få information om sjukdomen och problematik som kan kvarvara efter 

ett skov, för att få en förståelse för att återhämtningsprocessen tar lång tid och 

kräver aktivt engagemang (Aiken, 2020). Risken att utveckla somatiska sjukdomar 

ökar vid psykisk sjukdom, ofta till följd av osunda levnadsvanor som hög 

alkoholkonsumtion och otillräcklig fysisk aktivitet (Leas & McCabe, 2007; Osborn 

et.al., 2007; Svensk Sjuksköterskeförening, 2020). Att upprätthålla en sund livsstil 

kan däremot främja den psykiska hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2020; Svensk 



 

 

 

 

Sjuksköterskeförening, 2020). Fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha en 

positiv effekt på depression och sömnsvårigheter. En viktig roll i 

omvårdnadsarbetet är att som sjuksköterska uppmärksamma patientens 

levnadsvanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2021). Sjuksköterskan ska därefter 

erbjuda motiverande samtal i syfte att uppmuntra patienten till förändring 

(Socialstyrelsen, 2019). Närstående som har möjlighet och tillåts ta del av 

information eller närvara under samtalen kan vara fördelaktigt för att underlätta att 

kunskap och informationen når fram. Närstående som har möjlighet och tillåts ta 

del av information eller närvara under samtalen kan vara fördelaktigt för att 

underlätta att kunskap och informationen når fram (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Begreppet närstående avser en person som den enskilde individen upplever en nära 

relation till medan anhörig definieras som en person inom individens familj eller 

närmaste släkt (Socialstyrelsen, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Studier har visat att närståendes psykiska hälsa kan påverkas om de vuxit upp med 

en kroniskt sjuk familjemedlem (Ingleton et al., 2003; Van der Werf et al., 2019). 

Forskning har visat att det är nödvändigt att utforma evidensbaserade riktlinjer och 

erbjuda effektivt stöd utifrån uppmärksammade behov hos närstående till kroniskt 

sjuka personer (Eriksson et al., 2019). Om hälso- och sjukvårdspersonal har 

kunskap om de närståendes betydelse har de också möjlighet att erbjuda lämpligt 

stöd (Norberg, 2020). Det är även gynnsamt att involvera närstående då de kan bidra 

till en accepterande och icke dömande miljö, vilket underlättar återhämtningen för 

personen med bipolär sjukdom (Aiken, 2020). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30), patientlagen (SFS, 2014:821) och socialtjänstlagen (SFS, 

2001:453) ska närstående ges möjlighet att delta i omvårdnaden och vårdplanen så 

länge patienten tillåter det. Enligt dessa lagar har patienten även rätt till kontinuitet 

och en fast vårdkontakt som kan hjälpa patienten med att bland annat samordna 

insatser, informera om vårdsituation och förmedla kontakter med andra relevanta 

aktörer - en roll som kan falla på sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2015).  

 



 

 

 

 

Sjuksköterskans centrala roll i omvårdnaden beskrivs i kompetensbeskrivning för 

den legitimerade sjuksköterskan framtagen av Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017). Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen ha kunskap att 

genomföra arbetsuppgifter och att upprätta en tillitsfull relation till patienten och 

dennes närstående, vilket ses som en förutsättning för att uppnå en god och säker 

omvårdnad. Kompetensbeskrivningen lyfter sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

som innefattar evidensbaserad vård, informatik, samverkan i team, säker vård, 

förbättringskunskap och personcentrerad vård. Evidensbaserad vård innebär att 

sjuksköterskan utifrån patientens behov och preferenser väljer tillvägagångssätt 

grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Informatik lyfter hur den unika 

individens behov, resurser och målsättning bör tas i beaktning vid dokumentation, 

med samtidig hänsyn för sekretessen. I omvårdnadsarbetet förväntas 

sjuksköterskan utöver kärnkompetenserna och teoretisk kunskap även besitta 

färdighetskunskap, vilket syftar till kunskap som uppnåtts genom praktiska 

handlingar. I definitionen av kunskap ingår begreppet insikt, vilket betyder att även 

personliga erfarenheter av teori och praktik ses som kunskapsformer och är en 

viktig del för att kunna ge patienten en god omvårdnad utifrån dennes upplevelser 

och behov (Dahlborg-Lyckhage, 2017). En människas upplevelse är den subjektiva 

och individuella förståelse som uppträder i korrelation till erfarenheter. När detta 

undersöks inom vetenskapen bör fokus ligga i hur medvetandet formas och 

uppträder (Husserl, 1901 ref. i Birkler, 2008). De kunskaper, befogenheter och 

ansvar sjuksköterskan besitter sätter dock vårdtagaren i en beroendeställning. 

Maktförhållanden bör jämnas ut i möjligaste mån, så att patient och närstående blir 

delaktiga, känner trygghet och upplever respekt. Personcentrerad vård innebär att 

patienten och dennes närstående synliggörs och att de båda parterna blir bemötta 

och förstådda utifrån deras unika önskningar, resurser och upplevelser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2021). Förståelse för systemteori kan underlätta att till fullo 

nyttja det personcentrerade förhållningssättet. Inom systemteorin ses varje person 

ingå i ett sammanhang där alla parter, exempelvis närstående, påverkas av varandra. 

Ett systematiskt förhållningssätt bygger på verklighetsuppfattning, 



 

 

 

 

sanningsbegrepp, betydelsen av föreställningar, reflekterande processer, 

förändringsteori och synen på hälsa. Begreppet verklighetsuppfattning beskriver 

hur alla individer tolkar verkligheten olika och därmed finns även lika många 

sanningar. Samtidigt skapas sanning genom sammanslagning av olika verkligheter 

som möter varandra. Olika delar i systemen, exempelvis medlemmar inom 

familjesystemet, påverkar således varandra. Reflektion kan generera insikt och 

förståelse för egna såväl som andra personers perspektiv. Reflekterande processer 

inom omvårdnaden kan vara individuella samtal med patient och närstående eller 

familj. Systemen beskrivs vara i ständig förändring som strävar efter stabilitet, och 

när stabilitet uppnås strävar systemet efter förändring. Förändring kan ses som ett 

svar på en utmaning eller problem inom systemet och uppkommer gradvis eller 

plötsligt. Begreppet föreställningar innebär att individuella tolkningar och 

erfarenheter formar förväntningar på hur en person bör uppträda i olika situationer. 

Tolkningar och erfarenheter som formar föreställningar har även viss grund i etik, 

moral, tidsera och kultur. Slutligen påverkar synen på hälsa det systemiska 

förhållningssättet genom att belysa samspelet mellan hälsa och ohälsa och hur det 

ena inte utesluter det andra (Benzein et al., 2012).  

Om informationen och stödet till närstående är bristfälligt kan det bidra till sämre 

omvårdnad för personer med bipolär sjukdom. Det kan även bidra till ökat lidande 

för såväl patienten som den närstående. Målsättningen med denna litteraturstudie 

är att belysa närståendeperspektivet för att öka kunskapen och främja 

sjuksköterskans möjligheter att erbjuda lämpligt närståendestöd och underlätta 

omvårdnadsarbetet. 

Syfte 
Syftet var att utifrån närståendes upplevelser beskriva omvårdnaden som ges till 

en person med bipolär sjukdom. 



 

 

 

 

Metod 

Design 

Denna studies design är en allmän litteraturöversikt som bygger på en 

sammanställning av fynd från elva kvalitativa artiklar som har granskats och 

analyserats. I en litteraturöversikt sammanställs det aktuella kunskapsläget genom 

att undersöka förekomst av tidigare forskning. Litteraturöversikter görs för att 

analysera och problematisera valda områden (Friberg, 2017a). Syftet är att beskriva, 

förstå eller tolka exempelvis upplevelser av valt fenomen (Henricson & Billhult, 

2017). 

Sökvägar och urval 

Initialt genomfördes en pilotsökning för att se om det fanns tillräckligt mycket 

information om det valda området. Pilotsökningen utgör grunden för 

blocksökningen som består av mer specifika sökningar i flera databaser (Östlundh, 

2017). Blocksökningar gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl Complete och 

PubMed. Cinahl är en databas som innehåller bland annat artiklar, böcker och 

avhandlingar inom områden såsom omvårdnad (Karlsson, 2017). I PsycINFO finns 

vetenskapliga artiklar, böcker, forskningsrapporter och avhandlingar inom 

psykologisk forskning och i PubMed samlas främst vetenskapliga artiklar inom 

bland annat omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Informationssökningen 

inleddes genom att identifiera nyckelord i syftet, vilka var upplevelse, närstående, 

bipolär och omvårdnad. Nyckelorden översattes därefter till engelska och 

synonymer arbetades fram med hjälp av Karolinska Institutets “Svensk MeSH”. För 

varje nyckelord skapades ett block som utgjorde en del av blocksökningen. I blocket 

för nyckelordet “upplevelse” användes exempelvis “narratives”, “interview” och 

“phenomenology” som ämnesord. Ämnesord används för att söka på ord som 

beskriver innehållet och ger förslag på relaterade ord, medan fritextord även 

matchas med författarnamn och titelord (Karlsson, 2017). Sökning med fraser 

såsom “bipolar mood disorder” och “manic depressive” gjordes. Frassökning med 



 

 

 

 

citattecken görs för att hålla samman orden och trunkering används för att söka på 

samtliga ord med samma rot i en och samma sökning, exempelvis relation* 

(Karlsson, 2017). Vid sökningen användes de booleska operatorerna OR och AND. 

OR användes för att göra sökningen bredare med hjälp av synonymer i de olika 

blocken och AND användes i slutet av sökningen då blocken skulle sammanfogas 

för att göra sökningen mer specifik (Karlsson, 2017). Slutligen sammanfogades 

blocken till en och samma sökning med begränsningarna engelskspråkig, peer-

reviewed och publiceringsdatum: 2011 - 2021 (bilaga 1). Endast artiklar som 

innehöll forskning om bipolär sjukdom inkluderades. Sökresultatet i PubMed gav 

dock inget nytt material utöver vad som redan framkommit i de andra databaserna. 

Utöver databassökningarna gjordes manuella sökningar vilka gav två artiklar. 

Manuella sökningar kan göras genom att exempelvis se över en artikels referenser 

eller innehållsförteckningen i vetenskapliga tidskrifter och på så sätt hitta ytterligare 

relevant data (Forsberg & Wengström, 2015). 

Granskning och analys 

Efter databassökningen sållades artiklar manuellt ut genom att titlar och abstracts 

lästes för att avgöra om artiklarna svarade på studiens syfte. Artiklarna granskades 

först individuellt och sedan tillsammans utifrån en granskningsmall för kvalitativa 

studier (Blomqvist et al., 2016). Genom att granska källorna ges läsaren möjlighet 

att avgöra styrkan i studiens argumentation, samtidigt som andra åsikter lyfts fram 

och kritiskt bedöms (Lindahl & Juhl, 2014). Fribergs femstegsmodell (Friberg, 

2017b) har i denna studie använts som analysmetod (Figur 1). I det första steget 

lästes samtliga artiklar enskilt flera gånger med fokus på studiernas resultat. I det 

andra steget valdes de nyckelfynd som motsvarade studiens syfte ut tillsammans, 

vilka i det tredje steget sammanställdes i syfte att skapa en tydlig översikt. Därefter 

jämfördes och grupperades fynden utifrån likheter och skillnader. Slutligen 

sammanställdes fynden i huvud- och subkategorier. 



 

 

 

 

 

Figur 1 - Analysprocessens fem steg 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen fastslår att den etiska aspekten av en studie bör granskas 

och godkännas av en oberoende tredje part för att försäkra att genomförandet gjorts 

med respekt för deltagarnas rättigheter, hälsa och intresse (World Medical 

Association, 2013). I Belmontrapporten (1979) lyfts tre grundprinciper i syfte att 

skydda deltagarna genom respekt för personen, rättviseprincipen och göra-gott-

principen. Etiska överväganden gjordes vid val av artiklar där hänsyn togs till om 

samtycke inhämtats och om studierna godkänts av en etisk kommitté. Samtliga 

resultat som svarade på syftet redovisades, oavsett om de överensstämde med 

författarnas förförståelse eller ej. Artikelsökningar begränsades till peer-reviewed 

för att endast få resultat med vetenskapligt granskade artiklar.  

Förförståelse 

Vår förförståelse grundas i arbete som skötare och som studenter i 

verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk omvårdnad vid studier till 

sjuksköterska. Vår föreställning är att personer som är närstående till en person med 

bipolär sjukdom genomgår ett stort lidande med mycket oro och ängslan, 



 

 

 

 

exempelvis över vad personen med bipolär sjukdom skulle kunna utsätta sig själv 

eller andra för under sina skov. Vi tror att personal inom hälso- och sjukvården ofta 

förbiser närstående och därför inte erbjuder närståendestöd, och att det kan bidra 

till ett onödigt lidande för både den närstående och personen med bipolär sjukdom.  

Resultat 
Resultatet sammanställdes av fynd från elva kvalitativa artiklar som ansågs svara 

på syftet. De artiklar som användes i resultatet var från Holland (1), Hongkong (1), 

Iran (1), Mexico (1), Storbritannien (2), Sverige (3) Sydafrika (1) och Tyskland (1). 

Det totala antalet deltagare var 157 personer, varav 101 deltagare var kvinnor. 

Intervjuerna i artiklarna genomfördes på olika platser såsom psykiatrisk avdelning, 

i den närståendes hem eller annan plats deltagaren valt. Fynden från artiklarna 

visade närståendes upplevelse av omvårdnad vid bipolär sjukdom och delades upp 

i två huvudkategorier och fyra subkategorier (Figur 2). De två huvudkategorierna 

var: att känna sig delaktig i omvårdnaden och att känna ett ständigt ansvar. 

 

Figur 2 - Kategorier och subkategorier 



 

 

 

 

Att känna sig delaktig i omvårdnaden 

Kategorin beskriver hur närstående upplevde att lidande kunde reduceras genom att 

hälso- och sjukvården bjöd in närstående att delta i omvårdnaden av personen med 

bipolär sjukdom. Närstående upplevde att stöd från hälso- och sjukvården och att 

bli uppmärksammad av sjuksköterskan var essentiellt för att kunna delta i 

omvårdnaden.  

Delaktighet skapar trygghet 

Kunskap om sjukdom och behandling i samband med omvårdnad av en person med 

bipolär sjukdom upplevdes av de närstående skapa trygghet, ökad förståelse och 

minskad oro (Baruch et al., 2018; Mousavi et al., 2021; Rusner et al., 2012). 

Närstående uttryckte brist på kunskap och förklaring vilket ledde till en känsla av 

att allt ansvar lades över på den närstående (Baruch et al., 2018; Bauer et al., 2011; 

Mousavi et al., 2021; Rusner et al., 2012). Kunskap och förklaring uppgavs även 

vara centrala komponenter för att närstående skulle uppleva delaktighet i 

omvårdnaden. Flera närstående upplevde att de saknade uppmuntran till delaktighet 

från sjuksköterskan. Närstående som befann sig i en partnerrelation till personen 

med bipolär sjukdom upplevde däremot i högre utsträckning behovet av kunskap 

och förklaring tillfredsställt, vilket även ledde till att de kände sig delaktiga i 

omvårdnaden (Baruch et al., 2018; Rusner et al., 2012; Testerink et al., 2019). 

 

Närstående kände ett stort behov av delaktighet i omvårdnadsbeslut, som 

exempelvis utskrivning, och av god kommunikation till hälso- och sjukvården 

(Baruch et al., 2018; Chatzidaminos et al., 2015; Testerink et al., 2019). Närstående 

som exkluderades från att delta i omvårdnaden och vid utskrivningsbeslut upplevde 

ovisshet och kände att allt ansvar lades över på dem. Exkludering från delaktighet 

i omvårdnaden kunde även leda till känsla av ensamhet, lidande och minskat 

förtroende för omvårdnaden som gavs av hälso- och sjukvården (Baruch et al., 

2018; Rusner et al., 2013; Testerink et al., 2019). Närstående ansåg att 

sjuksköterskan brast i det personcentrerade förhållningssättet vilket gjorde att de 



 

 

 

 

upplevde tvivel över kvaliteten på omvårdnaden som gavs till personen med bipolär 

sjukdom (Testerink et al., 2019). Flera närstående var inte tillfredsställda med 

kommunikationen till hälso- och sjukvården, bland annat upplevdes information om 

förändringar i omvårdnaden komma försent (Baruch et al., 2018; Testerink et al., 

2019). Närstående som involverades och fick delta i omvårdnaden upplevde stärkt 

jämlikhet och kände sig sedda och tagna på allvar (Rusner et al., 2013). 

Stöd minskar lidande 

Stöd upplevdes av närstående underlätta vardagslivet och omvårdnaden av 

personen med bipolär sjukdom. Stöd kunde exempelvis innebära att personen med 

bipolär sjukdom fick samtala med någon som har en liknande sjukdomsbild, 

möjlighet för den närstående att få professionell hjälp i akuta situationer eller att i 

förväg ha fått upprättat krisplan. Detta upplevdes inge känsla av hopp, uppmuntran, 

reducerad osäkerhet och ökad trygghet (Baruch et al., 2018; Rusner et al., 2012; 

Rusner et al., 2013; Testerink et al., 2019; Yuen et al., 2019). Stöd kunde även vara 

att närstående blev erbjudna tid för samtal med sjuksköterskan utan att de upplevde 

sig pressade att ta emot hjälpen. Det kunde leda till att de närstående upplevde att 

sjuksköterskan lyssnade och brydde sig om dem. Möjlighet till samtal med andra 

personer i liknande situation var ett stöd som kunde leda till minskad känsla av 

ensamhet samt att få känna sig förstådd. Samtal med andra i liknande situation 

upplevdes även ge möjlighet till utlopp för sorg, förlust och besvikelser samt leda 

till nya insikter och inre ro. Stöd kunde även innebära hjälp med vardagssysslor från 

familj och vänner och upplevdes viktigt för ett fungerande vardagsliv (Dahlqvist 

Jönsson et al., 2011; Lekoadi et al., 2019; Rusner et al., 2013; Testerink et al., 2019; 

Vargas-Huicochea et al., 2018). Flera närstående menade att deras behov av stöd 

inte tillfredsställdes och ett uteblivet stöd eller motstånd från hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde leda till att de närstående upplevde sig ensamma vilket 

kunde skapa känslor av förvirring, ilska och sorg (Baruch et al., 2018; Bauer et al., 

2011; Rusner et al., 2012; Rusner et al., 2013; Testerink et al., 2019).  

 



 

 

 

 

Att känna ett ständigt ansvar 

I denna kategori beskrivs hur närstående till en person med bipolär sjukdom 

upplever sin ansvarsroll i omvårdnaden och konsekvenser av detta. Närstående 

uttrycker en önskan att få utrymme för sina egna behov och att få hjälp och stöd för 

sitt eget välbefinnande. 

Det utmanande ansvaret 

Några närstående upplevde sin roll i omvårdnaden som utmanade och påfrestande 

eftersom de själva inte hade valt det. Närstående upplevde att det förväntades att de 

exempelvis skulle ta ledigt från jobb för att ta hand om personen med bipolär 

sjukdom, vilket resulterade i förlorad inkomst. De kände också ett ständigt behov 

av uppsikt över personen med bipolär sjukdom och ett stort ansvar för att stötta 

personens återhämtning. Stöttningen innebar bland annat att se till att behandling 

fullföljdes, att de alltid fanns tillgängliga och att uppmärksamma tidiga tecken på 

försämring (Baruch et al., 2018; Dahlqvist Jönsson et al., 2011; Lekoadi et al., 2019; 

Rusner et al., 2012; Mousavi et al., 2021). En del närstående upplevde att de kunde 

kommunicera öppet och utan oro med personen med bipolär sjukdom när de 

uppmärksammat varningstecken på försämring, medan andra upplevde ett ansträngt 

och spänt klimat. Dessa närstående kände ett ständigt behov av att vara medvetna 

om vad, när och hur de uttryckte sig. Det berodde bland annat på rädsla för hur 

personen med bipolär sjukdom skulle reagera, över att säga fel sak och förvärra 

tillståndet. Närstående upplevde även tveksamhet till om de skulle föreslå 

behandling då det fanns risk att förvärra situationen eller om de själva skulle ta 

beslutet och istället riskera att skada relationen till personen med bipolär sjukdom. 

Det kunde medföra att de närstående började ifrågasätta sitt bemötande till personen 

med bipolär sjukdom och då kände skuld (Baruch et al., 2018; Dahlqvist Jönsson et 

al., 2011; Lekoadi et al., 2019; Rusner et al., 2012). Att som närstående inte veta 

när personen med bipolär sjukdom skulle kunna försämras ledde till osäkerhet, 

rädsla, ångest, hjälplöshet, skuldkänsla, ledsenhet, stress och frustration (Baruch et 

al., 2018; Dahlqvist Jönsson et al., 2011; Lekoadi et al., 2019; Mousavi et al., 2021; 



 

 

 

 

Rusner et al., 2012; Vargas-Huicochea et al., 2018). Trots detta kunde närstående 

komma att öka sitt engagemang i omvårdnaden som kompensation för att släkt och 

vänner ofta slutade höra av sig till följd av personen med bipolärt sjukdomstillstånd, 

vilket gav en känsla av ensamhet. För att hantera stressen och sorgen detta innebar 

krävdes det att de egna känslorna åsido lades för att prioritera behoven hos personen 

med bipolär sjukdom. Detta kunde dock medföra en känsla av stolthet, värdighet 

och ökad självkänsla (Rusner et al., 2012; Vargas-Huicochea et al., 2018).  

Behov av återhämtning 

Närstående till en person med bipolär sjukdom upplevde att omvårdnaden de 

behövde bistå med kunde leda till att den egna hälsan försämrades, framförallt då 

de möttes av motstånd från personen med bipolär sjukdom. De närstående slets 

mellan en vilja att alltid finnas tillgänglig för att stötta personen med bipolär 

sjukdom och en önskan om att få distans från ansvar och delaktighet, eftersom de 

kände ett starkt behov av återhämtning. Distans från ansvar kunde exempelvis 

uppnås genom att lämna det gemensamma hemmet tillfälligt eller permanent, vilket 

för den närstående upplevdes hoppingivande. Sömn, träning och tid som 

spenderades med vänner var andra exempel på faktorer för återhämtning (Baruch 

et al., 2018; Dahlqvist Jönsson et al., 2011; Rusner et al., 2012; Rusner et al., 2013; 

Testerink et al., 2019; Vargas-Huicochea et al., 2018). Närstående som fick föra 

talan för personen med bipolär sjukdom då denne själv inte var kapabel upplevde 

att detta skapade nya möjligheter för återhämtning då den närstående samtidigt 

kunde uttrycka egna bekymmer. Samtidigt kunde rollen som bro mellan personen 

med bipolär sjukdom och andra även leda till stress, förtvivlan, fysisk smärta, 

sömnlöshet och depression (Baruch et al., 2018; Rusner et al., 2012). 



 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att en studie ska anses trovärdig och seriös samt för att stärka den interna 

validiteten krävs diskussion kring metoden som använts, om det som avsågs att 

undersökas undersöktes och om tillvägagångssättet var trovärdigt (Lindahl & Juhl, 

2014). Metoddiskussionen utgick från Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp som 

innefattar tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och verifierbarhet. 

Tillförlitligheten (credibility) bedöms genom att säkerställa att studien undersökt 

det faktiska syftet, om resultatet speglar deltagarnas verklighet och hur data 

insamlats och analyserats. Studien utgick från en kvalitativ design då syftet avsåg 

att spegla närståendes upplevelser. Syftet var att utifrån närståendes upplevelser 

beskriva omvårdnad vid bipolär sjukdom, och blocksökningar gjordes i tre 

databaser utifrån syftets nyckelord. Sökningarna begränsades till forskning från de 

senaste tio åren för att exkludera äldre material och på så sätt säkerställa att 

sökresultatet gav aktuell forskning inom området. Flera databaser med inriktning 

medicin och omvårdnad användes för att få ett brett urval av relevanta artiklar och 

anses stärka studien. Däremot har endast databaser som tillhandahålls av Högskolan 

Kristianstad använts, vilket kan sänka tillförlitligheten då artiklar utanför dessa kan 

ha missats. Detta kan dock vägas upp något av att manuella sökningar gjordes, 

vilket resulterade i två artiklar och tyder på att området utforskats även utanför 

databaserna som användes. Detta kan dock vägas upp något av att manuella 

sökningar gjordes, vilket resulterade i två artiklar och tyder på att området 

utforskats även utanför databaserna som användes. Artiklar där det inte med 

säkerhet gick att utläsa vilken del av datan som specifikt utgjordes av närståendes 

upplevelser uteslöts. Resultatet som sammanställts av utvalda artiklar grupperades 

i två huvudkategorier som anses svara på syftet. Båda författarna deltog i 

analysprocessen och kategorier formulerades först när konsensus uppnåtts. Studien 



 

 

 

 

har granskats av andra studenter och handledare vid ett flertal tillfällen under 

arbetet, vilken anses stärka tillförlitligheten ytterligare. 

Pålitlighet (confirmability) beskriver en studies objektivitet. Fullständig 

objektivitet utan påverkan av forskarnas förförståelse är inte möjligt att uppnå men 

bör ändå eftersträvas (Shenton, 2004). Innan studien påbörjades skrevs 

förförståelsen om ämnet ned. Förförståelse syftar enligt Priebe och Landström 

(2017) på den förståelse som en person har om ett visst fenomen innan påbörjad 

studie. Att vara medveten om sin förförståelse under studiens gång stärker 

pålitligheten (Henricson, 2017; Priebe & Landström, 2017). Två personer har 

deltagit i analysprocessen vilket enligt Shenton (2004) höjer studiens pålitlighet. 

Att först analysera artiklarna var för sig för att sedan diskutera fynden tillsammans 

minskar risken för att analysen och valet av såväl artiklar som vilka delar av 

resultaten som presenteras grundar sig i den enskilde författarens förförståelse eller 

subjektiva tolkningar. Studien har även granskats vid ett flertal tillfällen av 

studiekamrater och handledare under grupphandledningar vilket även bedöms 

stärka pålitligheten i studien. Det finns delar av resultatet som liknar den 

presenterade förförståelsen vilket bedöms sänka studiens pålitlighet. I studiens 

resultatdel används några artiklar i större utsträckning än andra vilket beror på att 

dessa studier ansågs innehålla större mängd relevant data för studiens syfte. Vad 

som kan begränsa pålitligheten är att samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket 

inte är någon av författarnas modersmål. 

Överförbarheten (transferability) avgörs utifrån i vilken utsträckning studiens 

resultat kan appliceras i andra sammanhang och bedöms efter hur väl kontexten 

beskrivits (Shenton, 2004). Kontexten i denna studie är närstående till en person 

med bipolär sjukdom som vårdas eller har vårdats inom slutenvården, vårdas eller 

har vårdats inom öppenvården eller i hemmet. Omvårdnaden som beskrivs i 

resultatet visar på olika typer av kontexter, det vill säga omvårdnad i och utanför 

sjukvårdens väggar, vilket kan stärka överförbarheten något ytterligare. Samtidigt 



 

 

 

 

anses detta sänka överförbarheten till en specifik kontext. Artiklarna som ingick i 

studien bygger i huvudsak på studier utförda i Europa (sju av elva) vilket kan anses 

sänka överförbarheten till andra kontinenter. Detta tros bero på skillnader mellan 

samhällsklimat och kulturer, vilka påverkar synen på psykisk ohälsa. Då urvalet 

endast består av vuxna närstående anses överförbarheten till en yngre population 

låg. Sett till det totala urvalet av deltagare som ingått i studien sänks 

överförbarheten något på grund av en underrepresentation av män. I materialet har 

hälso- och sjukvårdspersonal innefattat fler yrkesgrupper än enbart sjuksköterskor, 

vilket anses vara en styrka. Kategorierna som utformats tros kunna appliceras på 

andra närstående än enbart för dem med relation till en person med bipolär sjukdom, 

då upplevelsen av exempelvis delaktighet troligen kan överföras till fler kontexter 

inom vård- och omsorg, psykiatriska såväl som somatiska. 

 

Enligt Shenton (2004) handlar verifierbarhet (dependability) om möjligheten att 

göra om studien med ett liknande resultat och bedöms av hur väl litteratursökningen 

och analysen beskrivs i studiens metodavsnitt. I avsnittet sökvägar och urval 

presenteras tillvägagångssättet vid identifiering av nyckelord som utgjorde 

blocksökningen. Hänvisning till sökscheman (bilaga 1) finns vilket ger läsaren 

möjlighet att följa samtliga steg i datainsamlingsprocessen vilket stärker studiens 

verifierbarhet. I studiens metodavsnitt presenteras tillvägagångssättet vid 

granskning och analys av insamlade data. Fribergs (2017) femstegsmodell var 

utgångspunkt för analysen och analysprocessen är illustrerad (Figur 1) i syfte att 

göra det möjligt att genomföra studien igen med ett liknande resultat, vilket stärker 

studiens verifierbarhet.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse av omvårdnad vid 

bipolär sjukdom. Resultatet kommer vidare diskuteras utifrån tre huvudfynd: 

kommunikation som förutsättning för delaktighet i omvårdnaden, delaktighet 

reducerar ansvarsbördan och betydelsen av samtalsstöd. 



 

 

 

 

 

God kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal är en förutsättning för att 

närstående ska känna sig delaktiga i omvårdnaden. Ett centralt fynd i 

litteraturstudien var att närstående beskrev stora brister i kommunikationen till 

sjukvården. När personen med bipolär sjukdom var inlagd på vårdavdelning 

upplevde närstående att kommunikationen från hälso- och sjukvården var mycket 

begränsad vilket gjorde att de kände sig exkluderade. Kommunikationen upplevdes 

viktig för att minska närståendes oro och osäkerhet. De upplevde även att hälso- 

och sjukvården inte bjöd in dem till att delta och att sjukvården inte lyssnade på de 

råd och förslag de gav gällande omvårdnaden kring personen med bipolär sjukdom. 

Närståendes upplevelse av en bristande kommunikation med sjukvården har även 

uppmärksammats hos närstående till personer i andra patientgrupper (Hoek et al., 

2021; Kristensson & Björkdahl, 2020; Schaffer, 2021). De närstående uttryckte att 

kommunikations- och informationsbristen med hälso- och sjukvården hämmade de 

närståendes engagemang i omvårdnaden. God kommunikation upplevdes vara en 

förutsättning för att uppnå samverkan och delaktighet i omvårdnaden. God 

kommunikation ökade känslan av trygghet medan oron och osäkerheten minskade 

när det var dags för den närstående att gå in och ta över ansvaret vid hemgång. De 

närstående upplevde frustration då de kände att de kunde bidragit med mer i 

omvårdnaden (Hoek et al. 2021; Kristensson & Björkdahl, 2020). I en studie gjord 

av Schaffer (2021) presenterades att närståendes upplevelser av att dela med sig av 

sina observationer om sin partners symtom till vårdgivarna kunde bidra till en bättre 

omvårdnad. Att få dela med sig av denna typ av information till vårdgivarna 

upplevdes av de närstående som hjälpsamt (Hoek et al., 2021; Schaffer, 2021). Att 

uppleva att kommunikationen brister leder för närstående till negativ påverkan på 

måendet, medan en god kommunikation kan främja hälsa.  

Närstående till en person med bipolär sjukdom upplever ett ständigt och påfrestande 

ansvar för omvårdnaden. Resultatet i denna litteraturstudie visade att de närstående 

upplevde ansvaret för omvårdnaden som en oönskad börda vilken dessutom ökade 



 

 

 

 

om de saknade kunskap och kände sig exkluderade från att delta i beslutsprocesser. 

Ansvaret upplevdes bland annat ligga i att se till att personen med bipolär sjukdom 

fullföljde behandlingar och att alltid finnas tillgänglig som stöd. Ansvarsbördan 

ökade när de närstående själva närstående själva upplevde begränsat stöd, 

framförallt i akuta situationer. För närstående kändes det betungande och utelämnat 

att behöva avgöra om tvångsintagning var aktuellt. Tidigare studier har även visat 

på hur närstående till andra patientgrupper känner ansvar och att detta kan påverka 

hälsan negativt (Berglund et al., 2013; Bäckström et al., 2010; Gavois et al., 2006). 

Berglund et al. (2013) visade på svårigheter hos närstående att släppa kontroll utan 

att uppleva skuldkänslor. När personen som var sjuk lades in på avdelning tycktes 

det dock underlätta för den närstående att släppa ansvar och fokusera på det egna 

måendet. I Gavois et al. (2006) studie lyftes det bland annat hur sjukvårdspersonal 

med ansvar för patienten bör finnas tillgängliga i akuta skeden för att ta beslut om 

tvångsintagning, så att detta ansvar inte läggs på de närstående. Fall där de 

närstående fått upprätta krisplaner tillsammans med vårdpersonalen gavs som 

ytterligare exempel på hur ansvarsbördan kunde lättas. Likheter relaterat till det 

upplevda ansvaret ses även hos närstående till patientgrupper inom den somatiska 

omvårdnaden. Bäckström et al. (2010) lyfte att när en person drabbats av kroniska 

komplikationer efter en stroke ökade ansvaret för den närstående. Studien visade 

att närstående upplevde att hela ansvaret för omvårdnaden av personen som 

drabbats låg hos dem. Även dessa närstående upplevde ett behov av ett lättat ansvar 

för att själva upprätthålla god hälsa. Även i den här gruppen framgick svårigheter 

att släppa känslan av ansvar. Det uttrycktes även en uppskattning för stödet från 

hemsjukvården, men att en känsla av kontrollförlust och att inte behövas ibland tog 

över. Studien visade även att den upplevda ansvarsbördan för den närstående kunde 

leda till bland annat ångest, skuld, stress och frustration. Ansvarsbördan kunde 

lättas om möjlighet till delaktighet och tid för återhämtning gavs. Etiska dilemman 

kan uppstå när ansvaret att ta beslut över personen med bipolär sjukdom läggs över 

på den närstående. Närstående som upplever ett stort ansvar för omvårdnaden kan 

alltså komma att själva drabbas av ohälsa. Etisk stress beskrivs av Sandman & 



 

 

 

 

Kjellström (2013) som en stressrelaterad till höga krav på att leva upp till upplevda 

förväntningar. I de fall närstående hamnar i situationer där det krävs att de tar beslut 

över personen med bipolär sjukdom tyder resultatet på ett ökat ansvar vilket tolkas 

leda till ökad stress och vidare till försämring av den egna hälsan. När personen som 

är i behov av vård inte själv kan föra sin talan, landar detta ansvar på den närstående. 

Ett etiskt dilemma som uppstår inför sådana situationer är att avgöra när personen i 

behov av vård inte själv anses beslutsförmögen. För bedömning huruvida en person 

anses beslutsförmögen beaktas bland annat förmågan att förstå information, 

bedöma konsekvenser och meddela sitt ställningstagande. Ansvaret att föra någon 

annans talan bör göras med relevant kunskap och den ansvarige bör kunna 

konsulteras vid behov (Johansson, 2017). Dilemmat blir således inte enbart att 

autonomin för personen med bipolär sjukdom begränsats, utan det finns även en 

risk att det ökade ansvaret leder till ohälsa för den närstående. Johansson (2017) 

poängterar att ett delat beslutsfattande är ett praktiskt tillvägagångssätt att förhindra 

att olämpliga närstående får alltför stort inflytande. I avseendet om närståendes 

ansvarsbörda skulle delat beslutsfattande tillsammans med hälso- och 

sjukvårdspersonal möjligen kunna reducera bördan. 

Närstående till personer med bipolär sjukdom behöver stöd som exempelvis samtal 

med personer i deras närhet för att kunna ha ett fungerande vardagsliv och bibehålla 

god hälsa. Ytterligare ett centralt fynd var att stöd från familj, vänner och hälso- 

och sjukvården var viktigt för närstående. Samtal med personer i liknande situation 

och samtal med sjuksköterska kunde minska känslan av ensamhet och gav en känsla 

av att vara förstådd. Samtal med personer i liknande situation kunde ge möjlighet 

till utlopp för sorg, besvikelse och ge nya insikter. Samtal med sjuksköterska gav 

en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnade på och brydde sig om dem, 

och att exempelvis i förväg fått upprätta krisplaner tillsammans ökade känslan av 

trygghet. Tidigare studier har även visat på hur närstående till andra patientgrupper 

upplevde det betydelsefullt att ha tillgång till bland annat samtalsstöd från 

vårdgivare såväl som från andra personer i liknande situation (Gavois et al., 2006; 



 

 

 

 

Schaffer, 2021; Steinvall et al., 2011). Stöd genom exempelvis samtal resulterade i 

en upplevelse av att de närstående kände sig förstådda och att veta att de inte var 

ensamma upplevdes lugnande (Gavois et al., 2006; Schaffer, 2021). Tidig 

information från sjukvården var betydelsefullt för upplevelsen av stöd. Information 

gällande bland annat planering för personen med psykisk ohälsa upplevdes av de 

närstående skapa stabilitet och trygghet i vardagen samt minska de närståendes 

börda (Gavois et al., 2006). Relationerna inom familjen och till vänner, grannar och 

kollegor lyftes även som en betydelsefull komponent. Närståendes upplevelse av 

ett gott stöd uppnåddes genom öppenhet och vilja att prata om situationen. Den 

ansvarsbörda, osäkerhet och oro den närstående upplevde vid omvårdnaden av en 

person med bipolär sjukdom gav negativa konsekvenser för det egna måendet. 

Möjlighet till återhämtning genom vila, sömn och träning samt stödgrupper och 

samtal ledde ofta till positiv påverkan för den närståendes hälsa (Steinvall et al., 

2011). Genom att uppmärksamma den närståendes livskvalitet och behov minskar 

risken att den närstående blir patient i framtiden. Stöd såsom samtal ska erbjudas 

till den närstående i den mån att det inte går ut över patientens kvalitet på 

behandlingen. I de fall där närstående i större utsträckning påverkas av 

omvårdnaden av patienten, exempelvis då den närstående ansvarar för omvårdnad, 

bör dock nyttan av behandlingen av patienten vägas mot den närståendes 

livskvalitet (Sandman & Kjellström, 2013). Förebyggande insatser som tillgodosett 

stöd såsom samtal utifrån den närståendes behov kan reducera risken för ohälsa och 

således spara tillgångar och resurser från mer krävande insatser från hälso- och 

sjukvården. 

För personer med bipolär sjukdom rekommenderas interventioner med närstående, 

med målsättningen att bland annat reducera ångestnivåer hos de närstående, öka 

kunskap och trygghet. Genom information, stöd och övningar i stresshantering, 

problemlösning och kommunikation kan målen uppnås. Detta kräver ett gott 

samarbete med de närstående (Socialstyrelsen, 2013).  För att uppnå ett gott 

samarbete med de närstående behöver sjuksköterskan dels utgå från ett 



 

 

 

 

personcentrerat förhållningssätt såväl som ett systemiskt förhållningssätt. Det 

systemiska förhållningssättet ser att dessa delar som bygger patientens helhet bör 

prioriteras, eftersom alla berörda individer har varierande upplevelser vilka 

tillsammans skapar en verklighet. Upplevelser och erfarenheter längs vägen, som 

att få dela med sig till och lyssna på andra påverkar denna verklighet. Vidare är 

kontroll och kommunikation betydelsefulla delar i systemteorin, som visar på hur 

återkoppling mellan systemets olika delar leder till ökad kunskap (Benzein et al., 

2012). Genom att sjuksköterskan uppmärksammar även den närståendes behov kan 

lämpligt stöd för denne erbjudas vilket kan leda till en minskad ansvarsbörda och 

möjliggöra återhämtning och främja hälsa för den närstående. 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visar att närstående till en person med bipolär sjukdom 

upplever ett stort ansvar i omvårdnaden, är på grund av detta själva i behov av stöd 

och kommunikationen till sjukvården är viktig för delaktighet och lättad börda. 

Detta tyder på vikten av att sjuksköterskan har kunskap för att kunna bemöta både 

patienten och den närstående utifrån ett personcentrerat och systemiskt 

förhållningssätt. Om sjuksköterskan uppmärksammar även den närståendes behov 

kan lämpliga stödinsatser tillämpas, såsom möjlighet att möta andra personer i 

liknande situation. Stödinsatser från vården kan även underlätta för den närstående 

att hantera det ansvar för omvårdnaden de upplever till personen med bipolär 

sjukdom. För att underlätta ansvarsbördan är inbjudan till delaktighet en betydande 

faktor, liksom att få ökade kunskaper och information från exempelvis 

sjuksköterskan. Upprättande av krisplan tillsammans med sjuksköterskan är ett 

exempel på delaktighet i omvårdnaden som inger trygghet i den närståendes vardag. 

Samtidigt som möjlighet till delaktighet är viktigt för den närstående bör 

sjuksköterskan ha förståelse för de närstående som avböjer då exempelvis 

inläggning av personen med bipolär sjukdom på avdelning kan innebära tid för 



 

 

 

 

återhämtning för den närstående. Återhämtning för den närstående innebär bland 

annat distans från ansvaret, tid för sig själv och att få spendera tid med vänner.  

 

Deltagarna som ingått i studien har varit vuxna närstående och till största del 

utgjorts av kvinnor, varför vidare studier med fokus på manliga närstående till en 

person med bipolär sjukdom eventuellt kan leda till fler och nya perspektiv 

gällande upplevelsen av omvårdnaden.  
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Bilaga 1 - Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 20211103 

Syfte: Syftet var att utifrån närståendes upplevelser beskriva omvårdnad vid bipolär sjukdom.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda artiklar 

1 - Närstående Family [MH] OR  
Extended Family [MH] OR  
Professional-Family Relations [MH] OR  
Family relations [MH] OR 
Patient-Family Relations [MH] OR 
Family Attitudes [MH] OR  
Family Coping [MH] OR 
“Related parties” [fritext] OR  
Relation* [fritext] OR 
Relative* [fritext] 

1 015 687  

2 - Upplevelse Life Experiences [MH] OR  
Narratives [MH] OR  
Storytelling [MH] OR  
Life Histories [MH] OR  
Biographies [MH] OR  
Phenomenology [MH] OR  
Phenomenological Research [MH] OR 
“Lived experience*” [fritext] OR  
“Qualitative stud*” [fritext] OR  
Interview* [fritext] OR  
Perception* [fritext]  

553 965 

 

 

3 - Bipolär Bipolar Disorder [MH] OR  
Mania [MH] OR  
Bipolar* [fritext] OR  
"Manic-depressive" [fritext] OR  
"Manic Depression" [fritext] OR  
"Affective Psychosis, Bipolar" [fritext] OR 
“Bipolar mood disorder*” [fritext] OR  
“Bipolar disease” [fritext] OR  
“Bipolar affective psychosis” [fritext]  

20 422  

4 - Omvårdnad “Health care” [fritext] OR 
“Mental health care” [fritext] OR 
“Psychiatric care” [fritext] OR 
Caregiver* [fritext] OR 
“Health care involvement” [fritext] OR 
“Family caregiv*” [fritext] 

623 428  

5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 120  



 

 

 

 

Begränsningar S5 + engelskspråkig, peer-reviewed, 
Publiceringsdatum: 2011 - 2021 

80 7 

 
Databas: PsycInfo 
Datum: 20211104 

Syfte: Syftet var att utifrån närståendes upplevelser beskriva omvårdnad vid bipolär sjukdom 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 

1 - Närstående Family [MS] OR 
Kinship [MS] OR 
“Family members” [MS] OR 
“Extended family” [MS] OR  
“Family relations” [MS] OR 
“Family attitudes” [fritext] OR  
“Family coping” [fritext] OR 
“Related parties” [fritext] OR  
Relation* [fritext] OR 
Relative* [fritext] 

1 498 224  

2 - Upplevelse Narratives [MS] OR  
Storytelling [MS] OR  
Phenomenology [MS] OR  
“Life experiences” [MS] OR 
“Phenomenological research” [fritext] OR 
“Life histories” [fritext] OR  
“Lives experience*” [fritext] OR  
“Qualitative stud*” [fritext] OR  
Biographies [fritext] OR  
Interview* [fritext] OR  
Perception* [fritext]  

1 210 558 

 

 

3 - Bipolär Mania [MS] OR  
Hypomania [MS] OR  
“Bipolar disorder” [MS] OR  
"Manic-depress*" [fritext] OR  
"Affective psychosis, bipolar" [fritext] OR 
“Bipolar mood disorder*” [fritext] OR  
“Bipolar disease” [fritext] OR  
“Bipolar affective psychosis” [fritext] OR 
Bipolar* [fritext]  

55 240  

4 - Omvårdnad Caregivers [MS] OR 
Caregiver* [fritext] OR 
“Health care” [fritext] OR 
“Mental health care” [fritext] OR 

321 774  



 

 

 

 

“Psychiatric care” [fritext] OR 
“Health care involvement” [fritext] OR 
“Family caregiv*” [fritext] 

5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 380  

Begränsningar S5 + engelskspråkig, peer-reviewed, 
Publiceringsdatum: 2011 - 2021 

203 2 



 

 

Artikelöversikt  

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Baruch, E., Pistrang, N., & 
Barker, C.  
 
´Between a rock and a 
hard place´: family 
members´ experiences of 
supporting a relative with 
bipolar disorder 
 
Storbritannien, 2018 

Syftet var att 
förstå 
upplevelsen 
av att som 
närstående 
stödja en 
släkting med 
bipolär 
sjukdom och 
hur de 
hanterar 
detta. 

Konsekutivt urval 
 
18 deltagare (14 kvinnor) 
31 - 67 år 
 
13 bortfall  
 
Inkl.: >18 år, närstående till en 
person med bipolär sjukdom, anser 
sig själv ge gott stöd till personen 
med bipolär sjukdom & inte 
genomgår en aktuell kris i relationen 
 
Semi-strukturerad intervju med 
intervjuguide 

Rekrytering genom frivillig psyk. 
sektor, omsorgsorg., 
universitetets webbsida och mun 
till mun 
 
Pilotintervju utfördes. Intervjuer i 
deltagarens hem, på universitetet 
eller frivillig org. Längd: 60 - 194 
min. Bandades & transkriberades 
 
Analys enligt Framework med 
NVivo 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Kunskap och delaktighet 
kunde för den närstående 
minska känslor såsom 
stress, osäkerhet, 
frustration och rädsla. De 
närstående efterfrågade 
god kommunikation, att få 
delta i omvårdnadsbeslut 
och att få stöd som till 
exempel att upprätta en 
krisplan, men de upplevde 
sig inte tillfredsställda i 
detta. 
 

Tillförlitlighet stärks då resultatet svarar på 
syftet, citat använts & deltagarfeedback 
inhämtats. 
Verifierbarhet stärks av beskriven metod, 
intervjuguide samt utförd pilotintervju. 
Pålitlighet stärks av redovisad förförståelse 
& nekande till intressekonflikt. Sänks pga ej 
presenterade analysdeltagare. 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation och redovisat bortfall. 
Sänks av begränsat urval, underrep. av män 
och minoritetsgrupper samt att de flesta var 
närstående till person med bipolär sjukdom 
typ 1. 

Bauer, R., Gottfriedsen, G-
U., Binder, H., Dobmeier, 
M., Cording, C., Hajak, G., 
& Spiessl, H. 
 
Burden of Caregivers of 
Patients with Bipolar 
Affective Disorders 
 
Tyskland, 2011 

Syftet var att 
bedöma 
bördan hos 
närstående 
som vårdar 
en person 
med bipolär 
sjukdom. 

Konsekutivt urval 
 
32 deltagare (22 kvinnor) 
Medelålder 46,8 år 
 
22 bortfall 
 
Inkl: att deltagaren inte har någon 
psykisk sjukdom 
 
Problemorienterad halvstrukturerad 
intervju  

Rekrytering via psykiatrisk klinik 
 
Pilotintervju utfördes. Intervjuer 
gjordes under 6 månader. Längd: 
16 - 102 min. Bandades & 
transkriberades. 
 
Innehållsanalys av 722 
uttalanden. 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Närstående upplevde brist 
på kunskap, förklaring och 
stöd från hälso- och 
sjukvården. 

Tillförlitlighet stärks då resultat svarar på 
syftet, sänks då inga citat använts. 
Verifierbarhet stärks av beskriven metod, 
utförd pilotintervju samt redovisad 
introduktionsfråga och att följdfrågor sällan 
uppgavs ha ställts. 
Pålitlighet stärks då två personer deltog i 
analysen, sänks av ej redovisad förförståelse 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation, beskriven kontext och 
redovisat bortfall. Sänks av begränsat urval, 
underrep. av män. 



 

 

 

Chatzidaminos, G., Jones, 
S., & Lobban, F. 
 
A qualitative analysis of 
relatives´, health 
professionals´ and service 
users´ view on the 
involvement in care of 
relatives in Bipolar 
Disorder 
 
Storbritannien, 2015 
 

Syftet var att 
undersöka 
närståendes, 
vårdpersonals 
och vårdtagares 
syn på vad som 
underlättar 
respektive 
försvårar 
delaktigheten i 
omvårdnad för 
närstående vid 
bipolär sjukdom 

Ändamålsenligt urval 
 
35 deltagare (12 närstående varav 7 
kvinnor) 
Närståendes medianålder 60 år 
 
Inkl.: närstående med regelbunden 
kontakt med bipolär vårdtagare, 
emotionell och/eller praktisk stödroll i 
vårdtagarens liv, >18år, förstå 
engelska i tal & skrift 
 
Semi-strukturerad intervju med 
intervjuguide 

Rekrytering genom att deltagarna 
anmälde sig genom digitala eller analoga 
kampanjer. 
 
Intervjuer genomfördes i på universitet 
eller plats deltagaren valt. Längd: 45 - 60 
min. Bandades och transkriberades 
ordagrant. 
 
Analys enl. Framework. 
 
Informerat samtycke inhämtades.  
Etisk godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående 
upplevde att god 
kommunikation 
med vårdpersonalen 
och att bli lyssnad 
på var viktigt för att 
få sitt behov av stöd 
tillgodosett. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syftet & citat använts 
Verifierbarhet stärks av beskriven 
metod & intervjuguide. Sänks ej 
utförd pilotintervju. 
Pålitlighet stärks då resultat uppnått 
konsensus, förförståelse redovisats & 
nekande till intressekonflikt. 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation, sänks av ej 
redovisat bortfall. 

Dahlqvist Jönsson, P., 
Skärsäter, I., Wijk, H., & 
Danielson, E.  
 
Experience of living with a 
family member with 
bipolar disorder.  
 
Sverige, 2011 

Syftet var att 
beskriva hur 
vuxna 
närstående till 
någon med 
bipolär sjukdom 
upplevde den 
drabbades 
tillstånd och 
framtid. 

Ändamålsenligt urval. 
 
17 deltagare (12 kvinnor). 
23–82,5 år. 
 
Inkl.: deltagaren betraktas som 
betydande & inflytelserik av personen 
med bipolär sjukdom, >18 år & FM till 
person som fått diagnosen bipolär 
sjukdom enligt DSM-IV av en 
styrelsecertifierad psykiater & som får 
öppenvårdsbehandling. 
 
Semi-strukturerad intervju med 
intervjuguide. 

Rekrytering utförd i södra Sverige. 
 
Intervjuerna genomfördes från mars till 
oktober 2005 på plats som deltagaren 
valt. Längd 30–77 min. Transkriberades. 
 
Tolkningsanalys. 
 
Informerat samtycke inhämtades.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående 
upplevde behov av 
stöd och förståelse 
från sin omgivning 
då de upplevde ett 
påfrestande ansvar 
för omvårdnaden. 
Samtal med andra 
och distans från 
ansvar var viktiga 
delar för att känna 
lättnad i sin 
situation. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syftet och citat använts. 
Veriferbarhet stärks av beskriven 
metod och intervjuguide. Sänks av ej 
beskriven rekryteringsprocess & ej 
utförd pilotintervju. 
Pålitlighet stärks då 3 forskare 
deltagit i analys & beskriven relation 
mellan intervjuare - deltagare. Sänks 
pga ej redovisad förförståelse. 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation. Sänks av ej 
redovisat bortfall, begränsat urval & 
variation av relationsroller samt 
underrep. av män. 

 



 

 

 

Lekoadi, R. G., Temane, M. A., 
Poggenpoel, M., & Myburgh, 
C. P. H.  

Lived Experiences of Family 
Members Caring for 
Individuals Living with Bipolar 
Disorder 

Sydafrika, 2019 

Syftet var att 
förstå 
erfarenheter 
närstående till en 
person med 
bipolär sjukdom 
har i relation till 
omvårdnaden. 

Ändamålsenligt urval. 
 
9 deltagare (4 kvinnor). 
32 - 65 år. 
 
Inkl.: närstående som vårdat 
individ med bipolär sjukdom 
minst 1–3 år & godkänner 
inspelning. 
 
Fenomenologisk 
intervjumetod utifrån 1 
huvudfråga, observationer & 
fältanteckningar. 

Rekrytering via psyk. klinik. 
 
Intervjulängd 45–60 min. Bandades och 
transkriberades ordagrant. 
 
Tematisk analys. 
 
Informerat samtycke erhölls. 
Etiskt godkänd. 
 

Resultatet visade att 
de närstående 
upplevde livet med en 
person med bipolär 
sjukdom som 
utmattande, 
ansträngande och ett 
oombett ansvar och 
kände själva behov av 
tex stödgrupper för att 
hantera vardagen. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syftet och citat använts 
Verifierbarhet sänks av bristande 
metodbeskrivning & av ej utförd 
pilotintervju. 
Pålitlighet stärks då 2 forskare 
deltog i analysen & konsensus 
nåddes. Sänks pga ej redovisad 
förförståelse 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation, sänks av ej 
redovisat bortfall, begränsat urval & 
överrep. av pappor. 

Mousavi, N., Norozpour, M., 
Taherifar, Z., Naserbakht, M., 
& Shabani, A. 
 
Bipolar I disorder: a 
qualitative study of the 
viewpoints of the family 
members of patients on the 
nature of the disorder and 
pharmacological treatment 
non-adherence 
 
Iran, 2021 

Syftet var att 
utforska 
synpunkter på 
sjukdomens 
karaktär hos 
iranska 
närstående till 
personer med 
bipolär sjukdom 
typ I och 
potentiella 
orsaker till att 
behandling inte 
följs. 

Ändamålsenligt urval 
 
12 deltagare (9 kvinnor) 
36 - 67 år 
 
Djupgående intervjuer & 
fältanteckningar  
 
 

Rekrytering av närstående i samband med att 
patienterna diagnostiserats med bipolär 
sjukdom typ 1. 
 
Intervjuer från november till april, utförda på 
sjukhus av 2 forskare. Längd ca 20 min. 
Bandades och transkriberades ordagrant 
 
Tematisk analys i 6 steg 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd 

Resultatet visade att 
närstående upplevde 
brist på kunskap samt 
att de hade ett stort 
ansvar som stöd i 
omvårdnaden för 
personen med bipolär 
sjukdom. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syftet och citat använts 
Verifierbarhet sänks av bristande 
metodbeskrivning, ej utförd 
pilotintervju & ej redovisade 
inklusions-/exklusionskriterier. 
Pålitlighet stärks då 3 forskare 
deltog i analys, beskriven relation 
mellan intervjuare - deltagare och av 
nekande till intressekonflikt. Sänks 
pga ej redovisad förförståelse. 
Överförbarhet stärks av 
deltagarpresentation & redovisat 
bortfall. Sänks av begränsat urval 
med underrep. av män. 

 



 

 

 

Rusner, M., Carlsson, G., 
Brunt, D. A., & Nyström, 
M. 
 
The Paradox of Being Both 
Needed and Rejected: The 
Existential Meaning of 
Being Closely Related to a 
Person with Bipolar 
Disorder 
 
Sverige, 2012 

Syftet var att 
beskriva den 
existentiella 
betydelsen av 
att vara 
närstående till 
en person 
med bipolär 
sjukdom. 

 

Ändamålsenligt urval. 
 
12 deltagare (6 kvinnor). 
21 - 71 år. 
 
Inkl.: vuxna i nära familj till vuxen 
med bipolär sjukdom som mottagit 
psykiatrisk slutenvård. 
 
Meningsorienterad intervju. 
 

Rekrytering via 2 psyk.kliniker & 1 
stödgrupp. 
 
Intervjuer från 2009 till 2010. Utförda 
på plats deltagaren valt. Längd: 56 - 
128 min. Bandades & transkriberades 
ordagrant. 
 
Fenomenologisk meningsorienterad 
analys i 3 steg. 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående upplevde brist på 
kunskap, information och 
delaktighet i omvårdnaden 
vilket ledde till ökad 
ansvarsbörda. Att inte få delta 
i omvårdnadsprocessen 
medförde att de kände sig 
exkluderade. Närstående 
upplevde att de behövde 
sätta personen med bipolär 
sjukdom framför sig själva, 
vilket bla ledde till ökad 
självkänsla. 

Tillförlitlighet stärks då resultatet 
svarar på syftet och citat använts 
Verifierbarhet sänks pga ej 
presenterade intervjufrågor och ej 
utförd pilotintervju. 
Pålitlighet Stärks av nekande till 
intressekonflikt. Sänks då antal 
forskare i analysprocessen ej 
framgår, samt av ej redovisad 
förförståelse 
Överförbarhet stärks av 
presenterad och varierad 
deltagarbakgrund. Sänks av ej 
redovisat bortfall. 

Rusner, M., Carlsson, G., 
Brunt, D., & Nyström, M. 
 
Towards a more liveable 
life for close relatives of 
individuals diagnosed with 
bipolar disorder 
 
Sverige, 2013 

Syftet var att 
utforska vad 
närstående till 
personer med 
bipolär 
sjukdom anser 
underlätta 
livet och göra 
det mer 
drägligt. 

Ändamålsenligt urval. 
 
12 deltagare (6 kvinnor). 
21 - 71 år. 
 
Inkl.: vuxna i nära relation till 
person med bipolär sjukdom med 
psyk. slutenvårderfarenhet. 
Exkl.: Barn och föräldrar till 
minderåriga med bipolär sjukdom. 
 
Meningsorienterad intervju. 

Rekrytering: psyk.kliniker & förening 
för bipolär sjukdom. 
 
Intervjuer från 2009 till 2010. Utförda 
på plats deltagaren valt. Längd 56 - 128 
min. Bandades & transkriberades. 
 
Fenomenologisk innehållsanalys. 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående var i behov av 
stöd tex genom samtal och 
möjlighet till distans från 
ansvar. De upplevde stärkt 
jämlikhet om de bjöds in av 
hälso- och sjukvården att 
delta i omvårdnaden.  

Tillförlitlighet stärks då resultatet 
svarar på syftet & citat använts. 
Verifierbarhet stärks av beskriven 
metod med presenterad 
introduktionsfråga. Sänks av ej 
utförd pilotintervju. 
Pålitlighet sänks pga icke 
presenterade analysdeltagare samt 
ej redovisad förförståelse 
Överförbarhet stärks av varierat 
urval & presenterade 
deltagarbakgrunder. Sänks pga ej 
redovisat bortfall. 



 

 

 

Testerink, A.E., van 
Lankeren, J.E., 
Daggenvoorde, T.H., 
Poslawsky, I.E., & 
Goossens P.J.J. 

Caregiver’s experiences of 
nursing care for relatives 
hospitalized during manic 
episode 

Holland, 2018 

 

Syftet var att 
beskriva 
närstående 
vårdgivares 
erfarenheter av 
omvårdnad som 
getts till en nära 
person som vårdats 
på sjukhus för 
mani. 

Bekvämlighetsurval. 
 
9 deltagare (4 kvinnor). 
28 - 62 år. 
 
Inkl.: att vårda patient med bipolär 
sjukdom inlagd inom psyk. slutenvård 
senaste året pga mani. Måste kunna 
tala, läsa och förstå holländska. >18 
år  
Exkl.: deltagaren själv inlagd inom 
psyk. slutenvård senaste 5 åren alt. 
arbetat på psyk. avd. senaste 10 åren. 
 
Semi-strukturerad intervju. 

Rekrytering via 3 psykiatriska 
organisationer. 2 metoder: genom 
läkare och via internetforum. 
 
Intervjuerna bandades & 
transkriberades ord för ord.  
 
Stevick-Colaizzi-Keen-metoden.  
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående upplevde det 
otydligt om vem som 
ansvarade för personen med 
bipolär sjukdom, tex efter 
utskrivning från avdelning. De 
tvivlade på kvaliteten på 
omvårdnad från hälso- och 
sjukvården ffa pga bristande 
uppmärksamhet. Närstående 
kände sig kluvna till 
deltagande vid inläggning pga 
behov av återhämtning. De 
upplevde även brist på 
kommunikation, kunskap och 
information vilket försvårade 
delaktigheten. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syftet & citat använts. 
Verifierbarhet stärks av 
beskriven metod & presenterad 
introduktionsfråga. Sänks av ej 
utförd pilotintervju. 
Pålitlighet stärks då flera 
forskare deltog i 
analysprocessen samt av 
nekande till intressekonflikt. 
Sänks då förförståelse saknas. 
Överförbarhet stärks av 
presenterade deltagarprofiler. 
Sänks av ej redovisat bortfall. 

Vargas-Huicoche, I., 
Berenzon, S., Rascón, M.L.  
& Ramos, L. 

A bittersweet relationship: 
What does it mean to be 
the caregiver of a patient 
with bipolar disorder? 
 
Mexico, 2018 

Syftet var att 
undersöka 
uppfattningar 
närstående till 
personer med 
bipolär sjukdom har 
av sin roll som 
vårdare. 

Icke-sannolikhetsurval. 
 
10 deltagare (6 kvinnor). 
30 - 71 år. 
 
Inkl.: Vårdgivare till 
öppenvårdspatient med bipolär 
sjukdom typ 1. 
 
Semi-strukturerad intervju med 
intervjuguide. 

Rekrytering via klinik för affektiva 
sjukdomstillstånd. 
 
Intervjuer utfördes upprepade 
gånger för att uppnå svar på 
samtliga frågor. Längd: 60–180 
min. Bandades & transkriberades. 
 
Induktiv tematisk analys 
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 
närstående hade ett behov av 
att kunna ta distans från 
omvårdnadsansvaret. De 
upplevde sig mindre 
ensamma och mer förstådda 
om de fick samtala med andra 
personer i liknande situation. 

Tillförlitlighet stärks då resultat 
svarar på syfte och citat 
använts. 
Verifierbarhet stärks av 
beskriven metod & av utförd 
pilotintervju. Sänks av ej 
beskriven intervjuguide. 
Pålitlighet stärks då samtliga 
författare deltog i analysen. 
Sänks pga ej redovisad 
förförståelse. 
Överförbarhet stärks av 
presenterade deltagarprofiler. 
Sänks av ej redovisat bortfall. 
 



 

 

 

 

Yuen WY, W., Tse, S., 
Murray, G. & Davidson, L. 

‘From my point of view, 
my wife has recovered’: A 
qualitative investigation of 
caregivers’ perceptions of 
recovery and peer support 
services for people with 
bipolar disorder in a 
Chinese community 

2019, Hongkong 

Syftet var att utforska 
hur kinesiska 
närstående upplevde 
återhämtning 
associerad med 
bipolär sjukdom. 

Ändamålsenligt urval. 
 
14 deltagare (11 kvinnor). 
30 - 75 år. 
 
Inkl.: >18 år, kinesisk etnicitet, 
familjemedlem med bipolär 
sjukdom och kapabel att ge skriftligt 
informerat samtycke. 
 
Semi-strukturerad intervju med 
intervjuguide.  

Rekrytering via 4 Integrated 
Community Centres for Mental 
Wellness (ICCMW) & en icke 
statlig organisation. 
 
Intervjulängd:  30 - 65 min. 
Bandades & transkriberades ord 
för ord.  
 
6-stegsanalys.  
 
Informerat samtycke inhämtades. 
Etiskt godkänd.   

Resultatet visade att 
närstående upplevde att 
stöd genom exempelvis 
samtal från någon med 
liknande sjukdomsbakgrund 
som personen med bipolär 
sjukdom (peer support) 
bland annat var 
hoppingivande och 
uppmuntrande för både den 
närstående såväl som 
personen med bipolär 
sjukdom. 

Tillförlitlighet stärks då resultatet 
svarar på syftet och citat använts. 
Verifierbarhet stärks av beskriven 
metod & intervjuguide. Sänks av 
ej utförd pilotintervju. 
Pålitlighet stärks då 2 forskare 
deltog i analysen. Sänks pga ej 
redovisad förförståelse. 
Överförbarhet stärks av 
presenterade deltagarprofiler. 
Sänks av ej redovisat bortfall. 

 

 


