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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en vanligt förekommande psykisk sjukdom i världen. 
Sjukdomen innebär att en patient pendlar mellan maniska och depressiva faser. 
Sjukdomen debuterar i alla åldrar men vanligast är någon gång mellan puberteten och 
35-årsåldern. Sjukdomen är svårdiagnostiserad då det är vanligt att även andra 
problem är inblandade. Sjukdomen är påfrestande för patienten som drabbats och 
kräver vanligtvis läkemedelsbehandling i kombination av stöd från sjuksköterskan. 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär 
sjukdom. En litteraturstudie där en kritiskt granskande analys av vetenskapliga 
artiklar genomfördes. I databearbetningen framkom tre huvudkategorier, tillit, stöd, 
information och undervisning. Resultatet grundades på tillit, stöd, information och 
undervisning för att belysa sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär 
sjukdom. I resultatet framkom att sjuksköterskans stöd och vägledning till egenvård 
var två viktiga delar i god omvårdnad. Ömsesidigt förtroende, respekt och att bli tagen 
på allvar värderades högt hos patienterna liksom att information och undervisning är 
en stor del av omvårdnaden. Vidare forskning inom området kan leda till ökad 
kunskap och en djupare förståelse för patienter med bipolär sjukdom.  
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Abstract 
 
Background: Bipolar disorder is a common mental illness throughout the world. The 
disease means that a patient commutes between manic and depressive phases. The 
disease debuts at all ages, but most common between puberty and the age of 35. The 
disease is difficult to diagnose because it is common for other problems to be 
involved. Bipolar disorder is stressful to the patient who has suffered and usually 
requires drug treatment in combination with support from the nurse. The purpose of 
the study was to illuminate nursing care for patients with bipolar disorder. A literature 
study has been performed, where scientific articles has been critically reviewed. The 
processing of the data revealed three main categories. The result is based on trust, 
support, and information and education to highlight the nursing care of patients with 
bipolar disorder. The result showed that the nurse’s support and guidance to self-care 
are important factors of good nursing care. The result revealed that patients feel both 
health and illness in their bipolar state. Mutual trust, respect and being taken seriously 
were something that was highly valued for the patients as well as information and 
education being a major part of the nursing care. Further research could lead to 
increased knowledge and a deeper understanding of patients with bipolar disorder. 
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Inledning 
Ungefär 60 miljoner människor världen över är idag diagnostiserade med bipolär 
sjukdom som är en psykisk sjukdom (WHO, 2017). Bipolär sjukdom innebär att en 
patient pendlar mellan två stämningslägen, med perioder av maniska faser och 
depressiva faser (Russel & Moss, 2013). Risken för att drabbas av sjukdomen har 
inget samband med kön, etnicitet eller samhällsklass (Merikangas, Akiskal, Angst, 
Greenberg, Hirschfeld, Petukhova, & Kellser, 2007). Sjukdomen är lika vanlig hos 
män och kvinnor (Adler, Häggström, Jarbin, Landén, Liberg, Mathé, 
& Gothefors, 2014). Patienter med bipolär sjukdom får ofta hantera negativt 
bemötande från vänner, familj, kollegor och vårdpersonal på grund av samhällets 
stigmatisering av sjukdomen. Stigmatiseringen bidrar till skam, utanförskap, dålig 
självkänsla, social avskärmning och minskat välmående. Många patienter med bipolär 
sjukdom uppfattar att media bidrar till en negativ bild av psykiska sjukdomar, samt en 
okunskap hos befolkningen i samhället (Hawke, Parikh & Michalak, 2013).  
Patienterna får ofta själva hantera symtom på sjukdomen som kännetecknas av 
rusande tankar, irritabilitet, rastlöshet och aggression vilket kan leda till att livet blir 
svårt att leva (Ward, 2011). Eftersom sjukdomen kan leda till ett försämrat välmående 
ökar risken för suicid (Gonda et al., 2012). Det är viktigt att få behandling i tid för att 
inte hälsan ska försämras. Bipolär sjukdom behandlas ofta med hjälp av både 
läkemedel och terapi (Reinares, Sánchez-Moreno & Fountoulaki, 2014).  
Sjuksköterskor som arbetar med patienter med bipolär sjukdom har en viktig roll i att 
stödja patienten i att acceptera och hantera sjukdomen (Crowe, Whitehead, Wilson, 
Carlyle, O'Brien, Inder & Joyce, 2010). Vård av bipolära patienter är ett arbete som 
innefattar många omvårdnadsprocesser (Goossens, Beentjes, de Leeuw,  
Knoppert-van der Klein & Achterberg, 2008). Omvårdnaden är varierande och 
innefattar hantering av kroppslig, psykisk och social problematik. Många 
sjuksköterskor uppfattar att patienter har lättare för att känna tillit till sjuksköterskan 
än till läkare och psykiatriker. Patienter upplever sjuksköterskan som närvarande och 
accepterande. Det är ofta sjuksköterskan som får en helhetsbild av patienten och kan 
därför lättare identifiera och förutsätta maniska och depressiva faser (Goossens et al., 
2008).            
 
Bakgrund  
Bipolär sjukdom kännetecknas av två tillstånd som delas in i depressiva faser och 
maniska faser. Patienter som lider av bipolär sjukdom växlar mellan båda tillstånden. 
Det finns olika typer av bipolär sjukdom, vanligast är typ I och typ II. Typ I innefattar 
kraftiga skov av depression och manier. Typ II innefattar perioder av hypomani och 
längre perioder av depression (Adler et al., 2014). Det är vanligt att patienter som har 
bipolär typ II lider av ångest, panikångest eller social fobi (Merikangas et al., 2007). 
Utöver bipolär typ I och typ II finns en annan variant av bipolär sjukdom som 
kallas rapid cycling. Rapid cycling innebär att patienten växlar snabbare mellan 
depression och mani (Reilly-Harrington & Knauz, 2005). Riskfaktorerna för att 
drabbas av bipolär sjukdom är ofta genetiska eller miljöbetingade (Benarous, Consoli, 
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Milhiet & Cohen, 2016). Många patienter med bipolär sjukdom har upplevt en 
traumatisk uppväxt med psykisk eller fysisk misshandel (Janiri et al., 2015).  
 
Symtom  
Bipolär sjukdom framträder vanligtvis mellan puberteten och 35 års ålder (Adler et 
al., 2014). När sjukdomen debuterar i ung ålder är den ofta svår att diagnostisera 
(Benarous, Consoli, Milhiet & Cohen, 2016). Symtomen är vanligtvis ospecifika och 
det kan vara problematiskt att avgöra om det är tecken på sjukdom eller 
personlighetsdrag (Hunt, Schwartz, Nye & Frazier, 2016). Vanliga symtom på 
sjukdomen som uppkommer tidigt är ångest och ett känslosamt humör, men även 
humörsvängningar kan vara ett tecken på bipolär sjukdom. Hyperaktivitet är ofta ett 
symtom som kan leda till hypomani (Hunt et al., 2016). På grund av att symtomen är 
ospecifika kan det vara svårt att behandla unga patienter med bipolär sjukdom 
(Benarous et al., 2016).   
 
Symtom på en manisk fas 

Mani kännetecknas som ett euforiskt tillstånd där patienten ofta får ett överdrivet 
självförtroende, blir överaktiv och lättirriterad (Culpepper, 2015). Vanligtvis beskrivs 
mani som en känsla av att vara hög eller berusad. Män drabbas av sitt första maniska 
tillstånd i yngre ålder än vad kvinnor gör (Adler et al., 2014). Det är vanligt att mani 
leder till ett hämningslöst, riskfyllt och impulsivt beteende som ger konsekvenser i 
privat- och arbetsliv (Russel & Moss, 2013). Patienter som har bipolär sjukdom typ II 
får ofta perioder av hypomani som innebär är en mildare form av mani (Adler et 
al., 2014). 
 
Symtom på en depressiv fas 

Patienter med bipolär sjukdom upplever ofta den första depressionen vid ung 
ålder, vanligtvis redan vid 15 års ålder (Dervic et al., 2015). Symtomen kan visa sig 
som sömnstörningar, en känsla av svaghet eller brist på energi. Känslor som 
nedstämdhet, minskat intresse och minskad glädje under dagen är också vanligt. Vid 
lättare depressioner påverkas vanligtvis inte patientens funktion i det dagliga livet. En 
djupare depression kan däremot medföra konsekvenser i vardagen så som svårigheter 
att behålla ett arbete (Adler et al., 2014). Patienter med bipolär sjukdom upplever ofta 
ett minskat välmående vid depression (Rodríguez, Nuevo, Chatterji & Ayuso-Mateos, 
2012). 
 
Diagnostisering  
Många patienter med bipolär sjukdom söker vård vid ett depressivt tillstånd eller på 
grund av konsekvenserna som ett maniskt tillstånd leder till. Det gör att det är svårt att 
hitta den bakomliggande orsaken och patienterna är ofta svårdiagnostiserade  
(Culpepper, 2015). Det är inte ovanligt att patienter med bipolär sjukdom även har 
någon form av missbruksbeteende vilket kan problematisera diagnostiseringen 
(Merikangas et al., 2007).   
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Patienter med bipolär sjukdom typ II är svåra att diagnostisera på grund av att 
symtomen på depression är tydligare och uppfattar ofta hypomanin som ett normalt 
tillstånd efter en depression (Culpepper, 2014). Dock finns det vanliga tecken som är 
karaktäristiska för sjukdomen. Uppvisar patienten symtom på ångest, sömnproblem, 
irritation, humörsvängningar, trötthet och koncentrationssvårigheter i samband med 
andra psykiska eller medicinska tillstånd kan det vara tecken på bipolär sjukdom. Det 
är framförallt när det finns ett samband med en historia av relationsproblem, 
ekonomiska problem, problem i arbetslivet samt problem med att följa lagar och 
regler (Culpepper, 2014). 
  	  
Ett vanligt verktyg för att diagnostisera bipolär sjukdom är Diagnostic and Statistical 
manual of mental disorder (DSM-5) (Apps, Winkler & Jandrisevits, 2008). Manualen 
innefattar olika kriterier som klassificerar mani, hypomani och depression.  
Ett maniskt tillstånd pågår ungefär sju dagar i följd, medan hypomani brukar 
pågå fyra dagar i följd. För att diagnostiseras med bipolär sjukdom enligt DSM-5 så 
bedöms specifika beteenden, exempelvis överdrivet självförtroende, minskat 
sömnbehov, impulsivitet, förhöjd aktivitet, ökad sexlust, irritation och ett riskfyllt 
beteende. Patienten måste uppleva minst tre av tillstånden, varav fyra när irritation är 
ett av tillstånden (Culpepper, 2015). En depressiv fas innebär att patienten 
uppvisar två till fem symtom på depression som pågår under minst två 
veckor (Rodríguez et al., 2012). Patienterna måste vara symtomfria under minst två 
till tre månader mellan faserna av mani och depression för att fastställa bipolär 
sjukdom (Adler et al., 2014). Det är viktigt att uppmärksamma om patienten har 
självmordstankar eller ett självdestruktivt beteende under den depressiva fasen 
(Culpepper, 2014).	  
 
Behandling  
Det är viktigt att ge rätt behandling vid bipolär sjukdom för att öka patientens 
möjligheter till ett fungerande liv (Apps et al., 2008). Behandlingar som 
rekommenderas för sjukdomen är läkemedelsbehandling, psykosocial behandling och 
stöd för egenvård av sjukdomen (Culpepper, 2014). Kognitiv beteendeterapi är en 
vanlig form av terapi som brukar ges till patienter med bipolär sjukdom och brukar 
användas som komplement till läkemedelsbehandling (Reinares et al., 2014). Dock 
kan behandlingen ha olika effekt beroende på hur svår grad av bipolär sjukdom 
patienten har. Utbildning i sjukdomen är också en viktig del av behandlingen  
(Reinares et al., 2014). Fysisk aktivitet har även visat sig vara en bra strategi för 
att hantera bipolär sjukdom (Farholm & Sørensen, 2016). 
 
Patienters upplevelse av att leva med bipolär sjukdom  
En del patienter upplever att det finns positiva aspekter med bipolär sjukdom. 
Maniska perioder beskrivs genom att sinnesintryck blir förstärkta, kreativiteten 
ökar och koncentrations- och prestationsförmågan förbättras (Lobban, Taylor,  
Murray & Jones, 2012).  
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Patienterna upplever att en depressiv fas resulterar i ökad självinsikt och en ökad 
förståelse för andra. Det gör att patienterna blir bättre på att bemöta och hjälpa 
människor i svåra situationer (Lobban et al., 2012). 
 
En del patienter upplever att det är negativt när patienterna får för lite information om 
sjukdomen, medicinering och andra behandlingsalternativ. Många patienter beskriver 
även att den farmakologiska behandlingen tar för stor plats (Malmström, Hörberg,  
Kouros, Haglund & Ramklint, 2016). Vid den psykoterapeutiska behandlingen  
är det ofta ett för stort fokus på att identifiera problem istället för att finna lösningar. 
Patienter upplever att vårdpersonalen visar ett bristande engagerar och empati. En del 
yrkesvana vårdgivare uttrycker misstanke om att många patienter överdriver symtom 
för att få uppmärksamhet (Malmström., 2016). 
 
Hälsoteori 
Aaron Antonovsky skapade en teori för hälsa och sjukdom. Teorin stod för ett 
salutogent synsätt som innebar att fokusera på en människas resurser och förmåga till 
att nå hälsa (Riedel, Wiesmann & Hannich, 2011). En känsla av sammanhang var 
förknippat med en god hälsa och framförallt psykisk hälsa (Souminen & Lindström, 
2008). Enligt Lindström och Eriksson (2005) kunde ett salutogent synsätt främja 
psykisk hälsa. Souminen et al. (2008) menade att patienter som hade utvecklat en 
stark känsla av sammanhang hade lättare för att hantera sjukdomen.  
Benz, Bull, Mittelmark och Vaandrager (2014) beskrev att en känsla av sammanhang 
grundades utifrån tre begrepp som var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
En känsla av begriplighet uppstod då en människa upplevde att det fanns ett tydligt 
budskap i ett sammanhang. En känsla av hanterbarhet uppstod då en människa hade 
redskapen som krävdes för att leva upp till det normer som fanns. En känsla av 
meningsfullhet uppstod genom att en människa upplevde sig ha ett värde och en plats 
i samhället. Benz et al. (2014) menade att Antonovskys teori syftade på att en känsla 
av sammanhang utgjorde en grund för att kunna hantera påfrestande händelser.  
  
Hälsofrämjande  
Ett hälsofrämjande arbete innebär en god syn på hälsa men framförallt krävs kunskap 
för att kunna tänka hälsofrämjande. Kontinuerlig utbildning är viktigt för att 
sjuksköterskan ska utvecklas professionellt och kunna utföra en hälsofrämjande 
omvårdnad. Hälsofrämjande vård innebär även att sjuksköterskan reflekterar, 
rådfrågar kollegor och har en medvetenhet om den egna hälsan för att kunna utföra en 
hälsofrämjande omvårdnad till patienter (Maijala, Tossavainen & Turunen, 2016).  	  
Vad som är hälsofrämjande för olika patienter är individuellt. En stor del i att arbeta 
hälsofrämjande är att ha förståelse och att kunna anpassa behandlingen beroende på 
vem som behandlas. Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) framhäver att 
hälsofrämjande samtal där patienten inkluderas är en viktig del. Det finns flera 
positiva aspekter med att sjuksköterskan inkluderar patientens åsikt och erfarenheter i 
behandling och omvårdnad (Brobeck et al., 2013).   	  
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Omvårdnad 
Grundsyftet med omvårdnad är att främja hälsa och hälsa är en individuell upplevelse. 
Hälsa beskrivs som ett tillstånd där patienten känner ett välbefinnande. Patientens 
mående fastställs tillsammans med sjuksköterskan (Hickman, 2011). Hildegard 
Peplau arbetade som sjuksköterska och hade ett betydande ledarskap inom 
professionaliseringen av omvårdnad (Pokorny, 2010). Peplau utbildade sjuksköterskor 
inom psykiatrin och betonade förmågan av att förstå det egna handlandet. Det var 
viktigt för att sjuksköterskorna skulle kunna hjälpa patienter att identifiera svårigheter 
och problem. Peplau menade att betydelsen av relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten var en viktig terapeutisk process som krävde arbete och ömsesidig respekt. 
Peplau identifierade fyra faser som ingick i en relation mellan sjuksköterskan och 
patienten: orientering, identifiering, utveckling och resultat. Med de fyra faserna 
menade Peplau hur patienten och sjuksköterskan upplevde varandras känslor, 
erfarenheter och tankar vilket avgjorde hur omvårdnaden blev. För en god omvårdnad 
krävs fokus på patienten och patientens behov, vilket Peplau ansåg var den största 
utmaningen för sjuksköterskan. Sjuksköterskan skulle ha förmågan att kunna utforska 
patientens erfarenheter och oro. Samspel och interaktion mellan sjuksköterskan och 
patienten var viktigt (Pokorny, 2010). 
 
Problemformulering 
Bipolär sjukdom är en vanlig psykisk sjukdom som kan leda till en försämrad hälsa 
och i vissa fall suicid. Patienterna blir ofta stigmatiserade på grund av samhället och 
vårdpersonalens okunskap om sjukdomen. Sjukdomen behandlas ofta med läkemedel, 
men många patienter med bipolär sjukdom upplever även ett stort behov av stöd från 
sjuksköterskan då sjukdomen är svår att kontrollera.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär 
sjukdom. 
 
Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2013) där en kritisk granskande analys av vetenskapliga artiklar gjordes. 
Analysen av artiklarna gjordes med en induktiv ansats enligt Priebe och Landström 
(2014). 
 
Datainsamling 
Informationssökningen utfördes i databaserna OneSearch, PubMed, psycINFO och 
Cinahl. Databaserna valdes då de innehöll vetenskapliga artiklar inom området 
omvårdnad som var det område som skulle utforskas utifrån syftet.  
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Pubmed innehåller artiklar inom medicinsk forskning, omvårdnad och odontologi. 
CINAHL innehåller artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 
PsycINFO innehåller artiklar inom psykologisk forskning inom medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). OneSearch innehåller artiklar från flera 
databaser. Inledningsvis gjordes en bred sökning i databasen OneSearch där sökordet 
bipolar disorder användes för att få en överblick av tillgången till artiklar. Genom att 
en bredare sökning gjordes var det lättare att veta vilka sökord som senare skulle 
användas för att få fram artiklar som passade syftet. Booleska termen AND användes 
i alla sökningar.  
 
Inklusionskriterier  

Artiklarna som inkluderades i den här litteraturstudien skulle ha en hög vetenskaplig 
kvalitet enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). 
Artiklarna skulle handla om bipolär sjukdom, sjuksköterskans roll i mötet med 
patienter med bipolär sjukdom och omvårdnadsåtgärder som gavs vid sjukdomen. 
Artiklarna skulle vara aktuella och därför inkluderades endast artiklar som var 
publicerade mellan år 2010 - 2017. Artiklarna skulle vara peer reviewed och även 
vara skrivna på engelska för att undvika felöversättning och feltolkning.  
 

Exklusionskriterier 

Reviewartiklar exkluderades samt artiklar som hade ett övergripande innehåll om 
någon annan sjukdom och endast nämnde bipolär sjukdom exkluderades. Artiklar som 
endast var medicinskt inriktade exkluderades också. Artiklar som enbart handlade om 
barn valdes bort manuellt då barn är svårdiagnostiserade på grund av otydliga symtom 
och artiklarna hade knapphändig information om sjuksköterskan omvårdnad. 
 
Pubmed 
I PubMed användes sökorden Bipolar AND patients AND nurs*. Patients är en 
MeSH-term, men användes som fritextord i sökningen. Sökningen resulterade i 227 
träffar varav alla rubriker och 70 abstrakt lästes. Totalt granskades åtta artiklar där tre 
artiklar var dubbletter och hade granskats från andra sökningar. Två av artiklarna 
användes till resultatet. Därefter gjordes en andra sökning i PubMed där sökorden 
Bipolar AND patient care AND nurs* användes. Patient care räknades som MeSH-
term. Sökningen resulterade i 110 träffar varav alla rubriker och 40 abstrakt lästes. 
Totalt granskades 10 artiklar varav fem var dubbletter och hade granskats från andra 
sökningar. En artikel användes till resultatet.  
 
CINAHL 
I CINAHL användes sökorden Bipolar AND patients AND nurs*. Patients är en 
heading, men användes som fritextord i sökningen. Sökningen resulterade i 78 träffar 
varav alla rubriker och 41 abstrakt lästes. Totalt granskades fem artiklar varav tre var 
dubbletter och hade granskats från andra sökningar. En artikel användes till resultatet. 



 

7 

Därefter gjordes en andra sökning i CINAHL där sökorden Bipolar AND patient care 
AND nurs* användes. Patient care räknades som heading. Sökningen resulterade i 14 
träffar varav alla rubriker och abstrakt lästes. Totalt granskades två artiklar varav en 
var dubblett och hade granskats från en annan sökning. Två artiklar användes till 
resultatet. 
 
PsycINFO 
I PsycINFO användes sökorden Bipolar AND patients AND nurs*. Patients är en 
thesaurus i PsycINFO men användes som fritextord i sökningen. Sökningen 
resulterade i 193 träffar varav alla rubriker och 50 abstrakt lästes. Totalt granskades 
11 artiklarvarar fem var dubbletter och hade granskats från andra sökningar. Tre 
artiklar användes till resultatet. Därefter gjordes en andra sökning i PsycINFO där 
sökorden Bipolar AND patient care AND nurs* användes. Patient care räknades som 
thesaurus. Sökningen resulterade i 92 träffar varav alla rubriker och 50 abstrakt lästes. 
Totalt granskades nio artiklar varav fem var dubbletter och hade granskats från andra 
sökningar. Fem artiklar användes till resultatet.  
 
Två resultatartiklar hittades via en manuell sökning i OneSearch med sökorden 
Bipolar disorder AND patient AND nurse AND programme.  
 
Sammanfattning datainsamling 
Artikelsökningarna utfördes samtidigt av litteraturstudiens författare i olika databaser, 
därför resulterade det i dubbletter redan vid den första sökningen i PubMed. Första 
steget att välja ut artiklar var att läsa artikelns titel för att bedöma om den var relevant 
för studiens syfte, därefter lästes artiklarnas abstrakt som bedömdes vara relevanta. 
Verkade abstraktet relevant för syftet lästes hela artikeln och bearbetades. 
Efter att ett flertal artiklar hade lästs igenom granskades 25 artiklar enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskapliga artiklar. 	  
Artiklarna skulle ha ett tydligt syfte, metod, resultat och diskussion. Artiklarna 
kunde i varje del få noll till tre poäng vilket total genererar max 47 poäng 
för kvantitativa artiklar och 48 poäng för kvalitativa artiklar. Poängen räknades om till 
procent och delades in i grad I, grad II och grad III. För att artikeln skulle uppnå grad 
I krävdes 80% av maxpoängen, för grad II krävdes 70% av maxpoängen, och för 
grad III krävdes att artikeln fått minst 60% av maxpoängen enligt Carlsson och Eiman 
(2003). För att artiklarna skulle användas i litteraturstudien krävdes att  
artiklarna var av grad I eller II. Totalt inkluderades 11 artiklar till resultatet som blev 
graderade till grad I. Sju artiklar var kvalitativa och fyra artiklar var kvantitativa. 
Resterande 14 artiklar exkluderades på grund av att de inte uppfyllde kraven, genom 
att de inte svarade mot syftet eller fick tillräckligt med poäng enligt Carlsson och 
Eimans bedömningsmall.  
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Databearbetning 
Databearbetningen genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013). Artiklarna 
lästes först enskilt flera gånger. Därefter lästes och bearbetades artiklarnas resultat 
gemensamt och en artikelöversikt skrevs (bilaga C, artikelöversikt). Efter att 
artikelöversikten var gjord lästes samtliga artiklars resultat 
ytterligare och meningsenheter togs ut. Meningsenheterna skulle 
motsvara litteraturstudiens syfte att belysa sjuksköterskans omvårdnad till patienter 
med bipolär sjukdom. Meningsenheterna jämfördes mot varandra och likheter och 
skillnader definierades och sex kategorier framkom. Kategorierna bearbetades 
ytterligare och slutligen framkom tre huvudkategorier, som blev tillit, stöd och 
information & undervisning.  
  	  
  	  
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska principer är regler och riktlinjer som används för att utföra forskning 
korrekt och samhällets invånare har rätt att ställa krav på pågående 
forskning (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det finns fyra grundpelare för att 
forskning ska gå etiskt rätt till; informationskravet, samtyckeskravet,  
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer används för att skydda 
individer som deltar i forskning, det får inte förekomma någon fysisk eller psykisk 
skada, kränkning eller förnedring. Det är ett ofrånkomligt krav i Sverige idag att 
forskning som utövas på människor ska testas enligt Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Denna lag (SFS 2003:460) avser 
bland annat att forskning bara får godkännas om den utförs med respekt för 
människovärdet och förhåller sig till mänskliga rättigheter. Tre av resultatartiklarna är 
godkända av en etisk kommitté. Alla resultatartiklarna har ett etiskt resonemang som 
diskuteras i form av att deltagarna angivit samtycke att delta.  
  
Resultat  
Tillit  
Det var av betydelse att sjuksköterskan skapade en god relation till patienten som 
byggde på tillit. När patienten kände tillit från sjuksköterskan ökade patientens 
självtillit för att kunna hantera sjukdomen (Beentjes, Gossens & Jongerden, 2016; 
Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, Van Achterberg & Schoonhoven, 2015). 
Genom att patienten klarade av att hantera sjukdomen blev det enklare att skapa ett 
stabilt liv (Van den Heuvel et al., 2015). Det underlättade för sjuksköterskan att skapa 
en god relation som byggde på tillit när patienten var i en stabil fas. Det gjorde det 
enklare när sjuksköterskan skulle stötta patienten genom en manisk fas. Det kunde ske 
genom att sjuksköterska var professionell och pratade lugnt, tydligt och beslutsamt 
med patienten. Sjuksköterskan var tvungen att bemöta varje patient individuellt och 
ta hänsyn till patientens tidigare erfarenheter av sjukdomen. Det ökade möjligheten 
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till en god relation mellan patient och sjuksköterska (Beentjes et al., 2016). 
Stegink, Van der Voort, Van der Hooft, Kupka, Goossens, Beekman och 
Van Meijel (2015) beskrev patienter som befann sig i en depressiv fas, patienterna 
upplevde att tilliten till sjuksköterskan ökade när det var tydligt att sjuksköterskan 
hade en stor kunskap om sjukdomen.  
 
Stöd 
Patienter med bipolär sjukdom upplevde att sjuksköterskan var ett viktigt stöd. 
Patienter som hade diagnostiserats med bipolär sjukdom upplevde att det var svårt att 
få kontroll över sjukdomen och att sjukdomen var psykisk påfrestande och ständigt 
närvarande (Crowe, Inder, Carlyle, Wilson, Panckhurst, O´brien & Joyce, 2012).  
Känslor av osjälvständighet och otillräcklighet var vanligt, anledningen var ofta att 
patienterna inte kände delaktighet vid undervisning från vårdpersonal samt att många 
patienter upplevde ett krav att ta läkemedel (Crowe et al., 2012). Det var viktigt att 
bemöta varje patient individuellt. Många patienter uppskattade att ha samtal med 
sjuksköterskan där det fanns tillfälle att klargöra tankar och känslor. Patienter  
upplevde att det var positivt när sjuksköterskan hjälpte till att tydliggöra patientens 
symtom på sjukdomen (Cerimele, Halperin, Springer, Ratzliff & Katon., 2014;  
Daggenvoorde, Geerling & Goossens., 2015; Stegink et al., 2015; Van den Heuvel et 
al., 2015).  
	  

Patienter som var i en svår depressiv fas upplevde att sjuksköterskan fungerade som 
ett skyddsnät och kände ett stort behov av att få hjälp av sjuksköterskan. Patienter 
som kände att depressionen var hanterbar ville hellre ha vägledning av 
sjuksköterskan. En viktig uppgift för sjuksköterskan var att skapa en trygg miljö för 
att patienterna skulle känna ett lugn och kunna slappna av under samtal. Det var 
viktigt att patienterna kände att sjuksköterskan lyssnade och visade empati (Stegink et 
al., 2015). Många patienter upplevde att det var bra när sjuksköterskan hade en 
stöttande roll men ändå respekterade att patienten var en autonom patient och hade en 
helhetssyn. Det var positivt när sjuksköterskan hade samtal med patienten 
kontinuerligt då det var lättare att reflektera över vad som sagts under tidigare 
samtal (Stegink et al., 2015). En manisk fas kunde leda till svåra konsekvenser som 
ett kaotiskt och utåtagerande beteende Daggenvoorde et al., 2015; Van den Heuvel et 
al., 2015). Under en manisk fas var det vanligt att många patienter undvek kontakt 
med vården och avböjde hjälp (Beentjes et al., 2016). Det var viktigt att patienter med 
bipolär sjukdom fick rätt stöd för att förhindra konsekvenser (Van den Heuvel et al., 
2015). Många sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att se patienten bakom 
sjukdomen, inte vara dömande och ha en öppen dialog (Beentjes et al., 2016; 
Daggenvoorde et al., 2015). När sjuksköterskan visade förståelse resulterade det i 
färre konflikter genom att patienten lyssnade på sjuksköterskan och var mer 
öppna till att ta emot hjälp (Beentjes et al., 2016). Det var även av betydelse att 
patienterna blev informerade att kontakta sjuksköterskan så fort tecken på mani 
uppkom. Det var enklare att hantera manin om sjuksköterskan kunde sätta in åtgärder 
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innan manin eskalerade och patienten förlorade sjukdomsinsikt. Åtgärderna kunde 
vara att utforma ett schema för att upprätthålla vardagliga rutiner och förhindra att 
patienterna blev distraherade på grund av manin (Beentjes et al., 2016).   
 
Det var även av betydelse att uppmärksamma faktorer som dämpade den maniska 
fasen och lugnade patienten (Daggenvoorde et al., 2015; Van den Heuvel et 
al., 2015). Sömn var viktigt för patienter med bipolär sjukdom eftersom patienterna 
gjorde av med mycket energi. Det var även viktigt att vara medveten om att det kunde 
leda till utmattning och viktminskning (Daggenvoorde et al., 2015). Sjuksköterskans 
roll var att hjälpa patienten att hitta en balans mellan aktivitet och vila. En god sömn 
var ett tecken på balans och välmående. Med tillräcklig vila fanns ork för reflektion 
och ett mindre riskfyllt beteende (Daggenvoorde et al., 2015).   
 
Det var vanligt att sjuksköterskor som arbetade i kommunal hälso- och sjukvård 
gjorde en plan tillsammans med patienterna för att förhindra återfall av en manisk fas. 
Planen innefattade strategier för hur olika beteenden skulle hanteras. Sjuksköterskan 
informerade patienten om att tvångsåtgärder kunde krävas vid en svår manisk fas med 
ett riskfyllt beteende. Det maniska perioderna utvärderades därefter tillsammans med 
patienten (Beentjes et al., 2016).  
 
En annan viktig del av omvårdnaden var att motivera patienten till att ta läkemedel för 
sjukdomen. Det kunde vara svårt och ta lång tid på grund av att många patienter 
upplevde att det inte fanns något behov av att ta läkemedel. Det var därför  
nödvändigt att ge upprepad information om vad det var för läkemedel, varför 
patienten bör ta det och eventuella biverkningar. Det var bra att fråga patienten om 
tidigare erfarenheter av läkemedel (Daggenvoorde et al., 2015; McKenzie & 
Chang, 2013). Patienter som fick vård genom ett multidisciplinärt team där läkare, 
psykiatriker och sjuksköterskor medverkade, upplevde en förbättring i sjukdomen. 
Det resulterade i att patienterna upplevde en ökad känsla av autonomi och välmående 
i jämförelse med patienter som inte fick vård i ett multidisciplinärt team 
(Van der Voort, van Meijel, Hoogendoorn, Goossens, Beekman, & Kupkaa, 2015). 
 

Information & Undervisning 
När patienten befann sig i en depressiv fas kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att 
förstå tillståndet och utforma strategier genom att sätta upp delmål mot ett 
tillfrisknande ur den depressiva fasen. Delmålen kunde bestå av att klara aktiviteter i 
vardagen, som exempelvis matinköp (Stegink et al., 2015). När patienterna fick 
mycket information om sjukdomen minskade oron och hanterbarheten ökade. Genom 
att sjuksköterskan hjälpte patienterna att hitta strategier för att bemästra depressionen 
ökade patienternas självförtroende (Stegink et al., 2015; Van den Heuvel et al., 2015). 
 
Van Bendegem, van den Heuvel, Kramer och Gossens (2014) beskrev instrumentet 
Life Chart Method (LCM) som användes för att hjälpa patienter att kartlägga bipolär 
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sjukdom genom att skriva ner vardagliga händelser. Patienterna dokumenterade 
upplevelsen av läkemedelsbehandlingen, eventuella biverkningar, antal timmars 
sömn och händelser i vardagen. Patienterna skulle även gradera känslor och beskriva 
hur känslorna påverkade vardagen. Enligt Van Bendegem et al. (2014) underlättade 
det om sjuksköterskan introducerade LCM vid rätt tidpunkt och fas av behandlingen 
för att undvika att patienten drabbades av oro och negativa tankar kring användandet  
av instrumentet. Patienten skulle ha hunnit bearbeta den nya informationen om 
sjukdomen samt ha tillräckligt med information för att förstå sjukdomen.  
	  

Patienter med bipolär sjukdom tyckte att det var bra att inneha en form av kalender 
eller dagbok för att kunna få en helhetssyn över sjukdomen och kunna reflektera över 
utlösande faktorer. Genom att reflektera över händelser i vardagen kunde patienter 
med bipolär sjukdom se anledningar till varför symtom uppstod och genom det förstå 
hur symtomen skulle hanteras (Van den Heuvel et al., 2015).   	  
	  

Gruppsamtal som är en form av terapi leds bland annat av sjuksköterskor. Terapins 
huvudfokus var att minska symtom och att öka hanterbarheten av bipolär sjukdom.  
Patienterna som deltog i terapin fick även information om sjukdomen och uppgifter 
att utföra självständigt, exempelvis LCM (Lorentzen & Ruud, 2014; 
Poole, Smith & Simpson, 2015). Flertalet deltagare upplevde att de depressiva och 
maniska faserna påverkade den gruppbaserade utbildningen genom att det var svårt att 
ta till sig information. En del upplevde att en manisk fas resulterade i 
koncentrationssvårigheter medan andra upplevde att det blev lättare att fokusera  
(Poole et al., 2015).  
 
Patienter som deltog i utbildningen kände samhörighet och ett stöd från andra 
deltagare. Patienterna upplevde att det blev lättare att hantera sjukdomen samt fick ett 
mer positivt synsätt på läkemedel och behandling. Många patienter uppskattade att få 
lärdom om LCM och hur man använder instrumentet (Poole et al., 2015). Många 
tyckte att LCM var bra för att kunna identifiera depressiva och maniska perioder. 
Dock kunde några patienter tycka att det fanns en negativ känsla av att använda 
LCM genom att det var jobbigt att behöva skriva ner upplevelserna eftersom det då 
påminde om sjukdomen och jobbiga faser (Poole et al., 2015; Van Bendegem et al., 
2014). Många uppskattade när samtalen handlade om läkemedel och tyckte det var till 
stor hjälp. Många patienter upplevde gruppsamtal som terapeutiskt (Poole et 
al., 2015).  
 
Diskussion  
Metoddiskussion   
Två av litteraturstudiens författare hade lite förförståelse och erfarenhet av människor 
med bipolär sjukdom innan studien påbörjades. En av författarna till studien hade 
även kunskap om sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär sjukdom 
sedan tidigare. Samtliga författare till studien var medvetna om att bipolär sjukdom är 
en vanlig psykisk sjukdom. Förförståelsen kunde vara både en styrka och en svaghet 
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för studien. Författarna har dock försökt att vara neutrala i sitt förhållningssätt genom 
hela studien. Genom att förförståelsen hade diskuterats ökade pålitligheten av studien 
(Wallengren & Henricson, 2014). Flera databaser användes vilket ökade resultatets 
trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2014). Artikelsökningarna genomfördes i 
databaserna Cinahl, PsychINFO och PubMed. Databaserna var relevanta för studien 
då det innehåller vetenskapliga artiklar med fokus på omvårdnad vilket ökade 
pålitligheten då studien belyser omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013).   
I början genomfördes en bred sökning där olika sökord användes flera gånger i olika 
databaser, vilket resulterade i att ett brett fält skannades av och många artiklar lästes. 
Sökord valdes därefter med hjälp av en bibliotekarie och valet av sökord genomfördes 
nogrannt liksom att flera olika sökordskombinationer testades. Även synonymer 
undersöktes vilket stärkte studien (Karlsson, 2014). Trunkering användes då det 
resulterar i en bredare sökning. Ämnesord användes vilket ökade studiens pålitlighet. 
Den booleska operatorn AND användes och tillsammans med ämnesorden styrdes 
sökningen mot studiens syfte vilket gav ett mer specifikt resultat. Det fanns få artiklar 
som innehöll information om sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär 
sjukdom vilket var en svaghet för studien (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar 
söktes från 2010 för att begränsa antalet träffar, vilket kan ha exkluderat artiklar. Det 
sågs dock som en styrka att artiklarna inte var äldre än sju år då det ökade studiens 
trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2014). Artiklarna som användes till studiens 
resultat har genomförts i Nederländerna, Storbritannien, Nya Zeeland, USA och 
Norge. Då artiklar har använts från flera olika länder resulterade det i en större 
överblick över hur bipolär sjukdom behandlas internationellt och medförde en ökad 
överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2014). Dessa länderna gav en likartad 
omvårdnad. I många av artiklarna hade sjuksköterskorna specialutbildning inom 
psykiatri, men en del artiklar handlade även om allmänsjuksköterskor. Det kan vara 
en svaghet eftersom studien skall vara inriktad mot allmänsjuksköterskor och 
patienter med bipolär sjukdom ofta behandlas inom psykiatrin. Dock bör 
omvårdnaden som presenteras i resultatet kunna utföras av allmänsjuksköterskor.    
Alla resultatartiklar fick grad I i Carlssons och Eimans bedömningsmall vilket stärkte 
resultatets kvalitet. Kvalitetsgranskningen genomfördes gemensamt vilket stärker 
trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2014). Enligt Forsberg och Wengström 
(2013) är det viktigt att göra ett etiskt övervägande innan en litteraturstudie påbörjas. 
Artiklarna som valdes ut till resultatet hade alla ett etiskt resonemang, där tre av 
artiklarna även var etiskt godkända av en etisk kommitté. Trovärdigheten ökar då 
artikeln har ett etiskt godkännande i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 
Det kan vara en svaghet att bara tre artiklar hade ett etiskt godkännande, dock hade 
alla artiklarna ett etiskt resonemang. Sju kvalitativa artiklar och fyra kvantitativa 
artiklar ingick i resultatet. Kvalitativa artiklar är bra då de tydligt visar 
sjuksköterskans och patientens upplevelse av omvårdnaden vid bipolär sjukdom.  
Kvantitativa artiklar är bra då det går att få en överblick av undersökningar av olika 
omvårdnadsåtgärder och vad de resulterar i. Artiklar som belyser både positiva och 
negativa aspekter av sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär sjukdom 
har inkluderats vilket ökade trovärdigheten enligt Forsberg och Wengström (2013). 
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Handledare, kritiskt granskande vänner och studiekamrater har kommenterat studien 
för att öka studiens kvalité (Wallengren & Henricson, 2014).  
 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans omvårdnad till patienter med bipolär 
sjukdom. Resultatet visar att tillit, stöd, information & undervisning är viktiga delar 
av omvårdnaden.  
I resultatet framgick det att patientens tillit till sjuksköterskan ökade då 
sjuksköterskan visade stor kunskap om sjukdomen Stegink et al. (2015). Det 
överensstämmer med Goossens et al. (2007) som beskrev att patienten känner tillit till 
sjuksköterskan när sjuksköterskan har skapat sig en helhetsbild av patienten genom att 
ha insamlat mycket information om både patienten och sjukdomen. Maijala et al. 
(2016) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan har en bred kunskap för att kunna 
ge en hälsofrämjande vård.. Det här styrker även Galon och Graor (2012) som 
beskriver betydelsen av att patienten kände tillit och förtroende till sjuksköterskan. 
Resultatet visade även att sjuksköterskans stöd till patienterna var viktigt och 
resulterade i att patienterna lättare kunde hantera sjukdomen och därmed få ett ökat 
välmående (Daggenvoorde, Geerling & Goossens, 2015; Cerimele, Halperin, 
Springer, Ratzliff & Katon, 2014; Stegink et al., 2015; Van den Heuvel et al., 2015). 
Det överensstämmer med annan forskning som beskriver att stöd är en betydelsefull 
åtgärd för att patienten ska uppnå välmående (Russell & Browne, 2004; Goossens, 
Knoppert-van der Klein, Kroon, Van Achterberg, 2007; Sylvia et al., 2017). Crowe et 
al. (2012) beskrev hur patienter som inte var delaktiga i sin behandling kände 
en osjälvständighet och minskad kontroll över sjukdomen. Patienters delaktighet 
beskrivs även av Brobeck et al. (2013) där personcentrerad vård grundas utifrån 
förståelse och patientens delaktighet. Genom samtal kunde sjuksköterskan inkludera 
patienten och ta del av patientens upplevelser av sjukdomen. SweNurse (2015) 
beskriver personcentrerad vård som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det 
innebär att sjuksköterskan har ett etiskt synsätt där omvårdnaden grundas på 
delaktighet och där sjuksköterskan accepterar patientens syn på den egna hälsan. 
Personcentrerad vård innebär även respekt för patientens integritet och autonomi. 
Sjuksköterskan bör vara trygg i sin roll för att kunna ge god omvårdnad till patienter 
med bipolär sjukdom. Genom att värdesätta patientens autonomi och göra patienten 
delaktig bör en god vård kunna uppnås.  
 
Poole et al. (2015) påvisade hur instrumentet LCM hjälpte många patienter i 
egenvården och att sjuksköterskan kunde undervisa om instrumentet under 
gruppsamtal. Van Bendegem et al. (2014) framhävde också instrumentet LCM som 
användes för att kartlägga patientens beteenden och symtom. Syftet var att hjälpa 
patienten att använda sina resurser till att hantera sjukdomen och att uppnå ett gott 
resultat av egenvård. Det styrks av Riedel et al. (2011) som beskriver ett salutogent 
synsätt som innebär att fokusera på en individs resurser för att uppnå hälsa. Det 
styrker även Russell och Browne (2004) som framhäver att välmående är en 
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individuell upplevelse och att det är av betydelse att patienten är delaktig i vården för 
att kunna hantera sjukdomen på egen hand. Resultatet visade att även gruppsamtal 
upplevdes som positivt då patienterna kunde ta del av varandras erfarenheter och lära 
sig att hantera sjukdomen. Patienterna kände sig mindre ensamma i mötet med andra 
patienter med bipolär sjukdom, vilket gjorde sjukdomen hanterbar i större 
utsträckning (Poole et al. 2015). Souminen och Lindström (2008) skriver att en stark 
känsla av sammanhang kan leda till att det blir lättare att hantera sjukdomen. 
Malmström, et al., (2016) beskriver däremot att patienter kan uppleva gruppsamtal 
som mindre bra då fokus är att identifiera problem istället för att hitta lösningar. 
Getling och Miklowits (2017); Gossens et al. (2008) styrker att då patienter 
identifierar beteenden och faktorer som går att hänvisa till sjukdomen ökar det 
hanterbarheten av sjukdomen. En slutsats kan vara att patienter med bipolär sjukdom 
kräver ett stort stöd av vårdpersonal och andra patienter i samma situation för att lära 
sig hantera sjukdomen, det är däremot först när patienterna klarar av att hantera 
sjukdomen på egen hand som patienterna kan acceptera sjukdomen.   
 
Sammanfattningsvis upplevde patienterna det positivt när sjuksköterskan var ett stöd 
och hjälpte till att tydliggöra patientens symtom på sjukdomen, faktorer som utlöser 
symtom och riskbeteenden (Cerimele et al., 2014; Daggenvoorde et al., 2015; 
Stegink et al., 2015; Van den Heuvel et al., 2015). Pokorny (2010) beskriver 
Hildegard Peplaus teori genom att omvårdnad är en process som innebär 
att identifiera svårigheter och problem. Det styrks av SweNurse (2015) som beskriver 
att sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens behov av sammanhang i en 
personcentrerad vård. 
 
Konklusion 
I resultatet framkom att sjuksköterskan är ett betydande stöd för patienter med bipolär 
sjukdom. Stödet från sjuksköterskan varierar beroende på om patienten är i en manisk 
eller depressiv fas. Den depressiva fasen kräver ofta stöd i form av motivation medan 
den maniska fasen framförallt kräver stöd i hantering av symtom. Patienter upplevde 
att sjuksköterskans stöd i att hantera sjukdomen resulterade i att patienterna fick ett 
ökat självförtroende och det gjorde att patienterna klarade av att utföra egenvård i 
sjukdomen. Många patienter upplevde ett stort stöd från gruppsamtal som 
sjuksköterskan kunde hålla i. Patienterna kände sig mindre ensamma och kunde 
acceptera sin sjukdom. Patienterna uppskattade att få mycket information om 
sjukdomen för att lära sig att hantera sina symtom. Ett viktigt instrument var LCM 
som var bra så länge det inte introducerades för tidigt i sjukdomen. Genom att 
patienterna kunde hantera sina symtom kunde riskbeteenden undvikas, patienten 
kunde leva ett mer stabilt liv vilket resulterade i ett ökat välmående. 
 
Implikation     
En god omvårdnad bygger på att patienten kan känna en tillit till sjuksköterskan. Det 
kräver att sjuksköterskan har kontinuerlig kontakt med patienten. På grund av att det 
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finns en brist på sjuksköterskor i Sverige idag kan det vara svårt att upprätthålla. 
Därför är det viktigt med god kommunikation vårdpersonal emellan och att i större 
utsträckning arbeta i multidisciplinära team där patienten kan få hjälp med all 
problematik sjukdomen leder till. En utökad undervisning om psykiska sjukdomar i 
sjuksköterskeutbildningen kan även vara av betydelse för allmänsjuksköterskor. 
Patienter med psykiska sjukdomar är en patientgrupp som sjuksköterskan kommer i 
kontakt med i alla omvårdnadskontexter, därför är det viktigt med en bred kunskap i 
ämnet.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  Pubmed PsycINFO 

Bipolär Bipolar Bipolar Bipolar 

Sjuksköterska* Nurs* Nurs* Nurs* 

Patienter Patients (heading) Patients (meSH) Patients (thesaurus) 

Omvårdnad  
Patient care 
(heading) 

Patient care (mesh) Patient care (thesaurus) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

7/4 Pubmed 

Bipolar AND patients (mesh) AND 
nurs* 
Limits: Eng text, 2010-2017 227 70 8  2  

7/4 CINAHL 

Bipolar AND patients (heading) 
AND nurs*  
Limits: Peer reviewed, eng text, 
2010-2017 78 41 5  1  

7/4 PsycINFO 

Bipolar AND patients (thesaurus) 
AND nurs* 
Limits: Peer reviewed, eng text, 
2010-2017 193 50 11  3  

7/4 Pubmed 

Bipolar AND patient care (mesh) 
AND nurs* 
Limits: Eng text, 2010-2017 110 40 10  1  

7/4 CINAHL 

Bipolar AND patient care 
(heading) AND nurs* 
Limits: Peer reviewed, eng text, 
2010-2017 14 14 2  2 

7/4 PsycINFO 

Bipolar AND patient care 
(thesaurus) AND nurs* 
Limits: Peer reviewed, eng text, 
2010-2017 92 50 9  1  

4/4  Manuell sökning    2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
 
Artikel 1 

Referens Beentjes, T., Goossens, P., & Jongerden, I. (2016). Nurses’ Experience of Maintaining  
Their Therapeutic Relationship With Outpatients WithBipolar Disorder 
and Their Caregivers During Different Stages of a Manic Episode: 
A Qualitative Study. Perspectives in Psychiatric Care, 52, 131-138. doi: 10.1111/ppc.12109 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter i öppenvården som befinner 
sig i en manisk fas, och även stödet till patienternas vårdgivare. 

Metod:  
Design 

En kvalitativ studie där intervjuer gjordes med öppna frågor. 

Urval Nio sjuksköterskor som arbetade inom den kommunala sjukvården inom psykiatrin deltog i 
studien. Deltagarna var tvungna att ha arbetat minst två år dagligen med patienter med bipolär 
sjukdom. 

Datainsamling Sjuksköterskorna intervjuades på arbetet där öppna frågor ställdes och därefter följdfrågor. 
Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ner ordagrant. Texten kodades för att deltagarna 
skulle vara anonyma.   

Dataanalys Analysen av intervjuerna gjordes efter Stevick-Colaizzi-Keens metod som utgår från 6 steg:  
A. Beskriva forskarnas upplevelser av det ämnet som ska studeras.  
B. Sammanfatta det som sagts i en lista.  
C. Kategorisera informationen som samlats in från intervjuerna.  
D. Beskriva sjuksköterskornas upplevelser. 
E. Sammanfatta sjuksköterskornas upplevelser.  
F. Sammanställa resultatet.  

Bortfall Sjuksköterskor som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller som blivit sjuka/hade semester 
ersattes med arbetskamrater från samma klinik. 

Slutsats  Sjuksköterskor som arbetade med patienter i en manisk fas och deras vårdgivare •
upplevde att det var viktigt att skapa en god relation tidigt som byggde på tillit. Det var 
lättare att bemöta patienterna vilket gjorde att patienterna var mer öppna för att ta emot 
hjälp.  

 Det var viktigt att upprätthålla en plan tillsammans med patienten när patienten befinner •
sig en stabil fas, för att kunna förebygga svåra konsekvenser av en manisk period. Det 
var också viktigt att utvärdera planen tillsammans med patienten och diskutera vad som 
fungerade bra och mindre bra. 

 Det var viktigt att sjuksköterskan höll en ständig kontakt med patienten och att patienten •
hörde av sig så fort tecken på mani uppkom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

91.67%,  Grad 1 enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
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Artikel 2 

Referens Cerimele, J. M., Halperin., A. C., Springer. C., Ratzliff, A., & Katon. W. J. (2014).  Collaborative 
care psychiatrists’ views on treating bipolar disorder in primary care: a qualitative study. General 
Hospital Psychiatry, 36, 575 - 580 

Land  
Databas 

USA 
OneSearch (manuell sökning) 

Syfte Syftet med studien var att belysa rådgivande psykiatrikers åsikter och behandling vid 
diagnostisering och hantering av patienter med bipolär sjukdom och hur det kan användas i en 
multidisciplinär vårdmodell i primärvården. 

Metod:  
Design 

En kvalitativ pilotstudie,  
Grundad teori 

Urval Nio psykiatriker varav åtta var psykologer och en psykiatri sjuksköterska. Fyra av deltagarna var 
kvinnor och fem var män.  

Datainsamling Gruppen intervjuades och sju styrda frågor ställdes för att uppmana till diskussion. Frågorna 
handlade om att behandla och diagnostisera patienter med bipolär sjukdom. Frågorna var; 

 Hur bekväm är du med att diagnostisera patienter i ett multidisciplinärt team? •

 Vilken klinisk information tittar du efter när en vårdgivare berättar att en patient har •
bipolär sjukdom? 

 Hur hanterar du osäkerheten kring att diagnostisera? •

 Vad är din upplevelse av att behandla patienter i ett multidisciplinärt team? •

 Vad är din upplevelse av hur behandlingen till patienter med bipolär sjukdom övervakas •
i ett multidisciplinärt team? 

 Vilka faktorer gör att du beslutar att ta emot en patient? •

 Vad upplever du gör att patienter får en mer avancerad vård? •

Dataanalys Transkriptionen analyserades med en grundad teori. Öppen kodning gjordes och texten jämfördes. 
Texten utformades i huvudkategorier och olika teman gjordes genom att författarna diskuterade 
den insamlade informationen. Konsensus uppstod när inga nya teman tillkom.   

Bortfall Inget redovisat. 

Slutsats  Det blev en bättre kvalité på vården när patienten hade en närkontakt med alla i ett •
multidisciplinärt team. Det var viktigt att vara vaksam över patientens mående och ställa 
frågor om patientens tidigare erfarenheter om sin sjukdom.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
93,75%. 
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Artikel 3 

Referens Crowe. M., Inder. M., Carlyle. D., Wilson. L., Panckhurst. A., O´brien. A., & Joyce. P. (2012). 
Feeling out of control: a qualitative analysis of the impact of bipolar disorder. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 19, 294 - 302. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01786.x  

Land  
Databas 

Nya Zeeland  
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur livet påverkas för personer som är diagnostiserade med 
bipolär sjukdom. 

Metod:  
Design 

En kvalitativ studie med induktiv metod. 

Urval 21 personer över 18 år valdes slumpvis ut från en specialistklinik för bipolär sjukdom. Deltagarna 
var diagnostiserade med bipolär typ I och II.  

Datainsamling Mellan juni 2008 och maj 2009 intervjuades alla personerna med syfte att undersöka den 
upplevda erfarenheten av att leva med bipolär sjukdom.  

Dataanalys En tematisk analys gjordes av den information som samlades in genom intervjuerna. Denna 
analys utfördes i fem olika steg. Först gick man igenom informationen. Sedan togs teman fram. 
Därefter jämfördes liknande teman som framkom från de olika intervjuerna. Därefter gjordes en 
kategorisering. 

Bortfall Inget redovisat. 

Slutsats  Många patienter upplevde att de inte hade kontroll över sjukdomen och att den var svår •
att hantera.  Många patienter fick höra att sjukdomen var genetisk och uppfattade att 
sjukdomen inte gick att kontrollera. Patienterna upplevde att de inte kunde kontrollera 
sjukdomen och att det enda sättet att få kontroll var att lämna över ansvaret till 
vårdpersonalen.  

 Patienterna kände att de inte var delaktiga läkemedelsbehandlingen vilket var •
frustrerade. 

 Patienterna kände därför att de inte hade någon autonomi och självständighet kvar.       •

Vetenskaplig  
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
81,25%. 
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Artikel 4 

Referens Daggenvoorde, T., Geerling, B., & Goossens, P. J. J. (2015). A Qualitative Study of Nursing 
Care for Hospitalized Patients with Acute Mania. Archives of Psychiatric nursing 29, 186-
191. doi: org/10.1016/j.apnu.2015.02.003    

Land 
Databas 

Nederländerna 
Cinahl  

Syfte Att besvara följande frågeställningar: 
 Vilka problem identifierar sjuksköterkan hos patienter på sjukhus i en manisk period och 1.

vilka är det specifika tecknen och symtom på problemen? 
 Vilka är de önskande behandlingsresultaten som identifieras för omvårdnad av patienter 2.

på sjukhus som har en manisk period?  
 Vilka åtgärder används av vårdpersonal under vård av patienter på sjukhus under en 3.

manisk period?  

Metod: 
Design 

En kvalitativ forskningsmetod valdes för att kartlägga sjuksköterskors erfarenheter i studien.  

Urval 22 sjuksköterskor som arbetar på sex avdelningar från fyra psykiatriska kliniker i Nederländerna 
erbjöds att delta i studien.  

Datainsamling Individuella intervjuer genomfördes utifrån olika ämnen. Varje sjuksköterska var även ombedd 
att beskriva sina erfarenheter vid vård av patienter med akut mani. Intervjuerna skrev ned och 
spelades in. Fokusgruppsmöten hölls för att diskutera så att informationen författarna fått stämde 
och var fullständig.    

Dataanalys Utskrifter av det enskilda intervjuer med sjuksköterskor lästes och omlästes. Därefter kodades 
intervjuerna. Genom att summera resultaten över intervjuerna, patienternas problem, önskade 
resultat, och omvårdnadsåtgärder kunde en djupare diskussion föras i gruppmötena. Gruppmötena 
spelades in lyssnades därefter igenom och sammanfattades.   

Bortfall Framkom inte 

Slutsats Sjuksköterskor som vårdade bipolära patienter hade nytta av att kunna identifiera tecken och 
symtom hos patienterna. Det var viktigt att kunna identifiera maniska och depressiva faser för att 
kunna genomföra en god omvårdnad. Reflektion över vilka behandlingsresultat som var lyckade 
var betydande för utveckling av nya åtgärder.    

Vetenskaplig 
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 
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Artikel 5 

Referens Lorentzen, S., & Ruud, T. (2014). Group therapy in public mental health services: approaches, 
patients and group therapists. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21, 219–225. 
doi: 10.1111/jpm.12072  

Land  
Databas 

Norge 
Psykinfo 

Syfte Artikelns syfte var att besvara fyra frågeställningar;  
 Vilka typer av gruppterapier erbjuds på olika strukturella nivåer/enheter i allmän •

psykiatrisk vård: Huvudfrågan var; Vilka var det vanligaste åtgärderna och hur 
utformades dom? 

 Vad kännetecknar patienterna i gruppen?  •

 I vilken utsträckning kombineras gruppterapi med andra behandlingar?  •

 Vad har terapeuterna för professionell bakgrund och utbildning? •

Metod:  
Design 

Studien var en deskriptiv och explorativ tvärsnittsstudie. 

Urval 25 hälsomyndigheter i Norge kontaktades och erbjöds att delta i studien.  

Datainsamling Ett formulär skickades ut till hälsovårdsmyndigheter där de uppmanades att fylla i formuläret 
inför varje gruppterapi. Formuläret innehöll frågor som:  

 Vilken typ och teoretisk bakgrund deltagarna och terapeuten i gruppen hade? •

 Målet med behandlingen och åtgärder? •

 Hur såg gruppsammansättningen ut?   •

Dataanalys Data analyserades med deskriptiv statistik, frekvenstabeller och korstabeller 

Bortfall Av de 25 tillfrågade hälsovårdsmyndigheterna tackade 17 ja till att vara med i studien. Alla 17 
slutförde studien.  

Slutsats  Patienter med bipolär sjukdom upplevde gruppsamtal som något positivt då det fick dela •
erfarenheter med andra.  

 Gruppterapin inriktade sig främst mot att minska symtom och öka hanterbarheten av •
sjukdomen.  

 I gruppterapin fick patienterna även information om sjukdomen och egenvård de kunde •
utföra självständigt.  

 Sjuksköterskan kunde hålla i gruppterapisamtalen.  •

Vetenskaplig  
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
85,42%. 
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Artikel 6 

Referens McKenzie, K., & Chang, Y-P. (2013). The Effect of Nurse-Led Motivational Interviewing on 
Medication Adherence in Patients With Bipolar Disorder. Perspectives in Psychiatric Care, 51, 
36-44, doi: 10.1111/ppc.12060 

Land  
Databas 

USA, New York 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur motiverande samtal påverkar medicinsk följsamhet hos 
patienter med bipolär sjukdom.  

Metod:  
Design 

En pilotstudie gjordes där ett förtesttest och eftertest genomfördes för att se effekten av 
motiverande samtal hos patienter med bipolär sjukdom.  

Urval Patienter som var diagnostiserade med BD typ I eller II, var 18 år eller äldre och engelsktalande. 
Patienterna skulle vara ordinerade mer än en typ av psykofarmaka. Patienterna skulle följa sin 
läkemedelssplan till 80 % eller lägre samt Uppvisa en kognitiv förståelse för forskningsplanen 
och  ge ett muntligt samtycke. 

Datainsamling Under tre veckor genomfördes motiverande samtal med ett uppföljande telefonsamtal. 
Vid den första interventionen så gavs patienten en daglig journal där de kunde skriva ner 
anteckningar kring deras läkemedel, sidoeffekter, humörsvängningar etc. Anteckningar togs också 
vid varje tillfälle (första mötet, de två telefonsamtalen) rörande patienternas oro och frågor m.m.  
Därefter utvärderades samtalen. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med ett statistiskt paket som heter Statistical package for the social sciences 
(SPSS) som är ett datorprogram. Med detta program utfördes vanliga statistiska test på den 
insamlade data så som medelvärde, standard avvikelse etc. för att se hur de olika variablerna 
förhöll sig (exempelvis hur män och kvinnor eventuellt skiljde sig åt i svaren på de olika testen).  

Bortfall En person avslutade sitt deltagande i studien 

Slutsats  Motiverande samtal som kunde hållas av sjuksköterskan var väldigt bra för patienter •
med bipolär sjukdom eftersom patienterna blev mer motiverade att lära sig om sin 
sjukdom.  

 Efter motiverande samtal upplevde många patienter stor förbättring i att följa upp sin •
medicinering.  

 Motiverande samtal resulterade även i ett ökat självförtroende för patienterna och en •
drivkraft till förändring.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
87,50%. 
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Artikel 7 

Referens Poole, R., Smith, D., & Simpson, S. (2015). Patients’ perspectives of the feasibility, acceptability 
and impact of a group-based psychoeducation programme for bipolar disorder: a qualitative 
analysis. BMC Psychiatry, 15, 1-16. doi: 10.1186/s12888-015-0556-0 

Land  
Databas 

Wales 
Manuell sökning 

Syfte Syftet var att belysa eventuella problem med genomförandet av gruppbaserad utbildning, den 
potentiella effekten på deltagare och förslag till förbättringar. 

Metod:  
Design 

Djupgående semistrukturerade intervjuer 
Fenomenologisk ansats 

Urval 13 patienter med bipolär sjukdom deltog i grupputbildningen. Patienternas som deltog i 
utbildningen hade ett intresse för att lära sig hantera sjukdomen själv, hade ingen kunskap om 
bipolär sjukdom, hade nyligen diagnostiserats med bipolär sjukdom och vill förstå tillståndet 
bättre, vill ha råd om hur man kan leva så normalt som möjligt, ville bekräfta eller förneka en 
diagnos av bipolär sjukdom, ville möta andra med bipolär sjukdom eller hade rekommenderats av 
sin läkare. Deltagarna erbjöds att delta via brev. Deltagarna valdes ut utefter hur engagerade de 
var i utbildningen. Deltagarna var från antingen norra eller södra Wales. 

Datainsamling Telefonintervjuer gjordes 3 månader efter deltagarnas deltagande i programmet och 
informationen från intervjuerna skrevs om ordagrant. När forskarna ansågs att de hade samlat in 
tillräckligt med information skrevs informationen utefter teman. Intervjuerna var kvalitativa och 
hade som syfte att utforska deltagarnas erfarenheter av programmet, särskilt när det gäller dess 
genomförbarhet, acceptans och effekt, och även komplexa processer och frågor, såsom 
motivation, beslut och resultat, på djupet och i detalj. Av intervjuerna förväntades deltagarnas 
personliga upplevelser ge information om hur utbildningen accepterades och om den var 
användbar, kontextuella faktorer, hur programmet uppfattas och dess betydelse för deltagarna. 
Dessutom ville intervjuerna utforska eventuella problem med genomförandet av programmet, den 
potentiella effekten av programmet på deltagarna och förslag till förbättringar. 

Dataanalys Intervjuerna gjordes med öppna frågor för att få reda på deltagarnas egna upplevelser av 
utbildningen som var syftet med intervjuerna. Forskarna ville få med alla deltagarnas aspekter av 
utbildningen för att förstå hur väl utbildningen genomfördes och effekten av den. Den 
fenomenologiska ansatsen användes då den syftar till att undersöka hur människor upplever 
betydelsen av olika upplevelser. 

Bortfall Nio patienter hoppade av undersökningen då utbildningen inte upplevdes givande, några ansåg att 
många deltagare pratade om andra saker än sjukdomen och några deltagare hoppade av på grund 
av nedstämdhet eller brist på energi. 

Slutsats Grupp-baserad utbildning som kunde hållas av bland annat en psykiatrisjuksköterska hade visat 
goda resultat. Många patienter upplevde att det var bra att ta del av andras erfarenheter av 
sjukdomen och att det var skönt att prata om egna erfarenheter. Patienterna upplevde att 
utbildningen gjorde att sjukdomen blev lättare att hantera och många hade lättare för att acceptera 
sjukdomen då patienterna fick träffa andra patienter med bipolär sjukdom. Patienterna upplevde 
även att synsättet på medicineringen och behandlingen förändrades och många upplevde det 
positivt att lära sig att använda en dagbok som kallas LCM för att dokumentera om maniska och 
depressiva faser samt lära sig att upptäcka vad som utlöser symtom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

87,50 %, Grad 1 enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
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Artikel 8 

Referens Stegink, E., Van der Voort, T., Van der Hooft, T., Kupka, R., Goossens, P., Beekman, A., & Van 
Meijel, B. (2015). The Working Alliance Between Patients With Bipolar Disorder and the Nurse: 
Helpful and Obstructive Elements During a Depressive Episode From the Patient's Perspective. 
Archives of Psychiatric Nursing, 29, 290-296. doi: 10.1016/j.apnu.2015.05.00 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av bipolär sjukdom och även hur 
sjuksköterskan skapade en förståelse om faktorerna som påverkade patientens återhämtning från 
en depressiv fas.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ studie med en grundad teori 
Studiens resultat baserar sig på intervjuer.  

Urval Urvalet gjordes slumpvis och sjuksköterskor valdes ut från sju öppenvårdsteam. 14 patienter med 
bipolär sjukdom som var mellan 18 - 65 år deltog i studien. 

Datainsamling Insamlingen av data pågick mellan februari och maj 2013. Intervjun gjordes under en timma 
hemma hos patienterna. Intervjun var semi-strukturerad med tillhörande huvud frågor. 
Intervjuaren startade med att samla in bakgrundsinformation samt mer ingående frågor om den 
depressiva fasen. Intervjun spelades in. 

Dataanalys Informationen transkriberades och analyserades. Informationen kodades därefter och 
sammanställdes.  

Bortfall Inget redovisat. 

Slutsats  Patienten behövde ett stort stöd från sjuksköterskan under den depressiva fasen.  •

 Patienter tyckte det var bra när sjuksköterskan hjälpte till att tydliggöra symtomen för att •
patienten ska kunna lära sig att hantera sjukdomen självständigt. 

  Patienten tyckte också det var bra med samtal med sköterskan då de fick klargöra sina •
tankar om sjukdomen.  

 Patienter som hade en svårare depressiv fas upplevade att det hade ett stort behov av •
sjuksköterskans stöd, medan patienter som hade en mildare depressiv fas hellre ville ha 
vägledning från sjuksköterskan. 

  Sjuksköterskan kunde stödja patienten genom att hjälpa till att sätta upp mål så patienten •
kunde bemästra situationen, små handlingar som exempelvis gå och handla.  

 Patienten uppskattade när de fick vara delaktiga och sjuksköterskan bemötte dem som en •
självständig individ.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
91,67%. 
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Artikel 9 

Referens Van Bendegem, A. M., Van den Heuvel, S. C. G. H., Kramer, L.J., & Gossens, P. J. J. (2014). 
Attitudes of Patients With Bipolar Disorder Toward the Life Chart Methodology: A 
Phenomenological Study. Journal of the American Psyciatric Nurses Association, 20, 376-385. 
doi: 10.1177/1078390314558420  

Land  
Databas 

Nederländerna  
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva bipolära patienters attityd och motivation till att (inte) använda 
LCM. 

Metod:  
Design 

Fenomenologisk ansats. 

Urval 14 personer med bipolär sjukdom, typ I eller typ II. Personerna skall inte vara i ett maniskt eller 
en depressiv fas.  

Datainsamling Individuella, ostrukturerade intervjuer gjordes med alla deltagarna. En och samma öppna fråga 
ställdes till alla deltagarna. Alla intervjuer gjordes av samma intervjuare och spelades in. 

Dataanalys Varje intervju transkriberade ordagrant och erfarenheterna av LCM tolkades utifrån vad den 
intervjuade hade svarat. Kodning av resultatet gjordes av intervjuaren och två andra personer.  

Bortfall Inget bortfall förekom  

Slutsats Patienter hade blandade upplevelser av att använda bedömningsinstrumentet LCM. LCM var en 
dagbok där patienterna kunde dokumentera och gradera sitt tillstånd. Bedömningsinstrumentet 
ansågs vara användbart om det infördes av sjuksköterskan i rätt skede av sjukdomen, alltså inte 
för tidigt och sjuksköterskan måste vara medveten hur sjukdomen påverkat patienten. Patienter 
behövde känna motivation att använda instrumentet och det måste bli ett eget val från patientens 
sida att vilja använda LCM. Alla patienter var dock inte positivt inställda på grund av att LCM 
introducerades vid en för tidig tidpunkt då patienten inte var mottaglig.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

90%, Grad I enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
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Artikel 10 

Referens Van den Heuvel, S. C. G. H., Goossens, P. J. J., Terlouw, C., Van Achterberg, T & Schoonhoven, 
L. (2015). Identifying and describing patients' learning experiences towards self-
management of bipolar disorders: a phenomenological study. Journal of psychiatric and 
mental health nursing, 22, 801–810. doi: 10.1111/jpm.12243 

Land 
Databas 

Nederländerna 
OneSearch 

Syfte Att beskriva egenvård som åtgärd vid bipolär sjukdom. 

Metod: 
Design 

Beskrivande fenomenologiskt ansats.  
 

Urval 16 patienter med bipolär sjukdom. Alla deltagare fick skriftlig information om studien och 
undertecknade informerat samtycke innan intervjun påbörjades. Rekryteringen av potentiella 
deltagare genomfördes av sjuksköterskor.      

Datainsamling 16 vårdtagare intervjuades genom ett möte, öppna intervjuer av 45 till 115 min. Alla intervjuer 
var digitalt inspelad och transkriberades ordagrant. Data som samlades in studien behandlas 
anonymt.  

Dataanalys Tre analytiker startade med att enskilt läsa igenom intervjuerna för att välja ut det mest relevanta 
för studien. Intervjuerna sammanfattades och skickades till dem som blev intervjuade för att få ett 
godkännande.    

Bortfall Inget bortfall förekom. 

Slutsats För att kunna ge omvårdnad till en patient med bipolär sjukdom var det viktigt att vara medveten 
om att det är en process där patienten gradvis måste lära känna sin sjukdom, vilka reaktioner som 
förekom och konsekvenser som följde av egna vardagliga handlingar. Ömsesidigt förtroende och 
öppen kommunikation var två byggstenar som måste finnas mellan sjuksköterskan och patienten 
för att möjliggöra utveckling och reflektion.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

89,58% Grad 1 enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
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Artikel 11 

Referens Van der Voorta, T.Y., Van Meijel, B., Hoogendoorna, A.W., Goossens, P. J., Beekman, A.T., & 
Kupka, R.W. (2015). Collaborative care for patients with bipolar disorder: Effects on functioning 
and quality of life.  Journal of Affective Disorders, 179, 14–22. doi: 10.1016/j.jad.2015.03.005 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att studera effekten av ett multidisciplinärt team som var ansvariga för 
omvårdnaden hos patienter med bipolär sjukdom, se effekten av hur det multidisciplinära teamet 
förbättrade patienternas livskvalité och hur den funktionella återhämtningen blev efter depressiva 
symtom.      

Metod:  
Design 

Ett randomiserat kontrollerat test gjordes på två grupper.  

Urval Specialistsjuksköterskor, psykiatriker, patienter med bipolär sjukdom och närstående deltog i 
studien. Deltagarna valdes ut slumpmässigt till en kontrollgrupp och en grupp där undersökningen 
utfördes. Patienterna som deltog hade godkänt att vara med i studien och var mellan 18–65 år och 
hade diagnostiserats med bipolär sjukdom.  

Datainsamling Test gjordes där vård från ett multidisciplinärt team jämfördes med vanlig vård. Testet gjordes 
under ett år. 16 öppenvårdskliniker i Nederländerna för psykisk ohälsa jämfördes. Klinikerna 
skulle ha behandlat minst 20 patienter med bipolär sjukdom. Det var lika många sjuksköterskor i 
varje grupp. Därefter fick antingen en sjuksköterska eller psykiatriker göra en lista på patienter 
som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Det som undersöktes var förekomsten av 
depressiva eller maniska symtom, och svårigheten av symptomen. Forskarna undersökte även hur 
symtomen påverkade patienternas liv. Varje grupp blev tilldelat ett tillstånd som skulle behandlas 
som patienterna även fick information av. Alla beslut om behandling gjordes i ett 
multidisciplinärt vårdteam, inklusive patienten, en närstående till patienten, sjuksköterska och 
psykiater.  

Dataanalys Skillnader i utfall analyserades mellan grupperna som fick omvårdnad från ett multidisciplinärt 
team och grupperna som fick vanlig vård. Därefter utvärderades resultatet med hjälp av linjära 
modeller. 

Bortfall 21 deltagare avbröt undersökningen.  

Slutsats Studien visade att patienter som ingick i ett multidisciplinärt team där sjuksköterskan hade en stor 
roll upplevde ett ökat välbefinnande efter 12 månader. Patienterna upplevde även en ökad 
autonomi efter 6 månader, jämfört med patienter i kontrollgruppen. Patienterna visade även en 
förbättrad fysisk hälsa efter 12 månader än patienterna som inte var med i ett team. Patienterna 
visade även en minskning av nedsättning av den kognitiva funktionen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

91,49 % Grad 1 enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
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