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Sammanfattning 

Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av 

världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av 

välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Idag är förstahandsbehandlingen vanligtvis stämningsstabiliserande psykofarmaka, 

sömnpreparat och antipsykotiska läkemedel. Syfte: Syftet var att beskriva fysisk 

aktivitet hos vuxna personer med bipolär sjukdom. Metod: En allmän litteraturstudie 

gjordes på tio vetenskapliga artiklar som bearbetades genom textanalys. Resultat: 

Analysen resulterade i kategorierna: Hälsoeffekter av fysisk aktivitet, Erfarenheter av 

fysisk aktivitet och Motivation för fysisk aktivitet. Resultatet påvisade i första 

kategorin att regelbunden fysisk aktivitet minskade skoven av mani och depression. I 

andra kategorin framkom det att aktiviteter som föredrogs var rytmiska och 

monotona, såsom löpning, cykling, promenad eller simning. Tredje kategorin 

påvisade att en förtroendefull relation mellan patient och allmänsjuksköterskan var 

betydande vid depressiva perioder. Sjuksköterskan fungerade också som stöd för 

vardagsstrukturen och till att motivera till fysisk aktivitet. Slutsats: Fysisk aktivitet 

kan symtomlindra och förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Fysisk aktivitet bör 

vara en självklar del i omvårdnadsarbetet och utbildning om dess effekt bör ges till 

både sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor. Mer forskning 

behövs för att se hur fysisk aktivitet på sikt påverkar läkemedelsbehandling och 

samsjukligheten med välfärdssjukdomar.
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Abstract 

Background: The prevalence of bipolar disorder is estimated to be 1,5 % of the 

world's population and this patient group have a higher risk to be affected of welfare 

diseases such as metabolic syndrome, diabetic and cardiovascular diseases. The 

primary treatment of bipolar disorder are psychopharmacologic drugs. Aim: The aim 

of this study was to describe physical activity among adults with bipolar disorder. 

Result: Categories that appeared were: Health effects of physical activity, Experience 

of physical activity and Motivation for physical activity. First category showed that 

regularly performed physical activity reduced the episodes of mania and depression. 

Second category showed that preferred activities were of rhythmic and monotone 

nature like running, cycling, walking or swimming. Third category showed that a 

confiding relationship between the patient and their registered nurse were of 

importance during depressive episodes, functioned as support for daily routines and 

motivate for physical activity. Conclusion: Physical activity reduces symptoms and 

improve both physical and mental health. Physical activity should be a manifested 

treatment in nursing and education of its effect should be given to both nurse-students 

and registered nurses. More research is required about how physical activity affect 

treatment and the occurrence of welfare diseases in a long-term perspective.
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Inledning  

Förekomsten av bipolär sjukdom i världen uppskattas till 0,4–1,5 % beroende på land 

och är nästintill jämlik mellan könen (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & 

Smith, 2015). Globalt uppskattades det år 2016 vara 40 miljoner människor som hade 

en bipolär sjukdomsdiagnos (Ritchie & Roser, 2018). Enligt Nationella 

kvalitetsregister (2017) för bipolär sjukdom är självmordsrisken 15–20 procent högre 

hos personer med bipolär sjukdom än i övriga befolkningen. Även risken att dö i 

somatiska sjukdomar ökar till följd av sjukdomen (Nationella kvalitetsregister, 2017). 

Bristfällig fysisk aktivitet och stillasittande livsstil hos vuxna personer med bipolär 

sjukdom kan vara faktorer som bidrar till ökad dödlighet till följd av hälsorelaterade 

sjukdomar såsom fetma, hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, metaboliskt syndrom 

(Janney, Fagiolini, Swartz, Jakicic, Holleman, & Richardson, 2014). Därför är det av 

vikt att forska kring alternativa kompletterande behandlingsregimer som är 

socioekonomiska och möjliga att implementera i omvårdnaden för att främja både den 

fysiska och på sikt den psykiska hälsan hos patienter med bipolär sjukdom.  

 

Bakgrund 

Bipolär sjukdom 

I slutet av år 2018 var 6,680 personer av populationen med bipolär sjukdom 

registrerade i ett nationellt kvalitetsregister för bipolär sjukdom (Psykreg, u.å.). 

Världshälsoorganisationen (WHO) International Classification of Diseases (ICD-10, 

2003) klassificeras bipolär sjukdom som att personen som insjuknar har haft minst två 

episoder där patientens stämningsläge och aktivitetsnivå varit signifikant påverkat. 

Detta innebär att det ska ha förekommit episoder av både manier eller hypomanier 

samt förekommit depressiva perioder. Vanligtvis är patienterna mellan episoderna 

helt symtomfria, dessa perioder kallas för eutyma (WHO, 2001; ICD-10, 2003; 

Skärsäter, 2014). En bipolär depression förklaras av Holt et al. (2015) som att det 

depressiva stadiet avlöses med perioder av mani. Hypomani beskrivs som ett 

stämningsläge som är karakteristiskt förhöjt men av mildare grad än mani och 

personen är vanligtvis medveten om sitt tillstånd. Mani är ett närmast euforiskt 

tillstånd där personen som är manisk upplever att allt är möjligt och inte ser 

konsekvenserna av sitt handlande. Personen som är manisk är oerhört aktiv, sover 

mycket lite eller inte alls, pratar fort och oavbrutet samt har svårt att lyssna. Efter ett 

par dagar helt utan sömn infinner sig oundvikligt en utmattning och manin avtar i 

intensitet och avlöses ofta av en depression (Holt et al., 2015). 

 

Behandlingsregim  

Främjande omvårdnadsåtgärder vid både depression och manier är stöd till 

återupprättande av rutiner såsom kost, mat och motion (Jönsson, 2006). 

Symtomhantering hos patienter med bipolär sjukdom påverkar återfallsbenägenheten 

för depression, mani eller hypomani (Cutler, 2001). Vid akuta affektiva, 

känsloladdade, episoder av kan funktionsförmågan vara mycket nedsatt till följd av 
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låg energinivå, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och trötthet. Under 

symtomfria, eutyma, perioder kan funktionsnivån vara helt eller delvis återställd. Risk 

för bestående kognitiv nedsättning ökar med antal skov (Socialstyrelsen, u.å.). I 

omvårdnaden vid ett pågående skov är det av vikt att begränsa stimuli samt återfå 

rutiner med mat och sömn. Ett lågaffektivt bemötande och strukturerad miljö är andra 

viktiga faktorer i omvårdnaden (Adler, 2014). 

Läkemedelsbehandling vid behandling av bipolär sjukdom är i första hand 

stämningsstabiliserande läkemedel (Socialstyrelsen, u.å.). Behandlingen bör ges 

profylaktiskt innan en affektiv episod bryter ut. En bedömning av riskbeteende och 

tidigare insjuknande bör göras eftersom det kan ge en indikation på behov av snabb 

behandling (Adler, 2014). Ångestproblematik och sömnstörningar är symtom som 

orsakar stort lidande och bör behandlas tidigt med hjälp av sömnpreparat. 

Kombination av läkemedel är vanligt vid behandling av mixade episoder eller akut 

mani (Cipriani et al., 2011). Andra generationens antipsykotika kan kombineras med 

antidepressiva läkemedel (Tohen et al., 2003; Ghaemi, Hsu, Soldani & Goodwin, 

2003). Vid svår bipolär depression med psykotiska symtom och sucicidrisk har 

elektrokonvulsiv behandling, ECT, visat sig vara en effektiv behandling, 

behandlingen kan även övervägas vid måttlig depression (Fink, 2014; Svenska 

psykiatriska föreningen, 2014). Ett värdefullt komplement till annan behandling är 

patient och närståendeutbildning (Socialstyrelsen, u.å.). 

Kostnaden för patienter med bipolär sjukdom i Sverige var år 2008 enligt Ekman, 

Granström, Omérov, Jacob och Landén (2013) var i snitt 28,011 Euro, denna siffra 

nästan fördubblades under affektiva episoder. Kostnader som var indirekta, det vill 

säga värdet av den produktion som förloras på grund av sjukskrivningar, minskad 

arbetsförmåga och förtidspensionering, stod för 75 % av den totala kostnaden (Ekman 

et al., 2013). 

Definition av fysisk aktivitet 

Howley (2001) definierar fysisk aktivitet som en kroppslig rörelse som utförs 

viljemässigt och som leder till att energiomsättningen i kroppen ökar.  

Folkhälsomyndigheten (2013) tar upp att all kroppsrörelse som generar i en ökad 

energiförbrukning är fysisk aktivitet. Begreppet fysisk aktivitet inkluderar enligt 

Folkhälsoinstitutet (1997) kroppsrörelser som sker under arbete, fritid, idrott, 

kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. Begreppet friluftsliv 

(Regeringskansliet, 1999) syftar på utomhusaktiviteter i naturen som inte har något 

krav på prestation. Rörelse har samma innebörd som fysisk aktivitet men med fokus 

på motoriken. En annan synonym till fysisk aktivitet är motion och kan förklaras med 

kroppsrörelser som främjar hälsan (Synonymer, u.å.; NE, 2019). Foster (2000) tar upp 

att fysisk aktivitet i alla dess former, som inte orsakar skada eller utgör en risk, 

förbättrar hälsan och den fysiska förmågan. Reiner, Niermann, Jekauc och Woll 

(2013) påvisade i sin studie att fysisk aktivitet har en långsiktig positiv preventiv 

påverkan på sjukdomar som övervikt, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, 

Alzheimer och demens. Det visade sig även i en studie av Ekelund, Brage, Franks, 
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Hennings, Emms och Wareham (2005) att fysisk aktivitet är en betydelsefull 

prevention för metaboliskt syndrom oavsett om den aeroba träningen förbättras eller 

inte. 

Globalt uppskattades inaktivitet vara orsaken till 21–25 % av bröst- och 

tjocktarmscancer, 27% av diabetesfallen och 30 % av hjärt- och kärlsjukdomar 

(WHO, 2019). Bara i Europa uppskattas en tredjedel av befolkningen vara 

otillräckligt fysiskt aktiva. En stillasittande livsstil och bristfällig fysisk aktivitet är en 

trend som tillsammans med en diet med mycket socker bidrar till ökning av antalet 

livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd i Europa (WHO, 2019). I studien av Costa Melo, 

Mendonca da Silva och do Nascimento Calles (2014) visade det sig att ett samband 

kunde ses mellan sjuklig övervikt och nedsatt lungkapacitet som visade sig genom 

nedsatt forcerad utandningsvolym, vital- och totalkapacitet. 

Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndighetens rekommendation att utföra 

150 minuter måttligt ansträngande fysisk aktivitet per vecka kan minska risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar betydligt (WHO, 2019; Folkhälsomyndigheten, 2013).  

Den allmänna sjuksköterskans roll 

Allmänsjuksköterskan, inom slutenvård och primärvård, möter olika patienter med 

olika grundsjukdomar där bipolär sjukdom kan vara en av dessa. För att kunna möta 

patienternas behov i att hantera sina hälsoproblem behövs ett ökat samarbete mellan 

öppenpsykiatrin, primärvården, kommunalvården och socialtjänsten (Blomqvist, 

Sandgren, Carlsson & Jormfeldt, 2017). Kommunikationen mellan dessa instanser bör 

förbättras för att kunna ta fram och utveckla interventioner, för att främja en hälsosam 

livsstil och för att minska risken för bristfällig fysisk aktivitet. Patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom bör vårdas ur ett holistiskt perspektiv med fokus på att stötta 

patienten med vardaglig struktur och med att identifiera motivationsfaktorer 

(Blomqvist et al., 2017) såsom fysisk aktivitet. 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Phil Barkers Tidalmodell utformades i första hand för den psykiatriska vården. I 

videon om The Tidal Model inspelad av Social- og Sundhedsskolan FYN, SOSU 

FYN (2014) förklarar Phil Barker att teorin gäller alla människor och bygger på att 

livet är i ständig förändring. Modellen utgår från att människor är i ständig rörelse, 

likt tidvatten och kan användas vid livets alla svårigheter. Modellen bygger på att få 

människan att reflektera över sin livshistoria och hur den har påverkat och format 

individen som person. Barker (SOSU FYN, 2014) förklarar även att när en person blir 

drabbad av en svår livskris kan metaforen skeppsvrak användas, där individen är 

skeppet, som blir ett skeppsvrak enligt modellen vid den svåra livskrisen. Målet är att 

personen själv ska identifiera sina personliga resurser samt vilken hjälp och stöd hen 

behöver för att klara sig igenom krisen (Brookes, 2014). Nyttjande av modellen 

främjar även vårdpersonalens empati och känslan av att hjälpa i en vård som idag är 

under mycket tidspress (Barker, 2001). 
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Tidalmodellen beskriver tio steg som kan användas av den som hjälper eller den som 

behöver hjälp (Brookes, 2014). Första steget är; värdera rösten och var lyhörd till 

personens historia. Andra steget; respektera språket och ordvalen som den behövande 

använder. Tredje steget; skapa en genuin nyfikenhet för den behövande och undvik att 

se signaler och symtom. Fjärde steget; bli lärlingen och lär genom den behövande vad 

som är väsentligt att göra i situationen och undvik att leda. Femte steget; använd den 

tillgängliga verktygslådan, vad har tidigare fungerat? Sjätte steget; skapa nästa steg, 

vad kan göras i nuet för att ta första steget mot en förändring? Sjunde steget; ge tid för 

förändringsarbetet. Åttonde steget; belys den personliga visdomen och stärk den 

behövandes visdom genom hens egen livshistoria. Nionde steget; uppnå en förståelse 

för att förändring är konstant. Tionde steget; var transparent och öppen för att stärka 

relationen mellan den som hjälper och den som är i behov av hjälp (Brookes, 2014).  

Problemformulering  

Bipolär sjukdom kan innebära ett lidande för patienten tillsammans med sämre 

kroppslig hälsa och hög dödlighet. Det finns begränsningar i kunskapen om 

alternativa behandlingsmetoder som fysisk aktivitet. Det är därför betydande att lyfta 

den fysiska aktivitetens påverkan hos denna patientgrupp. Mer evidens behövs för att 

ge allmänsjuksköterskan kompetensen att möta dessa patienter för en personcentrerad 

vård inom all vård och omsorg. 

Syfte 

Syftet var att beskriva fysisk aktivitet hos vuxna personer med bipolär sjukdom. 

Metod 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie som har genomförts med inspiration från 

Forsberg & Wengström (2016).  

Datainsamling 

En inledande sökning gjordes i databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA, för 

att få en överblick över vad som tidigare hade skrivits om det valda ämnet. Sökorden 

som användes var bipolär, bipolär och fysisk aktivitet. När sökordet bipolär användes, 

blev resultatet tio tidigare uppsatser. När sökorden bipolär sjukdom och fysisk 

aktivitet användes blev resultatet noll uppsatser.  

Därefter gjordes en primär sökning i PsycINFO med ämnesord Bipolar disorder och 

som fritext användes physical activity, exercise och physical exercise, dessa användes 

sedan i samtliga databaser. Detta gjordes för att få en överblick över den forskning 

som gjorts tidigare i ämnet (Forsberg & Wengström 2016). Därefter formulerades 

syftet utifrån sökorden. De databaser som slutligen användes vid litteratursökningen 
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var Cinahl, PsychINFO och PubMed, då dessa är inriktade på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ämnesordet som användes i alla tre databaser var 

Bipolar disorder och i fritextsökningen användes physical activ*, exercise* och 

physical exercise* med trunkering * för att få resultat med olika böjningar på 

begreppen (Östlund, 2017), se sökordshistoriken i tabell 1 (bilaga A). Anledningen till 

valet av dessa begrepp var att physical activ* och exercise* samt physical exercise* 

har en likvärdig betydelse och användbarhet i denna kontext. Eftersom begreppen är 

synonyma (Collins COBUILD Advanced learner’s dictionary, 2018) togs beslut att 

använda dessa begrepp för att inte gå miste om relevanta resultat. För att sökningarna 

skulle svara på litteraturstudiens syfte användes de booleska operatorerna AND och 

OR i sökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Hjälp togs även av en bibliotekarie 

för att säkerställa att sökningarna var relevanta (Östlund, 2017). Sökhistoriken hittas i 

tabell 2 (se bilaga B). Tio relevanta artiklar valdes ut med olika kvalitativa och 

kvantitativa ansatser, se tabell 3 (bilaga C). De vetenskapliga artiklarna lästes 

noggrant igenom och granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Samtliga titlar och abstrakt 

granskades. Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité bedömdes i graderingar av I, II 

och III. Grad I står för högsta kvalité, grad II för något lägre och grad III för låg 

kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att samtliga resultatartiklar skulle vara skrivna på engelska, 

inte vara äldre än 10 år, att deltagarna i studierna skulle vara vuxna personer över 18 

år, att artiklarna skulle vara peer-reviewed där det fanns som valbart alternativ samt 

ha en kvantitativ, kvalitativ eller mixad metod ansats.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar som var 

äldre än tio år, studier gjorda på personer under 18 år, artiklar där deltagarna inte hade 

en bipolär sjukdomsdiagnos, artiklar som ej svarade mot studiens syfte samt review-

artiklar.  

Cinahl 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) är en databas med 

vetenskaplig forskning inom omvårdnad, specialiserad omvårdnad samt fysioterapi 

och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen gjordes genom att gå in 

på Cinahl subject headings där sedan Bipolar Disorder skrevs in för att få med det 

ämnesordet i sökningens resultat. I nästa steg användes AND (physical activ*) OR 

exercise* OR (physical exercise*) på en och samma söksträng i fritext eftersom dessa 

var relevanta i relation till syftet. Begränsningar som sedan gjordes för att specificera 

sökningen till syftet var att resultatartiklarna begränsades mellan åren 20080101–

20190101, att deltagarna i studien var gjorda på vuxna personer över 18 år, att 
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resultaten skulle vara skrivna på engelska samt att artiklarna skulle vara peer 

rewiewed. Sökningen gav 43 träffar, samtliga titlar och abstrakt lästes igenom. Av de 

lästa abstrakten svarade fyra vetenskapliga artiklar mot syftet, som sedan granskades 

och slutligen användes som resultatartiklar. Två andra artiklar visade sig vara 

dubletter gentemot PubMed och PsycINFO sökningarna.  

PubMed 

Public Medline (PubMed) är en databas som täcker allmän och klinisk medicin, 

omvårdnad, rehabilitering och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen 

gjordes genom att gå in på MeSH Database och söka på Bipolar Disorder vilket sedan 

användes som meshterm för att få med sökordet som huvudämne i sökningen. 

Därefter utfördes en sökning under advanced search med sökfrasen Bipolar Disorder 

MeSH AND (physical activ*) OR exercise* OR (physical exercise*) på en och 

samma söksträng. Begränsningar som användes var 20080101–20190101, humans, 

adult 19+ yrs, English, MeSH Major Topic och best match. Peer reviewed fanns inte 

som förval och på grund av det kunde det inte inkluderas i sökningen. Sökningen gav 

29 artiklar, samtliga titlar och abstrakt lästes igenom, av dessa abstrakten svarade en 

vetenskaplig artikel mot syftet, den granskades och användes slutligen som 

resultatartikel. Tre andra artiklar visade sig vara dubbletter gentemot sökningarna på 

Cinahl och PsycINFO.  

PsycINFO 

Psychological Abstract (PsychINFO) är en databas som har en täckande forskning 

inom psykologi med ämnen som psykiatri, management, undervisning och socialt 

arbete (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen påbörjades genom att gå in på 

Thesaurus och söka på Bipolar Disorder som sedan användes som huvudämne. 

Därefter utfördes en sökning under advanced search med sökfrasen Bipolar Disorder 

AND (physical activ*) OR exercise* OR (physical exercise*) på en och samma 

söksträng, med begränsningarna; 20080101–20190101, adulthood (18 yrs & older), 

English och peer reviewed. Sökningen gav 138 artiklar där samtliga titlar och abstrakt 

lästes igenom. Databasen användes som främsta sökmotor gentemot Cinahl och 

PubMed då den inriktar sig på psykologisk forskning och psykiatri. Av dessa abstrakt 

svarade fem vetenskapliga artiklar mot syftet, dessa lästes i sin helhet, granskades och 

användes slutligen som resultatartiklar. Två andra artiklar visade sig vara dubletter 

gentemot Cinahl och PubMed sökningarna.  

Sammanfattning av datainsamling 

Av de tio resultatartiklarna, som svarade mot studiens syfte, granskades samtliga mot 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att få ett mått på artiklarnas 

vetenskapliga kvalité, se tabell 3 (Bilaga C). Artiklarnas innehåll eller avsaknad av 

innehåll poängsattes utifrån granskningsmallen vilket gav en procent som låg till 

grunden för om artikeln blev en grad I, grad II eller grad III. Enligt 

graderingssystemet representerar grad I en hög vetenskaplig kvalitet, grad II något 
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lägre och grad III en låg vetenskaplig kvalitet till följd av avsaknad av viktiga 

komponenter som bör finnas med i artikeln för att säkerställa den vetenskapliga 

kvaliteten. Av resultatartiklarna bedömdes nio (9) artiklar till grad I och en (1) artikel 

till grad II. Ett flertal länder var representerade bland de utvalda resultatartiklarna: 

Australien (3), Belgien (3), Storbritannien (3), Nederländerna (1), USA (1) och 

Österrike (1). 

Databearbetning 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) textanalys bearbetades innehållet av 

resultatartiklarna. Som första steg i analysen lästes resultatartiklarna flera gånger 

gemensamt och på egen hand. Som steg två i databearbetningsprocessen plockades 

relevanta textstycken ut som svarade på denna studies syfte, inspiration hämtades från 

Danielssons (2012) anvisning för textanalys för att koncentrera de mest relevanta 

innehållet. Som steg tre färgkodades textstyckena och innehållet komprimerades till 

kategorier. De kategorier som skapades var Hälsoeffekter av fysisk aktivitet med 

underkategorierna Effekter på kroppslig hälsa och Effekter på psykiska hälsa. Andra 

kategorin var Erfarenheter av fysisk aktivitet med underkategorierna Fysisk aktivitet 

och individuell anpassning och Fysisk aktivitet och tillgänglighet. Tredje kategorin 

var Motivation för fysisk aktivitet med underkategorierna Socialt stöd som motivation 

för fysisk aktivitet, Sjuksköterskans stöd som motivation för fysisk aktivitet och 

Miljöfaktorer som motivation för fysisk aktivitet. I steg fyra arbetades likheter och 

skillnader fram i artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2016). I femte och sista 

steget diskuterades resultat och dess innehåll gemensamt till konsensus uppnåddes. En 

viss förförståelse fanns om fysisk aktivitet och dess påverkan vid depression vilket 

grundades i tidigare läst litteratur och media. Detta kan ha lett till en förförståelse att 

detsamma gäller även vid bipolär sjukdom (Forsberg & Wengström, 2016). 

Forskningsetiska övervägande 

Kjellström (2012) och Hellström Muhli (2014) beskriver vikten av forskningsetik för 

att förhindra att personer skadas, såras eller utnyttjas i samband med forskning på 

människor. I studier som avser forskning om människor ska Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) följas för att säkerställa anonymiteten hos deltagarna. För att 

säkerställa att forskningen är etiskt försvarbar finns olika etiska principer, 

deklarationer, kodexar och rapporter samt lagar (Kjellström, 2012). Dessa ska följas 

för att främja deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter vid forskning. 

Helsingforsdeklarationen som innefattar riktlinjer för medicinsk forskning har som 

grundläggande princip att alltid väga hälsa och välbefinnande hos deltagarna i studier 

mot nyttan och risken för forskning på vetenskaplig- och samhällsnivå. 

Belmontrapporten fokuserar på tre etiska principer, respekt för personer, göra-gott- 

och rättviseprincipen. Göra-gott principen fokuserar på att minimera skada och 

maximera möjliga fördelar. En annan viktig etisk princip som måste beaktas är 

människovärdesprincipen som innebär att alla människor har ett lika värde, oberoende 

av faktorer som definierar vilka de är eller vilka egenskaper de besitter (Kjellström, 
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2012). I omvårdnadsforskning kan sjuksköterskornas internationella etik-kod (ICN, 

2017) användas vid etiska överväganden. Koden innehåller sex etiska principer, fyra 

av dessa måste följas vid forskning. Dessa är patientens rätt till att inte bli skadad, rätt 

till information, självbestämmande över att delta eller avbryta medverkan när som 

helst under studien samt rätt till privatliv, anonymitet och konfidentialitet. Samtliga 

resultatartiklar som användes är godkända av etiska kommittéer (Forsberg & 

Wengströms, 2016) och granskade enligt Carlsson och Eiman (2003) 

granskningsmall. Alla deltagare i studierna som har analyserats har gett informerat 

samtycke i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2012).  

Denna litteraturstudie har databaser och redan genomförd forskning som grund för 

resultatet vilket gör att det var av vikt att alla artiklar som användes blivit godkända 

av etiska kommittéer. Det finns ett behov av forskning kring ämnet för både den 

allmänna sjuksköterskeprofessionen, vården, samhället och för individen vilket gör att 

det finns ett värde med studien. I denna litteraturstudie valdes endast forskning som 

var gjorda på vuxna personer då det enligt Kjellström (2012) är en mindre sårbar och 

utsatt grupp än barn. 

Resultat 

I kommande del presenteras litteraturstudiens resultat. Under databearbetningen 

framkom tre huvudkategorier: Hälsoeffekter av fysisk aktivitet med underkategorierna 

Effekter på kroppslig hälsa och Effekter på psykisk hälsa. Andra huvudkategorin blev: 

Erfarenheter av fysisk aktivitet med underkategorierna Fysisk aktivitet och individuell 

anpassning och Fysisk aktivitet och tillgänglighet. Tredje huvudkategorin blev: 

Motivation för fysisk aktivitet med underkategorierna Socialt stöd som motivation för 

fysisk aktivitet, Sjuksköterskans stöd som motivation för fysisk aktivitet och 

Miljöfaktorer som motivation för fysisk aktivitet.  

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

Effekter på kroppslig hälsa 

Vancampfort, Sienaert, Wyckaert, Probst, De Hert, De Hert, Stubbs och Buys (2016) 

registrerade att patienter med bipolär sjukdom från öppenvården hade en signifikant 

lägre maximal syreupptagningsförmåga jämfört med hälsokontrollgruppen. Det 

noterades också att dessa patienter skattade högre på Borg-skalan som mäter upplevd 

utmattning under utförande av fysisk aktivitet. Patienterna med bipolär sjukdom från 

öppenvården var inte signifikant mindre fysiskt aktiva än hälsokontrollgruppen men 

hade ett mer inaktivt liv överlag (Vancampfort et al., 2016). 

Vancampfort, Sienaert, Wyckaert, De Hert, Stubbs, Kinyanda och Probst (2016) 

observerade att deltagarna med bipolär sjukdom och metaboliskt syndrom som 

genomförde samma gå-test som jämförelsegruppen med endast en bipolär 

sjukdomsdiagnos visade sig ha en nedsatt förmåga att gå samt fick högre poäng på ett 
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formulär som bedömde depressiva symtom. Överlag upplevde dessa deltagare även 

mer dyspné och fysisk smärta före och efter gå-testet än jämförelsegruppen 

(Vancampfort et al., 2016). En observation som gjordes av Vancampfort et al. (2016) 

vid mätning av maximal syreupptagningsförmåga i relation till fysisk aktivitet hos 

personer med bipolär sjukdom var de mest framträdande faktorerna vid högre 

syreupptagningsförmåga trots en bipolär sjukdomsdiagnos en ung ålder, högre 

aktivitetsnivå, lägre dos av antipsykotiska läkemedel samt högre poäng på en positiv-

och-negativ skattningsskala som påvisade ett bättre upplevt välmående (Vancampfort 

et al., 2016). 

Effekter på psykisk hälsa 

I Sylvia et al. (2013) resultat visade det sig att 40 procent av deltagarna med bipolär 

sjukdom utövade fysisk aktivitet mindre än en dag per vecka och resterande 60 

procent minst en gång per vecka. I studien av Wright, Armstrong, Taylor och Dean 

(2012) beskrev deltagarna att regelbunden fysisk aktivitet kunde vara användbar som 

symtomhantering vid bipolär sjukdom. Andra medverkande i studien upplevde till och 

med att måendet försämrades om de inte utförde fysisk aktivitet regelbundet. En 

deltagare som följde en behandlingsplan och tränade 3,5 h varje dag upplevde att det 

ledde till färre skov av manier och depressioner. Deltagare upplevde att fysisk 

aktivitet kunde minska intensiteten av det hypomaniska och depressiva episoderna 

samt till en viss del förlänga de stabila symtomfria perioderna (Wright et al., 2012). I 

Proudfoot, Whitton, Parker, Doran, Manicavasagar och Delmas (2012) studie 

noterades en utlösande trigger för depressiva perioder vara just minskad mängd 

träning och ändringar i dagliga rutiner. Wright et al. (2012) fick fram att deltagarna 

upplevde att fysisk aktivitet kunde vara till hjälp för att finna en struktur i vardagen 

och även ha en positiv påverkan på den inre livsrytmen. En majoritet av de 

medverkande uttryckte att det fanns en viss rädsla för att planerad fysisk aktivitet 

skulle orsaka mer kaos i livet och en minoritet av dessa upplevde en så stor rädsla att 

det ledde till att de inte utförde någon fysisk aktivitet alls (Wright et al., 2012). 

Stegink, van der Voort, van der Hooft, Kupka, Gossens, Beekman och van der Meijel 

(2015) kunde i sitt resultat påvisa att dagliga aktiviteter gav patienterna en känsla av 

att de åstadkommit något. 

Enligt Stanton, Reaburn och Happell (2016) resultat skattade personer med bipolär 

sjukdom ett signifikant bättre mående enligt två känsloskalor som mätte upprymdhet 

respektive depression efter måttlig fysisk aktivitet. Sylvia et al. (2013) kunde se ett 

samband mellan minskad mängd träning och mer allvarliga och långdragna former av 

depression hos personer med bipolär sjukdom. Det framkom också att deltagare som 

hade maniska symtom överlag tränade oftare, tre gånger mer per vecka. Detta gällde 

även deltagare som varit deprimerade eller maniska under det senaste året. 

Regelbunden träning visade sig ha samband med högre uppskattad livsfunktion och 

livskvalitet. Personer som led av mixade episoder under studien tränade oftare än de 

som under studien hade en svår depression. Framförallt tränade de som hade en svår 
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depression betydligt mindre än personer som hade mani/hypomani när studien började 

(Sylvia et al., 2013). Enligt Wright et al., (2012) upplevde de som inte tränade 

regelbundet att fysisk aktivitet kunde förvärra symptomen på mani/hypomani i större 

utsträckning än de deltagare som var aktiva regelbundet. 

Generellt upplevde de medverkande i studien att träning hade en ambivalent innebörd 

av positiv och negativ påverkan beroende på sinnesstämning (Wright et al., 2012). En 

deltagare uttryckte att fysisk aktivitet var effektivt när hon var deprimerad men att det 

rent av kunde förvärra hennes maniska skov (Wright et al., 2012). Hon jämförde en 

promenad i maniskt tillstånd som en framåtmarsch där känslan av att komma framåt 

också tog henne högre i sin sinnesstämning (Wright et al., 2012). Nästan hälften av 

deltagarna uttryckte att alla positiva effekter av fysisk aktivitet bleknande när en 

person genomgick en allvarlig depression eller mani (Wright et al., 2012). Enligt 

Stegink et al. (2015) studie framkom det att deltagarna under en depressiv episod 

upplevde fysisk aktivitet som en utmaning. En medverkande uttryckte att fysisk 

aktivitet endast hade en positiv påverkan om depressionen eller hypermanin var 

måttlig eller inte hunnit bryta ut helt. Fysisk aktivitet hade enligt denna deltagare inte 

samma påverkan om depressionen var djup eller hypermanin hade brutit ut helt. En 

deltagare beskrev depression som att utkämpa en redan förlorad kamp och att den 

minimala energin som fanns under en depression behövde sparas till att försöka bli 

bättre i sjukdomen (Stegink et al., 2015). I en studie av Serafim, da Ponte, Lima, 

Martins, Rosa och Kunz (2019) där en intervention i form av djupandningsträning hos 

deltagare med bipolär sjukdom som hade en stillasittande livsstil genomfördes, kunde 

en signifikant reducering av upplevda ångestsymtom observeras. Efter sex veckors 

implementering av djupandningstekniken andades deltagarna i högre utsträckning 

med diafragmaandning som även ledde till högre syreupptagningsförmåga jämfört 

med innan interventionen då de andades ytligare. Det framkom i Stegink et al. (2015) 

att en viss nivå av fysisk aktivitet kunde vara en viktig komponent för att deltagarna 

skulle kunna upprätthålla kontrollen över sin livssituation och för att förebygga 

återfall i depressioner. Under en depression främjade fysisk aktivitet även delaktighet 

i deras återhämtningsprocess. Endast en deltagare uttryckte att fysisk aktivitet inte på 

något sätt var användbart som symtomhantering vid bipolär sjukdom (Stegink et al., 

2015). 

Erfarenheter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet och individuell anpassning 

Många deltagare uttryckte att typen av fysisk aktivitet kunde vara avgörande för om 

det var bra eller skadligt för måendet (Wright et al., 2012). En medverkande i studien 

menade att sinnesstämningen och den fysiska aktiviteten skulle vara varandras 

motsatser. Fysiska aktiviteter som uppfattades som särskilt positiva hos de 

medverkande var rytmiska och monotona aktiviteter som löpning, simning, 

promenader eller cykling. En deltagare uttryckte att den fysiska aktiviteten genom 

löpning på ett löpband hade en lugnande effekt vid hypomaniska tillstånd. En annan 
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deltagare uttryckte att rytmen i dessa träningsformer kunde bringa klarhet och struktur 

i tankarna (Wright et al., 2012). I studien av Sim-Gould, Vazirian, Remick och Khan 

(2017) tyckte de medverkande att ett idealiskt fysiskt aktivitetsprogram för personer 

med bipolär sjukdom skulle vara ett allsidigt rörelseprogram som innehöll 

styrketräning och konditionsträning som varvades med lugnare aktiviteter som yoga 

(Sim-Gould et al., 2017).  

Fysisk aktivitet och tillgänglighet 

De önskvärda aktiviteterna var enligt deltagarna roliga, ekonomiskt överkomliga och 

något som de behärskade (Sim-Gould et al., 2017). En gemensam barriär för att utföra 

fysisk aktivitet var ekonomin. En deltagare uttryckte att även om yoga var bra för det 

fysiska och psykiska måendet kostade det för mycket med ett löpande medlemskap. 

Det ideala programmet skulle därför enligt denna deltagare vara gratis eller erbjudas 

till en rimlig kostnad. Angående intensiteten, tiden och frekvensen samt kostnaden 

skulle det ideala programmet praktiseras två-tre gånger per vecka, ha en lätt till medel 

intensitet och vara under 30–60 minuter per gång (Sim-Gould et al., 2017). Enligt 

Wright et al. (2012) framkom det att deltagarna ville att fokus i interventioner med 

fysisk aktivitet skulle vara regelbundenhet oavsett sinnesstämning. Därför behövde 

den fysiska aktiviteten som intervention vara flexibel för att passa deltagarnas olika 

intressen, fysiska aktivitetsnivå men också energinivån utifrån deras sinnesstämning. 

Möjligheten att välja mellan olika typer av fysisk aktivitet och hur mycket 

energiinsats som krävdes var enligt deltagarna andra förutsättningar för att kunna 

bibehålla regelbundenhet (Wright et al., 2012). 

Motivation för fysisk aktivitet 

Socialt stöd som motivation för fysisk aktivitet 

Deltagarna uttryckte att det fanns en motivationsbarriär för att genomföra fysisk 

aktivitet trots vetskap om dess fördelar (Sim-Gould et al., 2017). En deltagare 

berättade att bristen på motivation ibland var så svår att det var nödvändigt med hjälp 

att laga mat, städa och göra de enklaste vardagsgöromålen. Viktiga stödjande faktorer 

var därför socialt stöd från familj, vänner och respektive för att bibehålla en god 

fysisk och psykisk hälsa. Uppmuntran och stöttning var viktiga faktorer för att främja 

regelbunden fysisk aktivitet och deltagande i sociala aktiviteter (Sim-Gould et al., 

2017). Enligt Sylvia et al. (2013) kunde samband ses mellan träningsfrekvens och 

relationsstatus. Deltagare som var gifta eller sambos var överlag mindre fysisk aktiva 

än de deltagare som var singlar eller hade separerat. I Sim-Gould et al. (2017) studie 

uttryckte en medverkande att fysisk aktivitet sågs som en del av behandlingen. Det 

var ett sätt att socialisera med andra människor samtidigt som det påverkade den 

fysiska hälsan positivt. Många deltagare uttryckte att en gemenskap med individer 

som hade liknande diagnoser skulle kunna vara bra för att bevara motivationen. 

Denna gemenskap skulle ha en förstående, fördomsfri och uppmuntrande atmosfär där 

alla strävade efter samma mål (Sim-Gould et al., 2017). 
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Sjuksköterskans stöd som motivation för fysisk aktivitet 

I Stegink et al. (2015) uttryckte deltagarna att sjuksköterskan kunde vara till hjälp för 

att strukturera upp dagliga rutiner som fysisk aktivitet. Sim-Gould et al. (2017) 

noterade i sin studie att samtliga deltagare hade olika strategier för att förbättra sin 

psykiska och fysiska hälsa. Depressiva perioder visade sig kunna utlösas av 

misslyckande i relationer (Proudfoot et al., 2012). Detta gällde även i relationen med 

sjuksköterskan, framförallt om uppmärksamhet och förståelse inte gavs till det 

emotionella lidandet som patienten genomgick. En deltagare uttryckte att det var 

viktigt att sjuksköterskan inte fokuserade enbart på brister utan även lyfte fram 

patientens resurser (Proudfoot et al., 2012). En förutsättning enligt Stegink et al. 

(2015) för skapande av en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska var 

att patienten oberoende av sitt mående kunde vara sig själv. De flesta patienterna 

uppskattade att sjuksköterskan i sitt stöd under en bipolär depression strävade efter att 

stötta patienten till självständighet (Stegink et al., 2015). Viktiga faktorer för att klara 

av att utföra fysisk aktivitet regelbundet var olika typer av uppföljning och 

individuellt stöd (Wright et al., 2012). 

Det uppskattades att sjuksköterskan uppmuntrade och hjälpte patienten att känna 

empowerment (Stegink et al., 2015). Detta gjordes genom att stötta patienten med att 

själv komma på lösningar och förslag på förändringar. Det var av vikt att 

sjuksköterskan visade empati, vänlighet och engagemang samt skapade en trygg 

miljö. Det framkom vara av vikt att sjuksköterskan höll överenskommelser samt var 

lättgänglig. Relationen stärktes om sjuksköterskan tog sig tid att identifiera 

utmärkande karaktäristiska drag och sårbarheter hos individen relaterade till 

sjukdomen. Enligt patienterna var en förutsättning för en god relation att 

sjuksköterskan skapade en välkomnande atmosfär som var en förutsättning för att 

patienten skulle våga dela med sig av sina känslor och tankar. Sjuksköterskan kunde 

ge patienten stöd med att strukturera upp vardagen och motivera till fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskans stöd framkom vara av stor vikt för patientens säkerhetsnät, 

framförallt i depressiva episoder där funktionsförmågan psykiskt, fysiskt och även 

socialt var kraftigt nedsatt (Stegink et al., 2015). 

Miljöfaktorer som motivation för fysisk aktivitet 

Deltagarna noterade att vistelse i naturen ofta innebar fysisk aktivitet samt upplevde 

att naturen lugnade deras sinnesstämning (Sim-Gould et al., 2017). En deltagare 

uttryckte att aktiviteter som att klyva ved, byggprojekt och andra projekt som utfördes 

fysiskt kombinerade både fysisk aktivitet och att vistas ute (Sim-Gould et al., 2017).  

I Danner et al. (2017) observerades det att majoriteten av deltagarna som använde 

stegräknaren såg den som positiv för deras hälsa och ansåg att den var lättanvänd. 

Den upplevdes öka självkontrollen, skapade motivation till att vara fysiskt aktiv och 

gav känslan av att upprätthålla en lämplig aktivitetsnivå. En minoritet av deltagarna 

tyckte inte att stegräknaren hade någon betydande påverkan på motivationen att vara 
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mer aktiv. De som inte använde stegräknaren trodde trots det att den kunde vara ett 

bra hjälpmedel för att främja deras hälsa (Danner et al., 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån termerna pålitlighet, bekräftelsebarhet, trovärdighet och överförbarhet 

kommer metoden i denna studie att diskuteras (Wallenberg & Henricson, 2012).  

Synonymerna som användes var exercise, physical activity och physical exercise vars 

betydelse innefattar vardagsmotion, träning och annan fysisk aktivitet (Collins 

COBUILD Advanced learner’s dictionary, 2018). Dessa synonymer gav ett 

sökresultat som svarade bäst till studiens syfte samt gjorde att sökningarna gav en 

bred variation av olika typer av fysisk aktivitet (Karlsson, 2012). Sökningarna i 

databaserna gjordes med mål att vara så identiska som möjligt, en skillnad som inte 

gick att påverka var vid sökningen på PubMed där det inte gick att begränsa 

sökningen till peer reviewed artiklar som i de andra databaserna Cinahl och 

PsycINFO. En annan styrka i sökningarna var att ämnesordet Bipolar disorder kunde 

användas i samtliga databaser samt att orden exercise, physical activity och physical 

exercise med trunkeringar (*) användes i fritextsökningen (Karlsson, 2012). En till 

styrka i databassökningarna var att samtliga abstrakts lästes igenom. För att granska 

och bedöma studiens valda resultatartiklar användes Carlsson och Eiman (2003) 

granskningsmall. Gemensamt beslut togs innan databassökningarna påbörjades att 

endast artiklar som bedömdes till grad I och II skulle användas för att stärka 

trovärdigheten i denna studien. Grad III är, enligt granskningsmallen, av en låg 

vetenskaplig kvalitet till följd av avsaknad av viktiga komponenter (Carlsson & 

Eiman, 2003). 

Samtliga databaser Cinahl, PubMed och PsycINFO innehåller omvårdnadsforskning 

och sökningarna gav dubbletter samt tripletter. Detta kan tolkas som att sökningen var 

tillräckligt specificerad och avgränsad, vilket ökar trovärdigheten enligt Wallenberg 

& Henricson (2012). Bekräftelsebarheten är god eftersom datainsamling och 

analysprocess har beskrivits i detalj för att det ska gå att genomföra 

databassökningarna igen med liknande resultat. Det är också av vikt med en detaljerad 

beskrivning av datainsamling och analysprocess för att kunna få en förståelse för hur 

författarna har gått tillväga för att få fram resultatet vilket enligt Wallenberg och 

Henricson (2012) ökar bekräftelsebarheten. Det fanns begränsat med kvalitativa 

artiklar inom ämnet vilket gjorde att både kvalitativa, kvantitativa samt artiklar med 

mixad metod som svarade mot syftet valdes ut till resultatet (Wallenberg & 

Henricson, 2012). Användning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan enligt 

Borgling (2017) öka trovärdigheten eftersom både upplevelser och numeriska data 

legat till grund för studiens resultat.  

För att ytterligare stärka denna studies trovärdighet utfördes en induktiv textanalys 

enligt Forsberg och Wengström (2016). Det är en etablerad metod för att kunna 



 

 14 

kategorisera innehåll i resultatartiklar under databearbetningen i en litteraturstudie. 

Efter att relevanta resultatartiklar valts ut lästes artiklarnas resultat flertalet gånger och 

bedömning av den vetenskapliga kvaliteten gjordes enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall. Sedan plockades relevanta textstycken som svarade till 

studiens syfte ut (Forsberg och Wengström, 2016). I nästa steg, med inspiration från 

Danielson (2012) anvisning för textanalys, kunde det väsentligaste innehåll ur 

resultatet koncentreras. Därefter färgkodades dessa textstycken för att utläsa 

samstämmighet och för att kunna skapa kategorier. En annan kategorisering skulle 

kunna ha lett till ett annat upplägg av resultatet men författarna bedömer att essensen i 

resultatet troligen skulle ha blivit likartad eftersom databearbetningsprocessen 

utfördes grundligt. De olika kategorierna som framkom i denna studie granskades av 

handledaren för bedömning om de svarade mot syftet (Wallenberg & Henricsson, 

2012). 

Sökningarna begränsades till en tio-årsperiod för att detta ökade urvalet av kvalitativa 

artiklar. Alla resultatartiklar var från olika länder och kontinenter vilket breddar 

resultatet och därmed överförbarheten. Det bör betonas att det också kan vara en 

svaghet eftersom levnadsstandarden, sjukvården, kulturen och synen på fysisk 

aktivitet och psykisk sjukdom kan skilja sig åt mellan länderna. En styrka var att 

samtliga studier var etiskt godkända av etiska kommittéer och att deltagarna fick ge 

både muntligt och skriftligt samtycke som överensstämmer med Belmontrapporten 

(Kjellström, 2012). En brist i överförbarheten kan vara att vissa av resultatartiklarna 

hade deltagare med ångestsyndrom utöver personer med bipolär sjukdom. Det bör 

också noteras att bipolär sjukdom är indelat i flera olika diagnoser. I de artiklar som 

användes hade deltagarna bipolär typ I eller II i olika utsträckning. Detta kan påverka 

överförbarheten eftersom resultatet inte med säkerhet är generaliserbart på alla 

bipolära sjukdomsdiagnoser. 

En faktor som kan ha sänkt trovärdigheten var att överförandet av kärninnehåll i 

textanalysen gjordes från engelska till svenska vilket kan ha lett till feltolkning. För 

att stärka studien har en utomstående kritisk person regelbundet läst och granskat 

uppsatsen (Wallenberg & Henricson, 2012). Förförståelsen om fysisk aktivitet och 

dess påverkan på depression kan ha gett en förutfattad mening om att detta gällde 

även vid bipolär sjukdom. För att minska risken för bias lyftes därför denna 

förförståelse under databearbetningen (Wallenberg & Henricsson, 2012). 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie var syftet att beskriva fysisk aktivitet hos vuxna personer med 

bipolär sjukdom. Det sammanställda resultatet från artiklarna kunde anknytas till vald 

omvårdnadsteoretiker Phil Barker och hans Tidalmodell. Förekomsten av bipolär 

sjukdom i världen uppskattas till 0,4–1,5 % beroende på land enligt Holt et al. (2015) 

vilket är en relativt stor del av befolkningen.  
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symtomhantering vid bipolär sjukdom då det visade sig kunna leda till att intensiteten 

av de hypomaniska och depressiva episoderna minskade samt ledde till en mer stabil 

sinnesstämning (Wright et al., 2012). Detta kan stärkas av Thomson et al. (2015) 

resultat som påvisar att fysisk aktivitet kan ha effekt mot ångest vid bipolär sjukdom. 

Aktiviteter som var av lugnare karaktär som yoga uttryckte deltagarna vara passande 

vid manikänningar och vid depressionskänningar föreslogs konditions- eller 

styrketräning (Wright et al., 2012). För att förebygga återfall i depression kunde en 

viss nivå av fysisk aktivitet vara en betydande faktor eftersom minskad mängd träning 

visade sig kunna vara en utlösande trigger för depressiva perioder (Wright et al., 

2012; Sylvia et al., 2013; Stegink et al. 2015; Proudfoot et al., 2012). Detta bekräftas 

av Blomqvist et al. (2017) studie där deltagarna uttrycker att fysisk aktivitet är central 

vid symtomhantering. Detta stärks även av Todd, Jones och Lobban (2012) samt 

Holmes, Ziemba, Evans och Williams (1994) som tar upp fysisk aktivitet som en 

strategi för symtomhantering vid just bipolär sjukdom eftersom fysisk aktivitet kan 

vara gynnsamt vid både depression och mani. En tolkning kan därför vara att fysisk 

aktivitet kan användas i omvårdnaden som komplement till övrig behandling av 

bipolär sjukdom. 

Det framkom att de som inte tränade regelbundet i större utsträckning upplevde att 

fysisk aktivitet kunde förvärra manisymtomen samt hade längre och mer långdragna 

former av depression jämfört med de som tränade regelbundet (Wright et al., 2012; 

Sylvia et al., 2013). Regelbunden träning visade sig ha en positiv påverkan med högre 

uppskattad livsfunktion och livskvalitet samt minskade risken för återfall i 

depressioner (Stegink et al., 2015). Psykisk ohälsa påverkar kostnaderna för samhället 

eftersom det kräver resurser från hälso- och sjukvården (Ekman et al., 2013). 

Folkhälsomyndigheten (2019) rapport påvisar ett samband mellan psykisk ohälsa och 

socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning. Psykisk ohälsa leder till 

mindre inkomst som kan generera i psykisk ohälsa i olika utsträckning 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta kan ses som en indikation på att regelbunden 

fysisk aktivitet kan vara till fördel för både individens mående och samhällets 

kostnader för patientgruppen. 

Fysisk aktivitet som var av rytmisk och monoton karaktär som löpning, simning, 

promenader eller cykling framkom vara de mest ideala fysiska aktiviteterna enligt 

deltagarna (Wright et al., 2012). Ett idealiskt fysiskt aktivitetsprogram skulle enligt 

deltagarna träna hela kroppen, som konditions-, styrke- och rörelseträning (Sim-

Gould et al. 2017). Det var av vikt att sträva efter regelbunden rutinmässig fysisk 

aktivitet oavsett sinnesstämning och att den anpassades efter individens behov, 

intressen och sinnesstämning (Wright et al. 2012). Detta resultat kan bekräftas av 

Blomqvist et al. (2017) som i sin studie framhåller att dagliga rutiner kan vara 

betydande för en person med psykisk sjukdom. En tolkning skulle kunna vara att 

fysisk aktivitet som egenvårdsrutin kan leda till ett bättre välbefinnande. 

Egenvårdstrategier hos patienter med bipolär sjukdom med mål att förbättra sin hälsa, 
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visade sig vara högst individuella och olika till sin natur (Sim-Gould et al., 2017). 

Enligt Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, Van Achterberg och Schoonhoven 

(2015) är en förutsättning för framgångsrik egenvård en kunskap om sjukdomen samt 

en öppenhet hos patienten att våga ta emot hjälp och stöd när det behövs. Det är av 

vikt att som allmänsjuksköterska skapa en förtroendefull relation till patienten för att 

kunna ge en bra omvårdnad. Som stöd kan Tidalmodellen (SOSU FYN, 2014; 

Brookes, 2014) användas där fokus ligger på att stötta patienten i att identifiera sina 

resurser och behov. Omvårdnaden blir då personcentrerad, etisk samt främjar 

patientens delaktighet i sin vård. 

Det visade sig finnas fördelar med gemenskap eftersom det bidrog till socialisering 

med andra människor samt främjade fysisk aktivitet (Sim-Gould et al., 2017). 

Däremot påvisade Silvia et al. (2013) att deltagare som var sambos eller gifta överlag 

var mindre fysiskt aktiva. En tolkning av orsaken till detta kan vara att partnern i 

förhållandet som inte har bipolär sjukdom därför inte påverkas i samma utsträckning 

av att inte utföra regelbunden fysisk aktivitet. För bibehållen motivationsnivå för 

fysisk aktivitet genom alla stämningslägen kunde en gemenskap där alla hade 

liknande problematik fungera stödjande och uppmuntrande enligt många deltagare 

(Sim-Gould et al., 2017). Detta kan stödjas av Blomqvist et al. (2017) som framhåller 

att aktiviteter kan leda till mindre isolering från omvärlden. Det kan också bidra till en 

känsla av att tillhöra en gemenskap vilket ger bättre förutsättningar för att leva 

hälsosamt. Det framkom vara av vikt att få socialt stöd från familj och vänner som 

kunde ge uppmuntran och stöd i vardagen för att främja rutiner som regelbunden 

fysisk aktivitet (Sim-Gould et al., 2017). En negativ effekt visade sig att planerad 

fysisk aktivitet kunde framkalla en rädsla för kaos i livet hos deltagarna (Wright et al., 

2012). Nicholas, Boydell och Christensen (2017) framför i sin studie att 

behandlingsresultatet vid bipolär sjukdom förbättras med egenvårdsstrategier i form 

av en hälsosam livsstil, behandlingsföljsamhet och deltagande i aktiviteter. En 

tolkning som kan göras är att det finns en ambivalens gentemot socialt stöd. Men att 

det ändå har en övervägande positiv inverkan på motivationen och minskar den 

upplevda rädslan för fysisk aktivitet som rutin hos personer med bipolär sjukdom. 

Implementering av djupandning observerades leda till reducering av ångestsymtom 

hos personer med bipolär sjukdom (Serafim et al. 2019). Patientgruppen med bipolär 

sjukdom i Vancampfort et al. (2016) visade sig ha en signifikant lägre maximal 

syreupptagningsförmåga jämfört med hälsokontrollgruppen som inte hade en bipolär 

sjukdomsdiagnos. Detta kan sättas i relation till en studie av Weber et al. (2017) som 

påvisar att patienter med bipolär sjukdom som praktiserat mindfullness-andning under 

en längre tid löper lägre risk för återfall i depression. Detta kan i sin tur sedan sättas i 

relation till MacKinnon, Craighead och Lorenz (2009) studie som noterar att patienter 

med bipolär sjukdom har en ökad känslighet för högre halt koldioxid vid andning 

genom andningsmask. Dessa patienter drabbas också i större utsträckning av panik 

jämfört med andra deltagare som har andra diagnoser (MacKinnon et al., 2009). Detta 
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kan tolkas som en indikation på fördelar med implementering av djupandning och 

medveten andning för reducering av ångestsymtom hos personer med bipolär 

sjukdom. En positiv aspekt är att aktiviteten är kostnadsfri och oberoende av tid och 

plats. Det kan också tänkas att annan fysisk aktivitet upptill praktiserande av 

djupandning och medveten-andning kan leda till en bättre syreupptagningsförmåga 

vilket kan tänkas påverka måendet positivt. 

Det framkom av Sim-Gould et al. (2017) att kostnader för fysiska aktiviteter behövde 

vara ekonomiskt överkomliga för patienter med bipolär sjukdom för att följsamhet 

skulle uppnås. Därför kunde ekonomiskt överkomliga egenvårdsstrategier i 

kombination med att vistas ute i naturen med fysisk aktivitet vara positivt för 

stabiliteten i sinnesstämningen (Sim-Gould et al., 2017). Sjukvården skulle kunna 

främja utförande av fysisk aktivitet hos personer med bipolär sjukdom genom 

förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Endast legitimerad vårdpersonal, 

exempelvis allmänsjuksköterskan får förskriva FaR och receptet ska individanpassas 

till patientens behov, hälsotillstånd och förmåga baserat på en dialog med patienten 

(FaRledare, u.å.; Kallings, 2010; Kallings och Folkhälsoinstitutet, 2011). FaR är 

hälsoekonomiskt lönsamt men täcks inte av högkostnadsskyddet för sjukvård 

(FaRledare, u.å.; Kallings, 2010; Kallings och Folkhälsoinstitutet, 2011). Fysisk 

aktivitet upplevs kostsam för denna patientgrupp och den behöver därför ges 

ekonomiska förutsättningar för att förbättra följsamheten. Aktiviteter som är möjliga 

att utföra i grupp till en låg kostnad, skulle förslagsvis kunna passa patientgruppen 

och bör därför tas i beaktande vid förskrivning av FaR. Främjande av 

egenvårdsstrategier i form av fysisk aktivitet kan på sikt tänkas bidra till en mer stabil 

sinnesstämning för patienter med bipolär sjukdom. Sambandet mellan psykisk ohälsa 

och socioekonomi kan vara en indikation på att det behövs fler biverkningsfria och 

hälsoekonomiska behandlingsmetoder som komplement till läkemedel och 

terapibehandling av bipolär sjukdom. 

Allmänsjuksköterskan kunde fungera som stöd för att strukturera upp rutiner och 

erbjuda uppföljning och individuellt stöd för att främja utförande av regelbunden 

fysisk aktivitet (Stegink et al., 2015; Wright et al., 2012). En förtroendefull relation 

mellan patient och sjuksköterska visade sig vara av stor betydelse vid tillfrisknande 

från en bipolär depression (Stegink et al., 2015). För att gynna regelbunden fysisk 

aktivitet hos personer med bipolär sjukdom behövdes uppmuntran och stöttning för 

deltagande i aktiviteter (Sim-Gould et al. 2017). För att främja fysisk aktivitet som 

rutin i omvårdnadsarbetet med patienter som har bipolär sjukdom kan stöd finnas i 

Tidalmodellen (SOSU FYN, 2014; Brookes, 2014). En förutsättning för denna teorins 

användbarhet är att allmänsjuksköterskan har kunskap om bipolär sjukdom, har 

förmågan att förmedla samt anpassa information till patienten samt att patienten är 

öppen för att ta emot hjälp och stöd. Alla steg i Tidalmodellen är relevanta men fokus 

bör ligga på att vara lyhörd till individens livshistoria. Förändringsprocessen börjar 

med att sjuksköterskan och patienten identifierar de redan befintliga framgångsrika 
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verktyg som patienten har med sig sedan tidigare. Sedan sätts mål och delmål med en 

generös tidsgräns upp i samråd med patienten. Det är av betydelse att hjälpa patienten 

förstå och hantera sin sjukdom samt hjälpa patienten förstå att förändringen är en 

process. Det är av vikt att sjuksköterskan genom hela processen är transparent och 

öppen för patientens behov samt har ett lågaffektivt bemötande (SOSU FYN, 2014; 

Brookes, 2014; Adler, 2014). Detta kan bekräftas av Sanai-Farid och Backlund (2019) 

studie där sjuksköterskans stöd till patienter med bipolär sjukdom består av samtal, 

införande av rutiner, fysisk aktivitet samt uppmuntran till deltagande i 

gruppaktiviteter. Dagens tid och resursbrist i vården kan göra det svårt för 

allmänsjuksköterskan att finna tid för personcentrerad och individanpassad vård med 

målet att skapa en förtroendefull relation till patienten. Men vården behöver kunna 

vara både effektiv och human (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, 1996). En tolkning är att allmänsjuksköterskan har ett stort inflytande på 

patienter med bipolär sjukdom och att stöttning med införande av fysisk aktivitet som 

rutin på sikt kan stabilisera måendet och göra skoven lindrigare hos denna 

patientgrupp. 

Konklusion och implikation 

Denna litteraturstudie påvisade att fysisk aktivitet hos vuxna med bipolär sjukdom 

kan leda till ett stabilare mående med lindrigare skov av mani och depression. Den 

fysiska aktiviteten kan ha ett positivt inflytande på måendet om den utförs 

regelbundet och anpassas utifrån den aktuella sinnesstämningen. 

Allmänsjuksköterskan möter patienter med bipolär sjukdom i vården även utanför 

psykiatrin. Allmänsjuksköterskan kan med stöd av Tidalmodellen stötta patienten 

med att identifiera sina resurser och styrkor för att skapa en grund för struktur och 

rutiner. Detta kan ge förutsättningar för en förändringsprocess mot införande av 

regelbunden fysisk aktivitet som egenvård. För framgångsrik egenvård krävs det att 

patienten har kunskap om sjukdomen samt är öppen för att våga ta emot hjälp och 

stöd. Införande av fysisk aktivitet kan främja ett stabilare mående och högre 

livskvalité hos denna patientgrupp. 

Personer med bipolär sjukdom har generellt en sämre hälsa och högre dödlighet och 

det är därför av vikt att fysisk aktivitet implementeras i omvårdnaden för att förbättra 

den fysiska och psykiska hälsan hos denna patientgrupp. Främjande av fysisk aktivitet 

genom egenvård med allmänsjuksköterskans stöd bör vara en självklar del i 

omvårdnadsarbetet inom både öppenvården, psykiatrin och den somatiska vården. 

Fysisk aktivitet bör införas som en del i behandlingsregimen utöver läkemedel för 

personer med bipolär sjukdom då det har en symtomlindrande effekt och är en 

biverkningsfri omvårdnadsåtgärd. Det är av vikt att ämnet studeras vidare då det 

saknas kunskap om hur den fysiska aktiviteten på sikt kan påverka 

läkemedelsbehovet, minska biverkningar och samsjukligheten med 

välfärdssjukdomar. Utbildning om betydelsen av fysisk aktivitet i omvårdnadsarbetet 

bör ges till såväl yrkesverksamma sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter redan i 
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grundutbildningen, för att fysisk aktivitet inom en snar framtid ska kunna bli en 

självklar del i behandlingen och omvårdnaden av personer med bipolär sjukdom.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed  PsycINFO 

Bipolär sjukdom 

(ämnesord) 

(Bipolar disorder)  

(Subject heading) 

(Bipolar disorder)  

(MeSH term) 

(Bipolar disorder) 

(Thesaurus) 

Fysisk aktivitet (fritext) (Physical activ*) (Physical activ*) (Physical activ*) 

Fysisk aktivitet (fritext) (Physical exercise*) (Physical exercise*) (Physical exercise*) 

Motion (fritext) Exercise* Exercise* Exercise* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*Siffror inom parantes visar antalet dubbletter och tripletter från tidigare sökningar.  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 2019-02-22 Cinahl 

(MH "Bipolar Disorder") AND 

(physical activ*) OR exercise* OR 

(physical exercise*) 

Limits: 20080101-20190101, peer 

reviewed, English, all adult 43 43(26*) 4(2*) 4 

 2019-02-22 PubMed 

("Bipolar Disorder"[Mesh]) AND 

((physical activ*) OR exercise* 

OR (physical exercise*)) 

Limits: 20080101-20190101, 

humans, English, adult 19+ yrs, 

MeSH Major Topic, best match 29 29(16*) 1(3*) 1 

 2019-02-22 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Bipolar 

Disorder") AND ((physical activ*) 

OR exercise* OR (physical 

exercise*)) 

Limits: 20080101-20190101, 

Adulthood (18 yrs & older), 

English, peer reviewed 138 138(32*) 5(2*) 5 

  Totalt: 210 210(74*) 10(7*) 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Danner, U., Macheiner, T., Avian, A., Lackner, N., Fellendorf, F., Birner, A., Bengesser, S. A., 

Platzer, M., Kapfhammer, H-P., & Reininghaus, E. (2017). Acceptance of the Use of Pedometers 

in Individuals with Bipolar Disorder. Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, 85(02), 86–91. 

doi: 10.1055/s-0042-124506 

Land  

Databas 

Östterike 
PubMed 

Syfte Syfte med studien var att undersöka acceptansen av stegräknare som självskattningsinstrument hos 

personer med bipolär sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 
Prospektiv icke experimentell 

Urval I denna studie bestod urvalet av 130 öppenvårdspatienter, alla patienter som inkluderades hade en 

diagnos av bipolär sjukdom typ I eller typ II. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha en 

bipolär sjukdomsdiagnos, vara över 18 år och ha en förmåga att utföra måttlig fysisk aktivitet som 

promenad utan hjälp. Patienter med pågående akuta, depressiva eller maniska episoder 

exkluderades. Alla deltagare gav sitt skriftliga medgivande för deltagande i studien. Deltagarna 

delades sedan slumpmässigt in i de två grupperna som skulle jämföras, 

kroppsmedvetenhetsgruppen (13) och i psykologiutbildningsgruppen (14). 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under 12 veckor. Stegräknare och stegräknardagböcker gavs till 

deltagarna i början av studien. Deltagarna informerades om hur de skulle föra dagbok över antal 

steg per dag. Utöver det kunde deltagarna även föra in annan fysisk aktivitet som utfördes när de 

inte bar stegräknaren. För att utreda deltagarnas acceptans av de givna stegräknarna bjöds 

deltagarna in till att svara på öppna frågor i ett uppföljningsformulär efter interventionsperioden 

samt att de fick fylla i ett feedback-formulär med öppna och stängda frågor. 

Dataanalys De dagliga stegen under första veckan och under den femte veckan presenterades. För att kunna 

jämföra grupperna av individerna i grupperna som använde stegräknare och hade lämnat in sin 

dagbok, användes t-test och Mann Whitney U-test. Signifikansnivån lades på 0.05.  

Bortfall 14 patienter av 41 patienter.  

Slutsats Att uppnå en balans med fysisk aktivitet visade sig vara viktigt för personer med bipolär sjukdom 

för både den psykiska och fysiska hälsan. Stegräknare kan vara ett instrument för att stimulera 

självkontroll och motivation till fysisk aktivitet hos denna patientgrupp. Deltagarna som slutligen 

närvarade vid gruppmötena var nöjda med stegräknaren och tyckte att det gav positiv effekt på 

deras hälsa. Gruppinterventioner som inkluderar fysisk aktivitet teoretiskt och praktiskt kan vara 

användbart för att motivera patienter med bipolär sjukdom till att använda stegräknare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 %, bedömt enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: Eftersom följsamheten med användandet av stegräknaren var lågt var det en begränsning 

som minskade validiteten. I framtida studier bör stegräknare som är vattentäta användas för att få 

en bättre följsamhet. 
Reliabilitet: Eftersom endast personer med milda affektiva symtom inkluderades kan tidigare 

affektiva episoder influerat följsamheten hos deltagarna och generaliserbarheten är därför 

bristfällig. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Proudfoot, J., Whitton, A., Parker, G., Doran, J., Manicavasagar, V., & Delmas, K. (2012). 

Triggers of mania and depression in young adults with bipolar disorder. Journal of Affective 

Disorders, 143, 196–202. doi: 10.1016/j.jad.2012.05.052 

Land  

Databas 

Australien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att identifiera faktiska triggers till mani/hypomani och depressiva 

episoder hos unga vuxna mellan 18–30 år genom att använda både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Ett andra syfte var att skilja triggers för mani mot triggers som framkallade episoder av 

både mani och depression. 

Metod:  

Design 

Mixed metod 
Icke experimentell design 

Urval Totalt 198 deltagare passade in på inklusionskriterierna och gav sitt medgivande till att delta i 

online frågeformuläret. Av dessa deltog 11 deltagare i personliga intervjuer. Individer som deltog i 

studien hade samtliga en formell diagnos av bipolär sjukdom, var mellan 18 och 30 år gamla, hade 

erfarit perioder av både uttalad sinnestämningshöjning och depression. 

Datainsamling En online enkät användes som utformades utifrån forskningslitteratur samt kliniska observationer 

för att få fram triggers som ledde till att en affektiv episod utlöstes. Demografiska data samlades 

in och slutligen genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in mer 

detaljerad information om episodtriggers; varningssignaler av depressiva och 

maniska/hypomaniska symtom. 

Dataanalys Oberoende t-test användes för att identifiera triggers som deltagarna uppgett varit unika till 

maniska/hypomaniska episoder, för depressiva perioder samt vanliga för både 

maniska/hypomaniska och depressiva perioder. Beskrivande analyser och tester genomfördes för 

att se skillnader mellan grupperna. Intervju-data användes sedan till att belysa och illustrera 

fynden av online-enkäten. Framträdande teman identifierades med hjälp av tematisk analysteknik 

vid analyseringen av intervju-transkriptionerna. 

Bortfall De som inte gav sitt medgivande fick sina svar raderade från online-enkäten. 

Slutsats Denna studie ger befintlig litteratur mer kontenta genom identifierande av triggers som är mest 

framträdande hos unga vuxna med bipolär sjukdom. Resultatet indikerar att individer med bipolär 

sjukdom har förmågan att själva kunna identifiera potentiella triggers för affektiva episoder. Dessa 

fynd talar för att timing och tidiga interventioner med hjälp av personligt anpassad fysisk aktivitet 

kan vara avgörande för hanteringen av skoven i sjukdomen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91 %, bedömt enligt Carlsson & Eiman (2003).  

Validitet: Författarna av artikeln tar upp att det kan finnas en viss risk för att personerna har 

misstagit tidiga tecken på mani för triggers.  

Reliabilitet: En begränsning som minskar reliabiliteten är att mätningarna som gjordes var 

beroende av retrospektiv återberättelse om personers tidigare erfarenheter. Detta bör tas i 

beaktande eftersom det är en känd felkälla som kan uppstå vid studier som genomförs på detta 

sätt. 
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Artikel 3 

Referens Serafim, S. D., da Ponte, F. D. R., Lima, F. M., Martins, D. S., Rosa, A. R., & Kunz, M. (2019). 

Effects of deep breathing in patients with bipolar disorder. Perspective in psychiatric care, 55(1), 

119-125. doi: 10.1111/ppc.12325 

Land  

Databas 

Brasilien  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att verifiera om protokoll för djupandning är en möjlig och effektiv 

behandlingsmetod mot ångest hos patienter med bipolär sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

En öppen okontrollerad studie med tre bedömningspunkter, insatser före och under samt 

uppföljning. 

Urval Tjugo öppenvårdspatienter från en stödgrupp i ett bipolärt sjukdomsprogram ingcik i studien. 

Inklusionskriterier var att patienterna som deltog skulle ha en diagnos av bipolär sjukdom, var 

man eller kvinna, var mellan 18–69 år samt hade ett stabilt mående, ha en fungerande 

farmakologisk behandling sedan minst tre månader tillbaka och att aktuell ångestproblematik hade 

utretts av en psykiatriker. Exklusionskriterier var patienter som hade en obstruktiv eller restriktiv 

lungsjukdom eller andra betydande kliniska kontraindikationer samt patienter som bedömdes ha 

en pågående mani eller depression och behövde en förändrad läkemedelsbehandling. Samtliga 

patienter gav sitt skriftliga medgivande. 

Datainsamling Tre bedömningar utfördes av forskare med ett kliniskt och ett sociodemografiskt frågeformulär 

användes inledningsvis följt av strukturerade intervjuer. För att utreda andningsmönster mättes 

bröstkorgsrörligheten som innefattade olika mätningar av bröst och buk under andningsrörelser. 

Dataanalys Statistisk analys gjordes. Deskriptiv statistik samlades in från klinisk och demografiska data. 

Andningsmönstret analyserades i en organiserad trestegs-modell och signifikansen av resultatet 

fastställdes genom χ2-test. χ2-test användes där den beroende och oberoende variabeln 

kategoriserades genom att jämföra gruppvariationerna. 

Bortfall Sex av tjugo patienter. 

Slutsats Resultatet indikerar att djupandningsprotokoll kan vara ett effektivt sätt att reducera ångestnivå 

hos patienter med bipolär sjukdom som har en inaktiv livsstil. Resultaten bör dock betraktas som 

preliminära enligt författarna till artikeln tills det kan bekräftas genom större studier.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Validitet: Författarna nämnde att det låga antal deltagare i studien kan påverka generaliserbarheten 

på en större population.  

Reliabilitet: Eftersom interventionen pågick under relativt kort tid samt att det saknades en 

kontrollgrupp, gör att resultatet kan bli annorlunda vid ett större antal deltagare. 
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Artikel 4 

Referens Sim-Gould, J., Vazirian, S., Li, N., Remick, R., and Khan, K. (2017). Jump step – acommunity 

based participartory approach to physical activity & mental wellness. BMC Psychiatry , 17(319), 

1-8. doi:10.1186/s12888-017-1476-y 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Fokus i denna studie låg i första hand på att utforska effekten av fysisk aktivitet för personer med 

depression och ångestproblematik. Ett andra syfte var att få fram individuella upplevelser för att få 

en större förståelse för barriärer och främjande faktorer för fysisk aktivitet hos individer med 

affektiva störningar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval Ett urval av 24 deltagare med en medelålder på 52 år som hade en diagnos av svår depression eller 

en bipolär II depression ingick i studien. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 

år, ha en bekräftad psykiatrisk diagnos, att deltagarna skulle ha möjlighet att närvara vid 

schemalagda besök, ha möjlighet att genomföra en behandlingsplan, kunna flytande engelska, 

kunna ge ett skriftligt samtycke och ha förmåga att kunna gå självständigt. Exklusionskriterier var 

att deltagarna inte fick ha några nuvarande psykotiska symtom och inte ha ett nuvarande 

drogmissbruk. 

Datainsamling Personliga intervjuer gjordes individuellt och varade mellan 90–120 minuter. Intervjuerna gjordes 

av två utomstående forskare samt en forskningsassistent som antecknade. Intervjudesignen 

utformades av utredare och utomstående forskare med fokus på deltagarnas historia av fysisk 

aktivitet, upplevda barriärer och främjande faktorer för att vara fysiskt aktiva. 

Dataanalys Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. Två av författarna läste 

transkriptionerna för att få fram ett kodningssystem. Tematisk analys användes och fyra utredare 

fick ge feedback och förslag på system.  

Bortfall Inte relevant. 

Slutsats Den här studien understryker specifika faktorer som kan ge individer med affektiva störningar 

stöd för att öka deras hälsa och engagemang för fysisk aktivitet. Dessa faktorer är relevanta för 

vården och pekar på fördelarna med att använda sig av socialt nätverk för att kunna lösa problem 

relaterade till affektiva störningar. Författarna nämner även att deras resultat talar för att det finns 

fördelar med att ta in naturen vid utformande av ett fysiskt aktivitetsprogram.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77 %, bedömt enligt Carlsson & Eiman (2003). 

Trovärdighet:  Trovärdigheten är relativt hög eftersom författarna har låtit utomstående forskare 

både utforma och genomföra intervjuerna för att minska risken för förförståelse och bias. 

Forskarna använde sig av triangulering vid skapandet av teman och vid tolkning av resultat.  

Pålitlighet: Deltagarnas ålder och förförståelse kring fysisk aktivitet togs upp. Tematisk analys 

användes för att öka pålitligheten, författarna möttes flertal gånger och diskuterade. Kollegiala forskare 

konsulterades genom hela processen. 

Bekräftelsebarhet: Är något begränsad eftersom det saknades information i datainsamlingen om 

hur lång tid som studien pågick.  

Överförbarhet: Överförbarheten är relativt låg eftersom åldersspannet är begränsat vilket gör att 

generaliserbarheten till en större population reduceras. 
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Artikel 5 

Referens Stanton, R., Reaburn, P., & Happell, B. (2016). The effect of Acute Exercise on Affect and 

Arousal in Inpatient Mental Health Consumers. The Journal of Nervous and Mental Disease, 

204(9), 658-664. doi: 10.1097/NMD.0000000000000510 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka stämningsförändringars påverkan i relation till upplevd ansträngning 

under ett gruppträningsprogram baserat på självvald intensitet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Icke experimentell design 

Urval Slutenvårdspatienter med diagnostiserad ångestproblematik, depression och bipolär sjukdom 

ingick i studien. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle behärska engelska i tal och skrift, inte 

ha några fysiska hälsoproblem som kunde påverka deras medverkan i träningsprogrammet. 

Deltagarna exkluderades om de hade fysiska hälsoproblem såsom hjärt- och kärl-, metabolisk- 

eller neurologisk sjukdom, hade ätstörningsdiagnos eller skadebeteende gentemot sig själv eller 

andra. Deltagarna rekryterades mellan maj och oktober 2014 samt gav skriftligt medgivande till att 

medverka i studien 

Datainsamling Träningsprogram leddes av en erfaren fysisk-aktivitetsforskare två gånger i veckan. För att hålla 

nuvarande fysiska riktlinjer för slutenvårds patienter med psykisk sjukdom, utförde patienterna ett 

program som innehöll cirka 20 minuter konditionsträning på en självvald intensitet. Detta följdes 

sedan av cirka 20 minuter av träning med egen kroppsvikt eller med gummiband. Instruktören gav 

konstant stöd och feedback för att uppmuntra fortlöpande medverkan och inför varje 

träningstillfälle. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att presentera deltagarnas egenskaper. Oberoende t-test användes 

för att utvärdera skillnaderna i poängen innan studiens början. Skillnader mellan grupperna 

(depression, bipolär, ångestsyndrom) i ålder, Body Mass Index och andra förändringar 

utvärderades genom envägs analys för att identifiera observerbara skillnader. Statistisk signifikans 

accepterades med ett värde på p <0.05.  

Bortfall Två deltagare. 

Slutsats Resultatet i denna studie är av vikt för både den psykiskt sjukdomsdrabbade och vårdpersonal 

eftersom resultatet indikerar att fysisk aktivitet inte behöver vara av hög intensitet för att få en 

påverkan. Författarna framhåller att framtida studier bör undersöka effekten av fysisk aktivitet på 

psykiskt sjuka patienter för att få fram lämpliga aktiviteter att använda sig av vid förskrivning av 

fysisk aktivitet på recept. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Validitet: Då det är en ojämn könsfördelning mellan deltagarna kunde inte en jämförelse göras 

mellan könen. En annan begränsning i validiteten var att deltagarna inte utförde samma 

träningsprogram, att intensiteten var självvald och upplevelsen subjektiv samt att träningen 

utfördes vid olika tidpunkter.  

Reliabilitet: Är relativt begränsad eftersom studien har deltagare med flera olika psykiska 

diagnoser vilket kan påverka generaliserbarheten. Även avsaknaden av en jämförelsegrupp kan 

leda till svårighet att utläsa om resultatet endast beror på träningen.  
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Artikel 6 

Referens Stegink, E. E., van der Voort, T. Y.G. (N.), van der Hooft, T., Kupka, R. W., Goossens, P. J. J., 

Beekman, A. T.F. B., & 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 Patients' Perspective. Archives of Psychiatric Nursing, volume 29, 290–296. doi: 

10.1016/j.apnu.2015.05.005 

Land  

Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet i denna kvalitativa studie var att undersöka patienter med bipolär sjukdoms upplevelser 

gällande hjälpande och hämmande faktorer i relationen mellan patient och sjuksköterska i arbetet 

under patientens återhämtning från depressiva episoder. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval I studien ingick ett urval av 14 öppenvårdspatienter från psykiatrin. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle vara mellan 18–65 år och ha en bipolär sjukdomsdiagnos. Exklusionskriterierna 

var allvarlig och mycket allvarlig form av depression eller mani, patienter som varit stabila i sin 

sjukdom senaste året, personer med otillräcklig språkförståelse i nederländska samt personer som 

inte hade möjlighet eller ville medverka i studien. 

Datainsamling Varje individ blev intervjuad i sitt hem för att öka känslan av trygghet och för att kunna tala fritt. 

Intervjuerna utfördes mellan februari och maj månad 2014. Intervjuerna varade i cirka en timme 

och bestod av semi-strukturerade frågor. Dessa frågor samlade in information om: bakgrund, 

sjukdomskaraktär, nuvarande depressionspoäng och upplevelsen av senaste depressionen. 

Nästkommande ämne berörde samarbetet med sjuksköterskan under en depression. 

Dataanalys Grounded theory användes för att analysera data och fortlöpande jämförelser gjordes av de kodade 

intervjuernas textfragment som utmynnade i kategorier och teoretiska modeller. Den induktiva 

processen ledde sen till identifiering och beskrivande kärnkategorier. Relationen mellan 

kärnkategorier och andra kategorier utarbetades för att uppnå en förståelse för samarbetet mellan 

patienten och sjuksköterskan. 

Bortfall Inte relevant. 

Slutsats Tre kärnteman identifierades som karaktäriserade sjuksköterskans samarbete med patienten under 

återhämtningsprocessen från en depression. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan skapar en 

trygg och stödjande miljö. Det framkom att sjuksköterskan kunde ge stöd genom att bringa klarhet 

i förvirrande tankar och känslor associerade med depression samt att sjuksköterskan kan 

uppmuntra patienten till att införa eller upprätthålla fysisk aktivitet i vardagen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 83%, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003).  
Trovärdighet: Författarna har intervjuat deltagarna för att skapa en trygg atmosfär där patienten 

öppet kunde diskutera sin uppfattning om relationen med sin sjuksköterska. Detta bidrog till en 

ökad trovärdighet och pålitlighet. Författarna lyfte och diskuterade sin förståelse regelbundet 

under hela forskningsprocessen vilket ökar trovärdigheten. 
Pålitlighet: Intervjuerna var ljudinspelade, ljudtranskriberade och sedan analyserade. Författarna 

gjorde regelbunden avstämning under intervjuerna med deltagarna efter summering av mottagen 
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information.  
Bekräftelsebarhet: Författarna har använt sig av Lincoln och Guba (1985) för att utvärdera och öka 

kvaliteten på studien och dess trovärdighet samt pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

De två första intervjuerna samt sjätte intervjun analyserades separat av två andra forskare. 

Utomstående forskare granskade och övervakade hela forskningsprocessen. Varierande citat från 

deltagarna har tagits med för att tydliggöra teoretiska begrepp. 
Överförbarhet: trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten visar på att en överförbarhet 

är möjlig. Författarna av artikeln nämner att en större studie skulle behövas genomföras för att få 

ett ännu mer trovärdigt och överförbart resultat. 
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Artikel 7 

Referens Sylvia, L., Friedman, E., Kocsis, J., Bernstein, E., Brody, B., Kinrys, G., … Nierenberg, A. 

(2013). Association of exercise with quality of life and mood symptoms in a comparative 

effectiveness study of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 151, 722–727. doi: 

10.1016/.jad.2013.07.031 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att återskapa data från en studie (Sylvia et al., 2009) vars resultat indikerade att 

individer som hade en allvarlig psykisk sjukdom i kombination med högre utbildning, högre 

anställningsgrad och var vita i större utsträckning föredrog att motionera, samt fördjupa sig och 

undersöka sambandet av motion och sjukdomsförlopp hos personer med bipolär sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 
Kohortstudie 

Urval Mellan år 2011 och 2012 ingick 482 personer i studien. Inklusionskriterier var att personerna 

skulle vara mellan 18 och 68 år och ha en bipolär sjukdomsdiagnos av typ I eller II samt ha minst 

två milda symtom vid studiens början. Begränsande inklusions- och exklusionskriterier var 

designade för att öka mångfalden och generaliserbarheten inom urvalet.  

Datainsamling Demografisk information, psykiatrisk bakgrund, medicinsk bakgrund och rapporterad frekvens av 

träning erhölls vid standardvärdet. Deltagarna fick även fylla i ett självskattningsformulär om 

upplevd livskvalité och tillfredställelse. Oberoende bedömare mätte allvarlighetsgraden av de 

bipolära symtomen. Den jämförbara effektiviteten av ett andra generations antipsykos läkemedel 

mot ett klassiskt stämningsstabiliserande för bipolär sjukdom, studien pågick under en sex 

månaders period, i flera städer och var en randomiserad effektivitetsjämförelsestudie. 

Dataanalys Författarna använde sig av regressionsanalys för att utvärdera samband mellan träningsfrekvens 

och demografiska kännetecken. Analys av datans kontraster samlades in för att få fram 

signifikanta variabler för att sedan få fram signifikanta jämförbara skillnader. Regressionsanalys 

användes för att bestämma om träningsfrekvens hade ett samband med depression, mani eller 

hypomaniska perioder det senaste året procentuellt. Dessa analyser anpassades sedan till alla 

demografiska variabler kopplade till träning och slutligen användes regressionsanalys för att se 

samband mellan träningsfrekvens, psykisk samsjuklighet och riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Bortfall Två personer.  

Slutsats Fortsatt forskning behövs för att bättre kunna förstå relationen mellan fysisk aktivitet och affektiva 

tillstånd inom sjukdomen. Övergripande visar studien på att fysisk aktivitetsnivå inte kan 

generaliseras på alla personer med bipolär sjukdom utan istället kan användas som en ingripande 

metod som behöver anpassas efter individen för att kunna möta behoven hos personer med 

bipolaritet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Reliabilitet: Författarna nämner att repeterbarheten kan vara begränsad eftersom studien gjordes i 

en klinisk kontext som kan vara svår att återskapa. Generaliserbarheten ökade dock eftersom 

urvalet hade en del exklusionskriterier men ändå en variation inom inklusionskriterierna för 

deltagarna vilket kan göra att resultatet kan representera en större population av personer som har 

bipolär sjukdom. Interbedömarreliabiliteten är god eftersom de som utförde testen var oberoende.  
Validitet: metoden som användes mätte det den var avsedd att mäta men var beroende av att 
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deltagarna svarade sanningsenligt. En annan aspekt är också att tolkningar och uppfattningar hos 

deltagarna kan skilja sig åt och därför finns det ingen garanti för att resultatet skulle bli likadant 

om studien genomfördes på nytt. 
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Artikel 8 

Referens Vancampfort, D., Sienaert, P., Wyckaert, S., De Hert, M., Stubbs, B., Kinyanda, E., & Probst, M. 

(2016). The metabolic syndrome is associated with self-reported physical complaints in patients 

with bipolar disorder. Psychiatria Danubina, 28(2), 139–145. 

Land  

Databas 

Belgien 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera om patienter med bipolär sjukdom och metaboliskt syndrom hade 

en försämrad gångförmåga, lägre grad av fysisk aktivitet, mer uttalad kroppslig smärtproblematik och 

allmänt sämre funktionsförmåga jämfört med patienter med bipolär diagnos utan metaboliskt syndrom. 

Metod:  

Design 

Mixed metod 
Kvasi-experimentell design 

Urval Under en nio månaders lång period kunde både slutenvårdspatienter och öppenvårdspatienter med 

en diagnos av bipolär sjukdom som var inskrivna vid ett psykiatriskt universitetscenter få 

möjlighet att delta i studien. Inklusionskriterier var att deltagarna bedömts av en fysioterapeut 

genom en semistrukturerad intervju. Exklusionskriterier var patienter som tagits in via 

psykiatriska akutavdelningen, patienter som hade en bipolär diagnos med ett kombinerat 

drogmissbruk eller hade en somatisk sjukdom som kunde göra att det var olämpligt att genomgå 

ett fys-test. 

Av deltagarna var 19 öppenvårdspatienter och 46 slutenvårdspatienter med ett åldersspann mellan 19–

64 år.  

Datainsamling Deltagarna genomgick en full undersökning för bedömning av metaboliskt syndrom, genomförde 

gå-testet och genomförde diverse olika enkäter. Data om hur länge patienterna har varit sjuka togs 

fram ur deras journaler. 

Dataanalys Obereoende t-test användes för att kunna utläsa om det fanns skillnader mellan patienter med 

bipolär sjukdom med eller utan metaboliskt syndrom. Pearson’s korrelationstest beräknade 

kliniska och demografiska variabler som särskildes mellan individerna med och utan metaboliskt 

syndrom. Signifikansen för korrelationen sattes till p <0.05.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Denna studie belyser att funktionell fysisk kapacitet är försämrad hos patienter med bipolär 

sjukdom som har en samsjuklighet med metaboliskt syndrom. Resultatet av studien belyser vikten 

av framtida interventioner som främjar den grundläggande konditionen hos personer med bipolär 

sjukdom, särskilt de patienter med metaboliskt syndrom som har en högre risk för att utveckla 

hjärt-och kärlsjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Reliabilitet: Författarna nämner att deras studie ska tolkas med försiktighet på grund av olika 

begränsningar i metoden, bland annat att studien bygger på sanningsenlig självrapporterad fysisk 

aktivitet från deltagarna vilket kan ge systematiska och slumpmässiga fel. En annan aspekt som 

författarna tar upp som en begränsning var att kostvanor, drogmissbruk och nivå av maniska 

symptom inte bedömdes. 
Validitet: Det kan finnas en bristande intern validitet i resultatet eftersom urvalet av deltagare var 

randomiserat. Den externa validiteteten är också något begränsad eftersom studien är gjord på en 

klinik och kan därför inte med säkerhet representera populationen. 
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Artikel 9 

Referens Vancampfort, D., Sienaert, P., Wyckaert, S., Probst, M., De Hert, A., De Hert, M., Stubbs, B., & 

Buys, R. (2016). Cardiorespiratory fitness in outpatients with bipolar disorder versus matched 

controls: An exploratory study. Journal of Affective Disorders, 199, 1-5. 

doi:10.1016/j.jad.2016.03.057 

Land  

Databas 

Belgien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att jämföra maximal syreförbrukning hos patienter med bipolär sjukdom 

med Body Mass Index, ålder och kön med matchade hälsokontrollgrupp. Ett andra syfte var att 

hitta potentiella sambandsfaktorer mellan fysisk aktivitetsnivå, stillasittande liv, medicinsk 

behandling, positiv och negativ påverkan på den maximala syreförbrukningen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Fall-kontroll studie 

Urval Över en 10-månaders period, bjöds vuxna öppenvårdspatienter (18–65 år) som hade en bipolär 

sjukdomsdiagnos in till att medverka i studien. Patienter blev exkluderade om de hade haft akuta 

psykoser eller samsjuklighet med drogmissbruksdiagnos de senaste sex månaderna. Somatiska 

exklusionskriterier innefattade allvarliga hjärt- och kärl-, neuromuskulär- och endokrina 

sjukdomar som kunde påverka ett säkert deltagande i studien. Hälsosamma kontrolldeltagare 

rekryterades bland författarnas familj och vänner som var ovetandes av testresultaten av 

patientpopulationen. En oberoende statistiker genomförde matchningen för ålder, kön och Body 

Mass Inedx. 

Datainsamling Graderat fysiskt test utfördes på en ergometercykel där deltagarna ombads att cykla i en konstant 

hastighet av 60 varv/minut. Inledande arbetsbelastning höjdes succesivt varje minut. Blodtrycket 

mättes i vila före testet och varannan minut under testets gång. Hjärtfrekvensen och EKG 

registrerades kontinuerligt. In- och utandad luft analyserades per andetag. Maximala 

syreförbrukningens värde mättes varje minut vid den högsta uppnådda arbetsbelastningen. Alla 

deltagare ombads och uppmuntrades delta i testet tills utmattning uppnåddes. Utmattning antogs 

vara uppnått när deltagarna fick dyspné, smärta eller trötthet i benen. Alla deltagare bar ett 

aktivitetsarmband i fem dagar, förutom vid dusch, bad och simning. En självskattingsskala som 

bedömde positiv och negativ påverkan på deltagarnas mående användes under hela studien. 

Dataanalys Oberoende t-test eller Mann-Whitney U test användes för att kunna bedöma skillnaderna mellan 

öppenvårdspatienter med bipolär sjukdom och deltagarna i hälsokontrollgruppen. Relationen 

mellan variablerna beräknades genom att använda Pearson korrelation koefficient. En 

regressionsanalys genomfördes för att bestämma variationen i maximal syreförbrukning. 

Bortfall Totalt 8 av 28 deltagare. 

Slutsats Resultatet visar att öppenvårdspatienter med bipolär sjukdom har en sämre konditionsnivå jämfört 

med matchande ålder, kön och Body Mass Index hos kontrolldeltagare. Det bör uppmärksammas 

att i denna studie var högre nivå av inaktivitet per dag inte relaterat till lägre konditionsnivå. 

Framtida forskning bör framförallt fokusera på effekten på sinnesstämning i relation till fysisk 

aktivitet och inaktivitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Validitet: Mätinstrumentet som användes i studien har internationellt fått empiriskt stöd för sin 

validitet. Ergometer-cykeln, flödesmätaren, EKG samt aktivitetsarmbandet som användes var av 

samma typ och märke vilket höjer validiteten. Borgskalan som är en erkänd skala användes för att 



BILAGA C  

 

mäta måttet på självupplevd fysisk ansträngning kan begränsa validiteten något eftersom resultatet 

bygger på en subjektiv upplevelse.  

Reliabilitet: En begränsning är att studien har få antal deltagare. Eftersom studien inkluderade 

frivilliga kan konditionsnivån hos deltagarna varit på en högre nivå än generellt. En annan aspekt 

som kan påverka slutsatsen var att de öppenvårdspatienterna som deltog i studien stod på ett flertal 

läkemedel vilket gjorde det omöjligt att utreda de olika läkemedlens påverkan på konditionen.  
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Artikel 10 

Referens Wright, K, Armstrong, T., Taylor, A., & Dean, S. (2012). ’It’s a double edged sword’: A 

qualitative analysis of the experiences of exercise amongst people with Bipolar Disorder. Journal 

of Affective Disorders. 136, 634-642. doi: 10.1016/j.jad.2011.10.017 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att fokusera specifikt på barriärer relaterade till träning hos personer med 

bipolär sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk tolknings analys 

Urval Urvalet bestod av 26 personer. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år, ha 

goda färdigheter i engelska samt ha en bipolär-sjukdomsdiagnos. Personer som led av andra 

psykiska sjukdomar exkluderades. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes vid datainsamlingen. Intervjuerna spelades in och 

dubbelkodades med undantag för fem inspelningar där dubbelkodning ej var möjlig på grund av 

dålig ljudkvalité. En återkoppling om graden av fysisk aktivitet de senaste sju dagarna användes 

för att mäta den ursprungliga nivån av fysisk aktivitet och om dess intensitet varit av hög eller 

måttlig karaktär. De semistrukturerade intervjuerna bestod av öppna frågor och framställdes av 

forskarna själva tillsammans med en person som hade personlig erfarenhet av bipolär sjukdom. 

Intervjun bestod av frågor om träningsvanor, upplevt samband mellan träning och bipolär 

sjukdom, fördelar och nackdelar med träning i relation till sjukdomen, eventuella barriärer för att 

införa och upprätthålla träningsvanor. Frågor ställdes även om patienternas erfarenheter av 

rådgivning angående träning från vårdpersonal samt synen på träning som en intervention för 

personer med bipolär sjukdom ställdes. 

Dataanalys Analys av materialet gjordes genom en detaljerad fall-till-fall tolkning av fenomenet; upplevelsen 

av träning hos någon med bipolär sjukdom. Författarnas första analys sammanfattade deskriptivt 

de mer allmänna fynden om deltagarnas erfarenhet av träning och deras djupare analys fokuserade 

mer på upplevelser som föreföll utmärkande för personer med bipolär sjukdom. Deltagarnas 

tolkningar av upplevelser användes i första hand och i andra hand forskarnas tolkning av 

deltagarnas utsagor. De 25 transkripten lästes av två forskare självständigt. Båda kodade 

uppfattningar relaterat till upplevelser som var av vikt för sambandet mellan bipolär sjukdom och 

träning. De teman som kom fram jämfördes med den ursprungliga datan i verifikationsprocessen 

av en tredje forskare som varit oberoende och utomstående genom hela datainsamlingen.  

Bortfall En deltagare. 

Slutsats Det noterades att deltagare använde sig av fysisk aktivitet som preventiv symtomhantering för 

skov av depression och hypomani/mani. Den fysiska aktiviteten kunde enligt deltagarna förlänga 

den eutyma perioden samt reducera intensiteten vid depression och mani/hypomani. Det framkom 

vara av vikt att den fysisk aktiviteten anpassades efter den aktuella sinnesstämningen samt 

anpassades efter individen. Deltagarna uttryckte att den fysiska aktiviteten hjälpte bäst när manin 

eller depressionen inte brutit ut helt. Fysisk aktivitet visade sig också kunna främja struktur och 

rutiner i vardagen. Resultatet i denna studien antyder att det finns mycket att lära angående fysisk 

aktivitets påverkan på personer med bipolär sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 %, bedömt enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Pålitligheten: är relativt hög, eftersom författarna detaljerat beskrivit den tekniska utrustningen 

som användes. Det framgår tydligt vem som har utfört intervjuerna och vem som har transkriberat 



BILAGA C  

 

 

dem. Det som sänker pålitlighet är att författarna inte har beskrivit sin förförståelse och tidigare 

erfarenheter om ämnet. 
Bekräftelsebarhet: Beskrivning av deltagarna, datainsamling och analysprocess finns detaljerat 

beskrivet vilket ökar bekräftelsebarheten. Det saknas dessvärre information om hur lång tid 

datainsamlingen pågick.   
Trovärdighet: författarna lät deltagarna bekräfta sammanställningen av intervjun för att öka 

trovärdigheten av datainsamlingen. Trovärdigheten sänks till följd av att dubbelkodning ej var 

möjlig på fem av inspelningarna till följd av dålig ljudkvalité. Författarna använde sig av en kritisk 

vän samt av triangulering vid skapandet av teman vilket ökar trovärdigheten. Författarna har även 

använt sig av interbedömarreliabilitet för att få ett brett urval av deltagare med diagnoser som var 

av relevans för studien. 
Överförbarhet: Variationen på deltagarnas åldrar, kön samt olika livserfarenheter var relativt stor 

vilket gör att resultatet blir mer generaliserbart på populationen. 
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