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Sammanfattning Att vara närstående till en person med 

bipolär sjukdom kan upplevas som svårt 
och krävande. Det är därför viktigt att som 
sjuksköterska se de närstående och deras 
behov. Studiens syfte var att belysa vad det 
är att vara närstående i en familj till en 
bipolärt sjuk person. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie där 12 
vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för 
resultatet, som vidare presenteras i fyra 
olika teman. De närstående kunde uppleva 
många olika slags känslor. Dessa kunde till 
exempel vara ensamhet, hopplöshet, rädsla 
samt frustration. De närstående upplevde 
att de kunde hamna i skymundan av 
sjukdomen och att deras egna känslor och 
behov inte uppmärksammades. De 
upplevde även en avsaknad av information 
och stöd från sjuksköterskor vilket de 
närstående sa sig behöva för att klara av att 
hantera vardagen tillsammans med den 
bipolärt sjuka personen. Som sjuksköterska 
är det viktigt att ha kunskap om att de 
närstående ofta kan känna sig ensamma 
och bortglömda. Att som sjuksköterska 
vara medveten om denna problematik, kan 
göra att de närstående känner sig 
inkluderade i vården samt känner hopp 
inför framtiden tillsammans med den 
bipolärt sjuka personen. 
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Abstract  Being related to a person with bipolar 

disorder may be perceived as difficult and 
demanding. It is therefore important, as a 
nurse, to see the related parties and their 
needs. The study's purpose was to illustrate 
what it means to be related in a family to a 
person with bipolar disorder. The study 
was conducted as a literature study of 12 
scientific papers as the basis for the results, 
which is further presented as four different 
themes. The relatives experienced many 
different emotions, such as loneliness, 
hopelessness, fear and frustration. The 
relatives felt that they and their own 
feelings could be sidelined by the disease 
as they were given no attention. They also 
experienced a lack of information and 
support from the nurses witch made it 
more difficult to handle everyday life 
along with the person with bipolar 
disorder. As a nurse, it is important to have 
knowledge about the fact that the relatives 
often can feel alone and forgotten. If the 
nurses are aware of this problem, they can 
make the relatives feel more included in 
the care of the bipolar person. If the 
relatives feel included, this can make them 
feel hopeful for the future together with the 
person with bipolar disorder. 
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Inledning 
 

Det kanske låter hemskt, men det hade varit enklare om hon haft en 
”vanlig” sjukdom, som cancer eller nåt, säger Veronicas syster. När 
Veronica har legat inne har vi anhöriga fått en känsla av att sjukhuset 
bara tycker att vi är i vägen eller till besvär, för både dem och Veronica. I 
stället kan vi ju vara till hjälp på många sätt, och vi får ändå ta över så 
mycket när den sjuka kommer ut. Jag har en god vän som har fått cancer, 
och hennes anhöriga blir inbjudna av sjukhuset att komma med, och att 
delta i anhöriggrupper. Något sånt skulle vi också ha stort behov av när 
situationen är svår. 

                                               (Beckman &  Fahlén, 2005, s.55)  
 
År 2011 sökte 60169 personer psykiatrisk vård i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Enligt 
Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) drabbas 1-2 % utav Sveriges befolkning 
någon gång i livet av bipolär sjukdom, oberoende av vilket kön. Det kan finnas ett stort 
mörkertal inom dessa procent och det kan vara så många som upp emot 3-6 % som 
egentligen drabbas. I USA uppskattas närmare 5,7 miljoner vuxna personer vara 
drabbade av bipolär sjukdom (Venkataraman, 2011). 
 
Bipolär sjukdom står för ett tillstånd som växlar mellan maniska och depressiva 
episoder (Rusner et al., 2009). Symtom för en person med bipolär sjukdom kan vara 
aggressivitet och ökad sexuallust vid en manisk period (Brenner & Rydell, 2011). Under 
den depressiva perioden kan patienten uppleva ångest och nedstämdhet. Sjukdomen har 
hög hereditet och har även vissa likheter med sjukdomen schizofreni. Att leva med en 
bipolär sjukdom kan bland annat medföra minskad ork att utföra vardagliga aktiviteter, 
så som exempelvis hushållssysslor (Beckman & Fahlén, 2005). Enligt Skär (2009) 
drabbas även de närstående av sjukdomen då dessa måste anpassa sig efter den nya 
livssituation som har uppstått. Relationen mellan de närstående och den sjuka personen 
förändras då den kommer att innehålla praktisk hjälp och stöd, något som är nytt för 
dem båda (ibid). 
 
Schröder (2012) skriver att vid en tillbakablick så har det visat sig att de närstående 
inom den psykiatriska vården har hållits oinformerade om sjukdomen. De har heller ej 
inkluderats i viktiga beslut angående vården och behandlingen av patienten. Målet inom 
dagens sjukvård är att de närstående ska bli mer delaktiga i patientens vård samt 
behandlingar. Detta nämns bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 och i 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. I Patientsäkerhetslagen står det även skrivet att 
sjukvårdspersonalen ska uppmuntra de närstående till att medverka och vara delaktiga i 
vården. Det är av stor betydelse att de närstående känner sig trygga och upplever ett 
stöd i vårdandet av den bipolärt sjuka personen. Detta för att kunna behärska den svåra 
och påfrestande situation som det kan innebära att vara närstående till någon med en 
psykisk sjukdom (ibid).  

 
 

1 
 



 

Bakgrund 

Psykiatriska vårdformer i dåtid och nutid samt 
sjuksköterskans profession 
 
Troligtvis är psykiatrin den mest omdebatterade och fördomsbelastade delen av sjuk-
vården (Ottosson, 2003). Den psykiatriska vården har historiskt präglats av en kombi-
nation av grymhet och barmhärtighet och de psykiskt sjuka bemöttes med känslor av 
osäkerhet, skräck och förakt. Det har funnits fyra olika synsätt under århundradets gång 
på upphovet till psykiska sjukdomar. Enligt Gamla testamentet var sjukdomen ett straff 
för att människan gjort orätt mot Gud. En annan uppfattning som grundade sig i Nya 
testamentet var att människan var besatt av onda andar. Det tredje synsättet syftar till att 
Platon sa att galenskap uppkom när någon mänsklig passion tog över så att själens har-
moni rubbats. Slutligen påstod den hippokratiska medicinen, som härstammar från den 
grekiska mytologin, att de psykiska sjukdomarna uppstod för att balansen mellan 
kroppsvätskorna - slem, blod, svart och vit galla kommit i obalans.  
 
År 1296 skrevs det i Uppsalalagen att det skulle offentliggöras för grannar och socken-
män om en person blev galen (Grönwall & Holgersson, 2009). Sedan skulle personen 
omhändertas och sättas i ”haeptum”, häkte. På 1400 och 1500- talen finns det lite do-
kumenterat om hur psykiskt sjuka togs omhand om av samhället. Under slutet av 1700-
talet etablerades de första sjukhusen för behandling av de sjuka som förväntades kunna 
botas. Vid dessa sjukhus togs utöver somatiskt sjuka även psykiskt sjuka emot. De per-
soner som enligt omvärlden betraktades som farliga och störande förvarades på hospita-
len. Hospitalen var slutna institutioner där patienterna levde avskilt från samhället. De 
närstående upplevde en stor skam och var därför inte angelägna att ha de sjuka i hem-
met och placerade därför dem på hospitalen. 
 
År 1823 kom att bli ett viktigt årtal då de stora statliga sinnessjukhusen började utfor-
mas (Grönwall & Holgersson, 2009). Före år 1859 fanns det ingen utbildning för varken 
sjuksköterskor eller läkare inom psykiatrin i Sverige. Sjuksköterskor utbildades först i 
slutet av 1800-talet och då ägnade sig bara några få åt psykiatrisk vård. Det dröjde ända 
till början av 1900-talet innan övrig vårdpersonal fick utbildning inom psykiatri. Under 
1930- talet kunde sjuksköterskestudenter välja sinnessjukvård som sin specialitet, denna 
utbildning fanns vid Konradsberg i Stockholm (Svedberg, 2002).  
 
I sjukvården som bedrivs på 2000-talet finns det omvårdnadsdiagnoser som är av stor 
betydelse för utvecklingen av vården (Heather Herdman, 2013). Sjuksköterskan kan 
med hjälp av omvårdnadsdiagnostik precisera vilka omvårdnadsbehov patienten har, 
vilket kan göras i samarbete med både patient och dess närstående. Exempel på en om-
vårdnadsdiagnos som kan användas vid familjär ohälsa är diagnosen förändrade familje-
relationer. Definitionen av denna är ”en förändring av relationen i och/eller hur väl fa-
miljen fungerar”. Kännetecken kan vara förändring av intimitet och närhet, kommuni-
kationsmönster samt förändring i/av tillgång till känslomässigt stöd. Relaterade faktorer 
kan exempelvis vara en förändring av hälsotillståndet hos en familjemedlem eller en 
tillfällig kris.  
 
Enligt den kompetensbeskrivning som är utformad för legitimerade sjuksköterskor i 
Sverige, skrivs det att det är av stor vikt att som sjuksköterska ha förmåga att kunna 
kommunicera med patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Det skrivs även att 
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sjuksköterskor bör ha ett etiskt förhållningssätt som bland annat innebär att ha en hu-
manistisk människosyn och att kunna visa omsorg och respekt för patientens autonomi, 
integritet samt värdighet. Kommunikationen ska ske på ett respektfullt, empatiskt och 
lyhört sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge stöd samt att inkludera patienten 
och dess närstående i den omvårdnad samt eventuella behandlingar som kan komma att 
ske. Det är även av stor vikt att som sjuksköterska kunna tillvarata både patientens och 
de närståendes kunskaper och erfarenheter. 
 
 
Närstående i en familj samt i psykiatrisk kontext 
 
Orden närstående och anhörig betyder att en person står en annan person nära (Hedman 
Ahlström, 2010). En närstående kan vara en person som finns i ens sociala nätverk, till 
exempel släkting, vän eller granne. En anhörig är däremot en person som genom 
juridiska grunder eller släktband hör ihop med någon. Begreppen närstående och 
anhörig används ofta som synonymer inom sjukvården. Benzein & Saveman (2004) 
skriver att vara närstående innebär att ha en nära relation till någon som drabbats av en 
sjukdom, vilket då betyder att alla människor någon gång kommer att vara närstående. 
Erfarenheten av att vara närstående är personlig och innebörden avgörs av läget (ibid).   
 
Enligt Aarhus Smeby (2003) så finns det en vetenskaplig grund för hur viktigt det är att 
det finns ett samarbete mellan psykiatrin, familjen och de närstående. Den vetenskapliga 
grunden består utav tre delar. Den första handlar om att familjen kan ses som en 
omvårdnadsresurs, både praktiskt och emotionellt. Den andra handlar om att detta 
samarbete kan ha en gynnsam effekt eller inverkan på sjukdomen samt följderna av den. 
Den tredje delen tar upp hur familjen kan förstärka gamla konflikter eller vara 
involverad i nya konflikter, som i sin tur kan påverka den sjuka personen. Som 
sjuksköterska inom psykiatrin är det viktigt att inte bara uppmärksamma patienten utan 
även familjen. Det är viktigt att se familjen och de närstående som en egen enhet med 
egna rättigheter till hjälp. Görs inte det så sviker sjuksköterskan inte bara familjen utan 
även patienten (ibid).  
 
Enligt Arman och Rehnsfeldt (2006) kan en familj se väldigt olika ut, gemensamt är 
dock att begreppen närstående och familj syftar på människor som den som är i behov 
av hjälp känner närhet och gemenskap till genom släktskap, vänskap eller partnerskap.  
För sjuksköterskor är det viktigt att finna en definition av begreppet familj som sträcker 
sig bortom de traditionella gränser för ett familjemedlemskap så som äktenskap, 
blodsband och adoption (Wright, Watson & Bell, 2002). En definition av familjen som 
anses vara användbar är att familjen består av dem som säger sig tillhöra den. Det 
synsättet gör det möjligt för sjuksköterskor att godta individuella familjemedlemmars 
uppfattningar om vilka relationer som för dem är viktigast (ibid).  
 
Betydelsen av familjen är för en människas hälsa och lidande oerhört stor, och de 
närstående kan både lindra och göra upplevelsen av lidandet svårare (Arman & 
Rehnsfeldt, 2006). De närstående kan uppleva ett oerhört lidande då de ser sin 
familjemedlems lidande. Känslor som de närstående upplever kan vara hjälplöshet, 
maktlöshet samt ensamhet. Då de närstående kommer i skymundan av sjukdomen gör 
det att deras eget lidande inte ses eller uppmärksammas (ibid).  
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Bipolär sjukdom- psykiatrisk diagnos  
 
Bipolär sjukdom har tidigare kallats manodepressiv sjukdom (Beckman & Fahlén, 
2005). Sjukdomen kännetecknas av upprepade manier och depressioner. Ordet bipolär 
innebär två poler och används för att sjukdomen består av två olika extrema 
stämningslägen. De maniska perioderna kan kännetecknas av okontrollerbara känslor av 
engagemang, gemenskap och förhöjt självförtroende. Starka känslor av meningslöshet, 
hopplöshet och självförakt är karaktäristiska vid de depressiva perioderna (ibid).  
 
Ett obehandlat maniskt skov kan vara mellan 3-9 månader (Socialstyrelsen, 2010). 
Behandlas skovet så avtar symtomen efter 1-2 månader, medan de kognitiva symtomen 
kan finnas kvar i upp emot 12 månader. Ett obehandlat depressivt skov avtar också 
normalt efter 3-9 månader men med behandling klingar symtomen av snabbare. 
 
Bipolär sjukdom debuterar oftast i senare tonåren eller i tidig vuxen ålder 
(Socialstyrelsen, 2010). Har en förälder bipolär sjukdom så ökar risken för att deras 
barn ska drabbas. Mellan sjukdomsskoven är det många personer som är helt 
symtomfria, medan andra lider av ständiga humörsvängningar. Att personen får en 
korrekt behandling så snart som möjligt är oerhört viktigt då sjukdomen kan föra med 
sig omfattande sociala och medicinska påfrestningar. Målet med behandlingen av 
sjukdomen är att personen ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Med behandlingen 
stabiliseras personens stämningsläge och hjälper till att förebygga det lidande och risker 
som de depressiva och maniska symtomen kan leda till (ibid).  
 

Problemformulering 
 
Att vara närstående i en familj till en person med bipolär sjukdom kan framkalla många 
olika sorters känslor så som rädsla, ensamhet, oro, förtvivlan och ångest. Sjukdomen 
kallas ibland de ”anhörigas sjukdom” eftersom den sjuka personen kan sätta sina 
närstående i bisarra situationer, vilket kan leda till en osäker och ostabil vardag. För 
både de närstående och den sjuka personen kan sjukdomen innebära en stor skam, 
därför gör de närstående allt de kan för att dölja och undanhålla symtomen. Det kan 
bidra till att det tar lång tid innan en diagnos sätts, vilket gör att de närstående ofta lider 
i det tysta och lever i skymundan av sjukdomen. Som sjuksköterska är det viktigt att se, 
förstå, ha kunskap samt kompetens om vad det är och hur det upplevs att vara 
närstående till en person med bipolär sjukdom. Detta är viktigt för att de närstående kan 
både bringa hälsa och ohälsa till den bipolära personen, samt för att de närstående ska 
känna sig inkluderade och få det stöd de behöver. 

Syfte  
 
Syftet var att belysa hur det upplevs att vara närstående till en person med bipolär 
sjukdom. 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013). 
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Syftet med studien var att få en djupare förståelse inom det valda ämnet genom 
granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Sökningarna har gjorts som både 
osystematiska, systematiska och manuella sökningar, detta för att få fram så relevant 
data som möjligt (ibid).  
 
 
Datainsamling 
 
Den inledande datainsamlingen genomfördes som en osystematisk informationssökning, 
vilket gav en god överblick av tidigare publicerat forskningsmaterial (Forsberg & 
Wengström, 2013). Utifrån problemformulering och syfte användes följande sökord; 
bipolar disorder (bipolär sjukdom), caring (med omsorg), caregiver (vårdgivare), 
relatives (släkt), experience (upplevelse) och family (familj). Sökordet ”bipolar 
disorder” ingick som sökord i samtliga sökningar då det ansågs vara huvudordet i syftet. 
Därefter användes även ”underord” i sökningarna. Sökorden ansågs representera det 
valda ämnet och ge hög sensitivitet.  
 
Artikelsökningen i studien gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo som 
innehåller lämplig omvårdnadsforskning för det aktuella ämnet. I sökningar som gjordes 
i PubMed användes sökorden som MeSH- termer och fritext. I Cinahl användes 
headings och i PsycInfo användes thesaurus. För att göra det tydligt vilket samband de 
olika sökorden skulle ha till varandra så användes ordet AND med hjälp av boolesk 
söklogik (Forsberg & Wengström, 2013). Sammansättningen av de olika sökorden som 
gav relevanta artiklar till resultatet redovisas i tabell 2, bilaga B. De artiklar som 
återkom under flera av sökningarna skrivs inom parantes. Trunkering har ej använts då 
relevant data har framkommit genom de sökningar som har genomförts (Henricson, 
2012).  
 
Inklusions och exklusionskriter har använts för att avgränsa sökningen samt för att få 
fram relevant data som stämmer överens med studiens syfte (Henricson, 2012). Studiens 
inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, peer reviewed artiklar, artiklar 
publicerade mellan år 2003-2013 samt artiklar som lyfter fram de närståendes 
upplevelser. För att få ett så brett urval som möjligt gjordes inga begränsningar när de 
gällde åldern på de närstående. Exklutionskriterier var artiklar som lyfte fram patientens 
upplevelse av sjukdomen.  
 
Sammanlagt lästes 63 abstrakt. Dessa valdes ut efter att artiklarnas titlar och abstrakt 
ansågs vara relevanta till studiens syfte. Resterande artiklar som inte lästes valdes bort 
på grund av att deras titlar och abstrakt inte stämde överens med syftet.  
 
Resultatartiklarna granskades efter Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarnas vetenskapliga grad graderades från I-III. 
Bedömningen gjordes genom att ett antal frågeställningar besvarades och gav poäng 
från noll till tre. Den procentuella graderingen av den totala poängen bestämde vilken 
vetenskaplig grad artikeln fick. De artiklar som graderades under grad II exkluderades 
då de inte ansågs vara av tillräckligt god vetenskaplig kvalitet, vilket resulterade i tolv 
artiklar till urval 2. Artiklarna som gick vidare till urval 2 sammanställdes i en 
artikelöversikt för att få en god överblick på artiklarnas innehåll, detta redovisas i bilaga 
C, tabell 3. 
 
Till urval 1 valdes tjugoen artiklar som lästes och granskades både enskilt och 
gemensamt ett flertal gånger. Efter diskussion var det sju artiklar som exkluderades då 
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de inte stämde överens med studiens syfte. Ytterligare två artiklar exkluderades då de 
graderades till grad III efter vetenskaplig granskning enligt Olsson och Sörensens 
(2011) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Elva artiklar graderades 
till grad I och ansågs vara relevanta till studiens syfte och valdes därför vidare till urval 
2. En artikel graderades till grad II men ansågs vara relevant till studiens syfte och 
inkluderades därför till urval 2. 
 
 
Artikelsökning Cinahl 
 
Databasen Cinahl användes för att den innehåller relevant vetenskaplig forskning inom 
omvårdnad. Sökorden bipolar disorder och family användes som major heading [MH]. 
Orden relatives, caregiver och experience söktes som fritext, då det inte fanns som 
major heading. Ordet caring fanns som major heading, men i kombination med bipolar 
disorder [MH] gav det endast ett resultat, vilket var en dubblett sedan tidigare. Därför 
användes sökordet caring som fritext. Bipolar disorder kombinerades sedan med de 
andra olika sökorden enligt boolesk söklogik (Forsberg & Wengström, 2013).  
I första sökningen användes ordet bipolar disorder [MH] och kombinerades med 
sökordet relatives vilket gav tjugoåtta träffar. Sedan kombinerades bipolar disorder 
[MH] med ordet caring och det resulterade i sexton träffar, varav en var dubblett sedan 
tidigare sökning. Vidare söktes det på bipolar disorder [MH] AND caregiver vilket gav 
tjugotvå träffar, där två stycken var dubbletter sedan tidigare sökning. Sökordet bipolar 
disorder [MH] kombinerades även med orden family [MH] AND experience. Sökningen 
resulterade i sjutton artiklar, varav två av dessa var dubbletter sedan tidigare. Dessa fyra 
sökningar resulterade sammanlagt i tolv artiklar som gick vidare till urval 1.  
 
 
Artikelsökning PubMed 
 
Databasen PubMed användes för att den innehåller vetenskaplig forskning samt 
relevanta artiklar inom medicin, omvårdnad och hälso-sjukvård. Sökorden som 
användes i PubMed var bipolar disorder, caring, caregiver, family, relatives och 
experience. Bipolar disorder användes som MeSH- term och de andra orden söktes som 
fritext då det gav flest relevanta artiklar. Precis som i Cinahl användes boolesk söklogik 
(Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Sökordet bipolar disorder [MeSH] kombinerades med sökorden family AND experience 
och gav tretton träffar. En av dessa valdes ut till urval 1. Sedan kombinerades bipolar 
disorder [MeSH] även med orden caring, caregivers, experience och relatives i olika 
konstellationer.  Dessa sökningar gav endast dubbletter från föregående sökningar och 
har därför ej presenterats i sökhistoriken. 
 
 
Artikelsökning PsycInfo 
 
Databasen PsycInfo innehåller vetenskaplig forskning och användes för att få fram den 
psykiatriska aspekten på ämnet. Bipolar disorder användes som thesaurus och sökorden 
caring, caregiver, relatives och experience skrevs som fritext, då dessa inte fanns som 
thesaurus- termer.  Även i denna databas användes boolesk söklogik (Forsberg & 
Wengström, 2013). Sökordet bipolar disorder (thesaurus) kombinerades med sökordet 
caring, vilket resulterade i tjugoåtta träffar. En ny artikel ansågs vara relevant och gick 
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vidare till urval 1, och fyra artiklar var dubbletter sedan tidigare sökningar. Sedan 
kombinerades sökordet bipolar disorder (thesaurus) med sökorden caregiver AND 
experience, vilka skrevs i fritext. Sökningen gav tjugosju träffar, fyra av dessa var 
dubbletter och tre ansågs vara relevanta i förhållande till syftet och gick därför vidare 
till urval 1. Ytterligare en sökning gjordes med sökorden bipolar disorder (thesaurus) 
AND relatives AND experience. Denna sökning gav trettiosju träffar där en av dessa 
gick vidare till urval 1 och en var en dubblett sedan tidigare sökningar.  
 
 
Manuell sökning 
 
En manuell sökning på www.google.se samt på www.avhandlingar.se har gjorts på det 
aktuella ämnet för att söka av forskningsområdet grundligt (Henricson, 2012). Då 
framkom två avhandlingar. I deras referenslista hittades två vetenskapliga artiklar som 
ansågs vara relevanta till studiens syfte och gick därför vidare till urval 1. Dessa var 
Dore & Romans studie från 2001 och Jensens studie från 2004. Ytterligare en aktuell 
artikel som var skriven 1998 av Rose, hittades i en tidigare gjord studies referenslista. 
Denna ansågs dock vara relevant till studiens syfte och gick därför vidare till urval 1. 
 
 
Databearbetning 
 
Efter att artiklarna lästs igenom ett flertal gånger både enskilt och gemensamt så gjordes 
en sammanfattning. Artiklarna lästes sedan igenom igen för att färgkodas utifrån 4 olika 
teman som var en oförutsägbarhet i vardagen, känslor av hopplöshet, närståendes 
upplevelser av avsaknad av stöd inom sjukvården samt att pendla mellan hopp och oro 
inför framtiden. Dessa teman presenteras vidare i resultatet. 

Resultat 
 
En oförutsägbarhet i vardagen 
 
Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom kan innebära ekonomiska 
svårigheter (Beentjes, Goossens & Poslawsky, 2011). Detta för att när de bipolära 
personerna befinner sig i ett maniskt tillstånd, så är de väldigt impulsiva och kan därför 
spendera stora summor pengar utan någon vidare eftertanke. För de närstående 
resulterar det i en stor stress vilket även Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2012) 
visar i deras artikel. Deras artikel nämner även att en del av de närstående tvingas ta 
ledigt från sitt arbete för att kunna vara hemma och stötta den bipolära personen under 
deras sjukdomsskov. Dore och Romans (2001) skriver att så många som 76 % av de 41 
närstående som deltog i studien var tvungna att gå ner i tid på deras arbete. Det här 
tillsammans med den bipolära personens impulsiva och spenderande beteende leder ofta 
till stora ekonomiska problem och bekymmer. 
 
Det sociala livet för både de närstående och personen med bipolär sjukdom förändras 
och påverkas av sjukdomen (Dore & Romans, 2001). Det var 41 deltagare i studien, och 
56 % av dessa berättade att sjukdomen har haft en signifikant negativ inverkan på deras 
relationer med familj, vänner och bekanta. De närstående kände att de ständigt måste 
stötta och finnas där för att den bipolära personen ska kunna klara av att hantera det 
vardagliga livet (Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011). Det här gör att 
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de prioriterar bort sig själva och sina egna behov, vilket kan leda till isolering och 
förlust av deras egna sociala liv. 
 
Över en tredjedel av de 41 närstående som deltog i studien upplevde problem och en 
spänd stämning med grannar och bekanta för att den bipolära personens beteende och 
uppförande ansågs vara opassande (Dore & Romans, 2001). Många av de närstående 
upplevde därför en stor skam över sjukdomen och det beteende samt konsekvenser som 
den medförde. Under de svåraste skoven av sjukdomen gjorde skammen att de 
närstående inte ens ville ta emot besök i hemmet, detta för att de aldrig visste i vilket 
skick den bipolära personen skulle befinna sig i, eller hur dess beteende skulle vara 
(Maskill, Crowe, Luty & Joyce, 2010). Under skoven när den bipolära personen är som 
sjukast behöver de närstående stöttning från sina nära och kära. Dock så har skammen 
och den problematik som finns kring sjukdomen orsakat att de har isolerat sig från 
omgivningen. Den här isoleringen kan tyvärr leda till att de närståendes vänner och 
familj slutar att höra av sig och komma på besök. Känslan av isolering från omvärlden 
förstärks då och bidrar samtidigt till en stark känsla av ensamhet samt övergivenhet 
(ibid). 
 

I grieved over losing the man I had married, over the children who lost 
their good, secure father, and over friends who disappeared. I still feel 
grief over all those who could not stay. I grieved over everything I, we, 
had lost. It is emotional and leaves permanent scars.      

 
                                                        (Tranvåg & Kristoffersen, 2008, s 10) 

 
Ett flertal närstående uttryckte en svårighet med att upprätthålla en relation med den 
bipolära personen (Dore & Romans, 2001). Relationerna resulterar ofta i skilsmässa 
eller avslut då sjukdomen helt och hållet tagit över det som en gång var deras 
gemensamma liv tillsammans. Många närstående säger i studien att om de hade haft 
kännedom om sjukdomen och dess konsekvenser från början, så skulle de aldrig gått in i 
en relation med den bipolärt sjuka personen (ibid).  
 
Många närstående upplevde svårigheter i relationen med den bipolärt sjuka personen 
när det kom till den sexuella biten (Beentjes et al., 2011). Det på grund av minskad lust 
under de depressiva sjukdomsskoven. Perioderna mellan skoven ansågs också vara 
problematiska, då lusten inte alltid infann sig då heller (Dore & Romans, 2001). I både 
Beentjes et al. (2011) och Dore och Romans (2001) studie vittnar de närstående om att 
de är medvetna om att deras bipolärt sjuka partner har ett förhållande utanför deras 
relation. Otroheten kommer som en följd av de maniska perioderna hos den bipolärt 
sjuka personen.  
 
Ett flertal närstående i Roses (1998) studie uttryckte ett behov av att se bortom den 
bipolärt sjuka personens sjukdom och istället se personen som den syster, partner eller 
vän som personen faktiskt är. De närstående ville även se sig själva som den make, bror 
eller förälder de är, istället för att bara vara den som tar hand om och vårdar. Att se 
personen bakom sjukdomen gjordes inte för att de närstående ville förneka sjukdomens 
existens, utan istället för att hjälpa till att acceptera att sjukdomen fanns i deras liv.  
 
I Rusners et al. (2012) studie berättade en av deltagarna om sin sorg, desperation och 
oro för familjens framtid. Dessa känslor upplevdes när hon tänkte och reflekterade över 
att hon är gift och har barn med en person som har diagnosen bipolär sjukdom. 
Känslorna och rädslan för hur framtiden skulle bli var så skrämmande att hon funderade 
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på att ge upp relationen till sin man. Detta för att i ett desperat försök försöka rädda sig 
själv och sina barn från att gå under på grund av sjukdomen och de konsekvenser som 
den för med sig. Valet att lämna någon med bipolär sjukdom är enligt studien självklart 
svårt, samtidigt som det är skönt att ”bara” vara partner eller vän till personen, då du 
helt enkelt har ett val att stanna eller ej i relationen. Stor skillnad är det om du istället är 
en förälder till ett barn med bipolär sjukdom, då samma uppenbara val inte ens existerar 
(ibid).  
 
 
Känslor av hopplöshet 
 
Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom kan framkalla många olika slags 
känslor (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Själva sjukdomen gör att det blir svårare att 
samtala om och dela det vardagliga livet, vilket gör att de närstående känner och 
upplever en stor ensamhet. De närstående saknar att kunna dela med sig av sina tankar 
och känslor då de ofta blir överskuggade av sjukdomen. De här känslorna belyses även i 
van der Voort, Goossens och van der Bijls (2009) artikel. Sjukdomen gör att den 
drabbade personen förändras i sin personlighet och ibland blir någon som de närstående 
inte alls känner igen. Följden av detta är att de närstående upplever en stor saknad efter 
den person som deras partner, familjemedlem eller vän en gång var (Tranvåg & 
Kristoffersen, 2008). Trots dessa känslor av saknad och ensamhet, så upplevde ett flertal 
närstående att deras relation med den bipolärt sjuka personen hade stärkts av sjukdomen 
(Maskill et al., 2010).  
 

His whole personality changed completely when the mania came. It was 
as though he was possessed by something alien. He `disappeared´ and 
`someone else´ took over, in a sense, He lost his sense of reality. It was 
so frightening because I didn´t understand what was happening. My 
brain was put out of action, had nothing to offer. I didn´t know what to 
do. I was just terribly frightened. 
 
                                                          (Tranvåg &Kristoffersen, 2008, s.8) 

 
I Beentjes et al. (2011) artikel beskrivs rädsla hos de närstående som en vanligt rådande 
känsla. De känner rädsla för att den bipolärt sjuka personen både kan bli aggressiv och 
våldsam under de maniska perioderna. Den bipolära personen kan då utöva både fysisk 
och psykisk misshandel, så som till exempel verbal aggression. I Dore och Romans 
(2001) studie berättade flera närstående att de blivit utsatta för fysisk misshandel, 
exempelvis genom att de har blivit omkullputtade och slagna i huvudet. Att den bipolära 
personen ska ta sitt liv när han eller hon befinner sig i ett skov är också en vanlig orsak 
till rädsla och en konstant oro hos de närstående (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 
2013).  
 
Maktlöshet, hopplöshet och frustration är ytterligare exempel på känslor som de 
närstående kan få brottas med (Ganguly, Chadda & Singh, 2010). De närstående kunde 
känna stor maktlöshet då de upplevde att sjukdomen tagit över deras gemensamma liv 
med den bipolärt sjuka personen (Dahlqvist Jönsson et al., 2011). Att leva med en 
bipolärt sjuk person vars personlighet dagligen kan pendla upp och ner och där hela 
livet konstant kretsar kring den bipolära personen och dess behov, kan leda till stor 
frustration och känslor av hopplöshet för de närstående (Ganguly et al., 2010). En 
deltagare i studien uttryckte att han ibland var så frustrerad på den bipolärt sjuka 
personen och den situation som rådde att han funderade på att ta livet av antingen sig 
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själv eller den bipolärt sjuka personen.  
 
 
Närståendes upplevelser av avsaknad av stöd inom sjukvår-
den 
 
I Dore och Romans (2001) studie berättade de närstående om att de upplevt både brist 
på information samt stöd från sjuksköterskor. De närstående uttryckte en känsla av att ej 
bli sedda och att hamna i skymundan av den bipolärt sjuka personen och sjukdomen 
(van der Voort, Goossens & van der Bijl, 2009). De kände att de inte fått den 
information och det stöd som de skulle behövt för att på bästa sätt kunna ta hand om och 
finnas där för den bipolärt sjuka personen. Att få vara delaktig i vården kring den 
bipolära personen är något som de närstående önskar och anser vara av stor betydelse 
(Rusner, et al., 2013). Därför är det av största vikt att som sjuksköterska besitta kunskap 
om vad de närstående upplever och vilka behov de har, och på så sätt kunna ge det stöd 
som de behöver. Att ha någon som lyssnar på dem och deras tankar, samt någon som 
kan hjälpa dem att förstå orsaken till den bipolära personens beteende anser de 
närstående skulle vara av stor vikt och betydelse. De närstående skulle önska att få mer 
praktiska råd av sjuksköterskor gällande till exempel arbete, utbildning, hur de ska hålla 
kontakten med andra samt hur de ska lära sig att slappna av i den rådande situationen 
(ibid).  
 

I am too scared to leave him to the system because I have seen what 
happens. When they don't pick him up you know, he ends up on the 
street so I pick him up. Because I think if you don't he is not going get to 
eat, to sleep, he will just get manic, he hasn't got any meds, he gets 
beaten up, he gets used for money by others that are street wise. 
 
                                                            (Maskill et al., 2010, s. 539)   

 
Många föräldrar till barn med bipolär sjukdom upplevde frustration för att sjukvården 
inte tog deras frågor och funderingar på allvar (Jensen, 2004). Till exempel hade 
föräldrarna frågor angående barnens läkemedel eller andra allmänna frågor, men fick då 
till svar av de sjuksköterskor samt läkare de mötte att de var för överbeskyddande. En 
annan förälder i studien uttryckte att sjuksköterskor inom sjukvården saknade empati 
och inte uppmärksammade föräldrarnas känslor.  
 
 
Att pendla mellan hopp och oro inför framtiden 
 
Många närstående kan känna en betydande oro inför deras egen och den bipolärt sjuka 
personens framtid (Goossens, Van Wijngaarden, Knoppert- Van Der Klein & 
Achterberg, 2008). Speciellt de närstående som är äldre är oroliga för hur framtiden ska 
te sig när de inte längre har ork och kraft till att ta hand om den bipolära personen 
(Ganguly et al., 2010). Funderingar och oro gällande vem som kommer bry sig om, 
vårda och ta sig an den bipolära personen är tankar och känslor som rör sig i deras inre.  
 
Enligt Rose (1998) hade de flesta närstående realistiska tankar angående framtiden. 
Dock så pendlade tankarna och de såg olika på situationen från dag till dag. Vissa dagar 
var de hoppfulla och hade en stor tro på att det skulle ske en förändring till det bättre 
avseende den bipolära personens sjukdom. Andra dagar kändes det mer hopplöst och 
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framtiden såg mörk och dyster ut.  
 
Då det är som värst och mest kämpigt under ett sjukdomsskov är det viktigt för de 
närstående att känna att det finns möjlighet till förbättring (Dahlqvist Jönsson et al., 
2011). Att tro på förbättring och stabilitet under sjukdomsförloppet är viktigt för att göra 
de närstående mer hoppfulla om framtiden. Det för att de ska orka kämpa när 
situationen känns tung och hopplös samt när de känner rädsla för hur framtiden ska 
komma att bli.  

 
We still have hope that we can get our daughter to a place where she can 
cope the future. For her and for us it looks bad, it looks kind of dismal.  
It´s confusing. How can we help her? Who can we turn her over to?  
                                       
                                                                                    (Rose, 1998, s. 370) 

Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 
Databaserna PsycInfo, PubMed och Cinahl valdes utifrån problemformulering och 
syfte, då de innehåller relevant forskning inom omvårdnad och inom det valda sökom-
rådet. Sökorden som användes valdes utifrån syftet. Många av sökningarna gjordes i 
fritext då ett flertal av sökorden inte förekom som major headings, MeSH-term eller 
thesaurus (Forsberg & Wengström, 2013). Att ha använt sig av fritext vid sökningarna 
kan anses vara en styrka då risken att missa artiklar minskar, då det inte funnits några 
avgränsande sökord. Dock kan det även anses vara en svaghet att ha sökt med fritext 
och inte använt sig av de speciella söktermer som finns i de olika databaserna, då dessa 
faktiskt är utformade för att ge bästa möjliga resultat.  
Trunkering har ej använts vilket kan ses som en svaghet, då viktig data kan ha missats 
(Forsberg & Wengström, 2013). Dock anses det att relevanta artiklar har framkommit 
trots att trunkering ej har använts vid sökningarna.  
 
Vid sökningarna avgränsades tidsperioden till tio år, det för att få fram så ny forskning 
som möjligt. Undantaget är två artiklar som söktes manuellt och var äldre än tio år, de 
ansågs dock vara relevanta och inkluderades därför i studien. Samtliga artiklar som val-
des till studien var skrivna på engelska, vilket kan ses som en styrka då de flesta veten-
skapliga tidsskrifter publicerar artiklar skrivna på engelska. Alla resultatartiklar som an-
vänds har blivit etiskt granskade, vilket ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 
2013). I studien ingår tre artiklar skrivna av Rusner, Brunt, Carlsson och Nyström vilket 
kan ses som en svaghet då författarnas personliga synsätt kan vinkla den litteraturstudie 
som gjorts, detta kan även ses som en styrka då det kan antas att författarna är väl in-
satta i ämnet.  
 
Ett flertal artiklar exkluderades då de belyste patientens upplevelse av bipolär sjukdom, 
vilket inte stämde överens med problemformuleringen och syftet. Resultatartiklarna i 
studien är skrivna i ett flertal olika länder så som Sverige, Norge, England, Nederlän-
derna, USA, Canada, Nya Zeeland samt Australien. Detta ger en stor bredd på det valda 
ämnet då många olika kulturer är representerade, vilket anses vara en styrka. Ett flertal 
av de funna artiklar kommer från länder som antas ha liknande levnadsförhållanden som 
i Sverige, därför anses överförbarheten till den svenska sjukvården vara pålitlig. Citat 
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har använts i studiens inledning samt resultat. Det kan ses som en styrka, då de bekräftar 
det som är skrivet, vilket resulterar i hög validitet samt reliabilitet. 
 
Syftet med studien var att belysa vad det är att vara närstående i en familj till en person 
med bipolär sjukdom och urvalet resulterade i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Det anses vara en styrka då kvantitativa artiklar ofta bidrar med statistik från en större 
urvalsgrupp, vilket kan ge mer generaliserbar data. De kvalitativa artiklarna ger en dju-
pare inblick i människors inre samt fångar deras upplevelser, vilket är av betydelse då 
studien vill belysa de närståendes upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Bland-
ningen av dessa två ansatser ger en god och bra överblick över forskningen inom det 
valda ämnet.  
 
Ett flertal av sökningarna gav dubbletter av tidigare utvalda artiklar, vilket kan ses som 
att sökorden varit relevanta för studien. De artiklar som lästes valdes ut då titel samt ab-
strakt på artikeln stämde överens med studiens problemformulering och syfte, vilket kan 
ha gjort att relevanta artiklar kan ha missats.  
Artiklarna granskades med hjälp av Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa studier. Elva av resultatartiklarna graderades till grad I och 
den resterande till grad II. Samtliga artiklar ansågs vara relevanta till studiens syfte samt 
ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna granskades och analyserades först 
enskilt och sedan gemensamt. Dessa sammanfattades och diskuterades sedan ett flertal 
gånger. Att först läsa artiklarna enskilt kan ses som en styrka då det framkommer olika 
aspekter på artiklarna. Därefter diskuterades resultaten och fyra olika teman utformades. 
Dessa var en oförutsägbarhet i vardagen, känslor av hopplöshet, närståendes upplevelser 
av avsaknad av stöd inom sjukvården samt att pendla mellan hopp och oro inför framti-
den.   
 
 
Resultatdiskussion  
 
Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom kan medföra en känsla av att 
inte bli sedd och därför hamna i skymundan av sjukdomen (van der Voort et al., 2009). 
Det får som konsekvens att de närstående känner att de ej får det stöd och den 
information från sjukvården som de hade önskat (Ogilvie, Morant & Goodwin, 2005).  
 
I Rusners et al. (2012) studie nämner dem att i Hälso- och sjukvårdslagen, 
Socialstyrelsen 1982:763, så står det skrivet att närstående till en sjuk person ska, om 
möjlighet och samtycke från patienten finns, bli inkluderad i dess vård och omvårdnad. 
I studien tas det även upp att det kan vara ett dilemma och anses som en svårighet för 
sjuksköterskor att etablera ett stöttande förhållningssätt till både patienten och dess 
närstående. Det är av stor vikt att de närstående upplever stöd, känner trygghet samt att 
de känner sig delaktiga i vården kring den bipolärt sjuka personen (Schröder, 2012). 
 
Sjuksköterskor bör ha en empatisk attityd gentemot de närstående samt erbjuda dem 
information om sjukdomen (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Det gör att de närstående 
kan känna att det finns en mening med den situation de befinner sig i, vilket kan minska 
deras känsla av börda (ibid).  
 
Sjuksköterskor måste vara medvetna om de negativa effekter som de närstående kan 
känna och uppleva om de förbises och inte får det stöd och information de behöver 
gällande sjukdomen. Blir de närstående förbisedda kan det öka känslan av börda, vilket 
gör att de inte klarar av att hantera vardagen samt att de får svårt att se det positiva i 
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livet. Får de närstående meningsfull information så kan det minska känslan av 
maktlöshet, sänka deras osäkerhet rörande framtiden samt stärka deras hopp om att det 
går att leva ett gott liv trots sjukdomen.  
 
Genom att delta i en stödgrupp kan de närstående få kraft av sig själva och andra med 
liknande erfarenheter och bekymmer (Syrén, 2010). Ett flertal av deltagarna i Hill, 
Sheperd och Hardy's (1998) studie är med i någon form av stödgrupp. Många upplever 
dessa grupper som hjälpande och att de kan inge hopp för att framtiden ska bli bättre för 
de närstående och den bipolärt sjuka personen. Riksförbundet Balans (Riksförbundet 
Balans, 2013) erbjuder information, gruppträffar, råd och stöd för de närstående till en 
bipolärt sjuk person.  
 
Att få dela upplevelser och erfarenheter med andra som befinner sig i samma situation 
är värdefullt för de närstående. På grund av att de närstående upplever dessa 
stödgrupper som positiva och stärkande är det viktigt att som sjuksköterska aktivt 
informera och bjuda in till dessa stödgrupper.  
 
Lorraine M. Wright som är grundare till The Family Nursing Unit, FNU, betonar hur 
viktigt det är att erbjuda hjälp till familjer där någon medlem har en sjukdom (Wright et 
al., 2002). Lorraine lär professionella sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hur 
viktigt det är att involvera och göra familjen delaktig i vårdandet (Wright & Leahey, 
1994). Hon anser att sjuksköterskorna behöver en god teoretisk grund varför det är av så 
stor vikt att inkludera familjen och de närstående i vården och de behandlingar som 
utförs. 
 
Saveman (2010) skriver att psykiatriska sjukdomar i familjen ofta får de närstående att 
drivas till nervösa sammanbrott, detta för att de upplever kaos, trötthet, oro för 
framtiden samt en känsla av att inte ha någon kontroll över situationen.  
De närstående kan även uppleva en stor rädsla för den situation som råder samt för hur 
det ska komma att te sig för de närstående och den bipolärt sjuka personen i framtiden 
(Wade, 2006). 
 
Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom kan innebära en stor ensamhet 
(Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Detta för att det blir svårt att dela det vardagliga livet 
samt tankar och känslor med den bipolärt sjuka personen. Även Syrén (2010) nämner i 
sin studie att de närstående uttrycker en stor saknad efter sin partner. De längtar efter 
den bipolärt sjuka personens intresse för aktiviteter och engagemang för livet samt 
delaktighet i de samtal som förs. Avsaknaden av intresse och engagemang hos den 
bipolärt sjuka personen kan resultera i att de närstående upplever ensamhet. En stor 
ensamhet kan också upplevas av de närstående då de hamnar i skymundan av 
sjukdomen och känner att de inte får det stöd som de upplever att de behöver (Arman & 
Rehnsfeldt, 2006).  
 
Ensamhet är något som de flesta personer fruktar och den sociala ensamheten kan ses 
som något oerhört smärtsamt (Nilsson, 2012). För många personer kan det upplevas 
som en svårighet att erkänna och tala om sin ensamhet. Sjuksköterskor kan genom sitt 
förhållningssätt både bidra till känslor av ensamhet såväl som gemenskap. 
Att leva med en bipolärt sjuk person kan göra att det sociala livet blir lidande och 
förändras till det sämre (Hill et al., 1998). Det kan bidra till att de närstående isolerar sig 
från omvärlden och det i sin tur kan leda till en känsla av ensamhet.  
 
Som sjuksköterska är det viktigt att kunna känna igen hur ensamhet kan yttra sig då det 
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kan te sig på olika sätt för olika personer (Nilsson, 2012). Det kan yttra sig till exempel 
genom en tomhet i patientens eller de närståendes ögon eller att de drar sig undan från 
omgivningen (ibid). Det är viktigt att uppmärksamma dessa kännetecken för att på så 
sätt kunna försöka att reducera den ensamhet som kan uppstå när någon lever med en 
bipolärt sjuk person. 
 
Att oroa sig inför sin egen och den bipolärt sjuka personens framtid är ett vanligt 
fenomen bland de närstående (Goossens, Van Wijngaarden, Knoppert- Van Der Klein & 
Achterberg, 2008). Oron för framtiden kan ibland bli så stark att de närstående drivs till 
ett nervöst sammanbrott (Saveman, 2010). Det för att de känner att de inte har någon 
kontroll över situationen eller det som ska ske i framtiden. Trots denna oro så kan de 
närstående även känna stort hopp inför framtiden, dock kan dessa olika känslor pendla 
från dag till dag (Rose, 1998).  
 
Det är viktigt för de närstående att uppleva hopp för att på så sätt hantera sin 
livssituation, minska sin osäkerhet, hantera sin sorg samt kunna kontrollera sin tillvaro 
(Benzein, 2012). De närståendes hopp kännetecknas av en förflyttning från den situation 
de befinner sig i till en positiv och harmonisk framtid. Det innebär att de närstående 
måste ta sig igenom de svåra situationer som kan uppkomma vilket sker genom att tro 
på en förbättring av tillvaron. Hoppet kan hjälpa de närstående att höja sin blick och på 
så sätt kunna fokusera på att se framåt (ibid).  
 
I Bland och Darlingtons (2002) studie beskrivs hoppet som en viktig grund för att kunna 
ha positiva tankar angående framtiden. De är viktigt för de närstående att känna hopp, 
då de gör de lättare att klara av de svåra perioder som kan komma med sjukdomen.   
Det är även viktigt att känna hopp för att kunna se förbi nuet och rikta blicken mot 
framtiden. Många närstående i studien uttryckte att sjukvården antingen kunde vara en 
källa till hopp eller en orsak till att de närstående upplevde minskat hopp. De närstående 
kan känna hopplöshet då de tänker på vad sjukdomen gjort med deras partner, vän, barn 
eller syskon. De närstående upplever att den bipolärt sjuka personen har förlorat dess 
potential samt att de har förlorat deras gemensamma relation. Ett flertal deltagare i 
studien uttryckte att hoppet för att framtiden skulle kunna bli bättre och att deras 
bipolärt sjuka närstående en dag skulle kunna bli fri från sjukdomen, får dem att orka 
med den jobbiga situation som de befinner sig i.  
 
Nationalencyklopedins ordbok (1996) beskriver begreppet rädsla som en starkt negativ 
känsla. Känslan uppkommer av att något eller någon upplevs som hotande gentemot ens 
välbefinnande eller existens (Öhman, 1994). Hotet kan komma antingen utifrån eller 
inifrån en själv. Hotet inifrån kan ursprungligen vara psykologiskt, vilket till exempel 
kan innebära att tappa kontrollen över en situation.  
 
Rädsla är en vanligt förekommande känsla hos de närstående till en bipolärt sjuk person 
(Beentjes et al., 2011). De kan uppleva rädsla för att den bipolärt sjuka personen ibland 
kan bli aggressiv och våldsam under de maniska sjukdomsskoven. De kan även uppleva 
rädsla för att de inte förstår vad som händer eller vet vad dem ska göra i de olika situat-
ioner som kan uppkomma (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Deras livssituation kan 
uppfattas som kaotisk, obegriplig, oförutsägbar och skrämmande (ibid). De närstående 
kan även känna rädsla för den ovisshet som finns kring hur livet kommer att te sig med 
den bipolärt sjuka personen (Wade, 2006).  
 
På grund av den oförståelse och den kunskapsbrist gällande sjukdomen som de närstå-
ende kan uppleva, så kan känslor som rädsla, frustration samt osäkerhet uppstå (Meadus 
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& Johnson, 2000). Denna brist på kunskap och oförståelse kan få de närstående att 
känna rädsla för hur deras egen framtid ska komma att bli. Hos barn till föräldrar med 
en bipolär sjukdom kan det finnas en rädsla för att de ska ha ärvt sjukdomen och till slut 
bli som deras sjuka föräldrar är. I Dore och Romans (2001) studie som hade 41 delta-
gare var 67% av dessa oroade över att deras barn hade en risk för att utveckla sjukdo-
men. Nästan hälften av deltagarna sa sig att hade det haft vetskap om sjukdomens ex-
istens och risk för ärftlighet, så hade det påverkat beslutet om att bilda familj med den 
bipolärt sjuka personen.  
 
För att reducera denna rädsla hos barnen till de bipolärt sjuka föräldrarna samt hos för-
äldrarna är det viktigt som sjuksköterska att ha ett familjefokuserat förhållningssätt i sitt 
vårdande. Genom att se barnen och föräldrarna samt deras behov så kan sjuksköterskan 
inge en trygghet hos barnen och föräldrarna, som i sin tur kan minska deras rädsla för 
sjukdomen och den rådande situationen.  

Konklusion  
 
Fyra olika teman framkom efter bearbetning och diskussion av resultatartiklarna. Dessa 
var en oförutsägbarhet i vardagen, känslor av hopplöshet, närståendes upplevelser av 
avsaknad av stöd inom sjukvården samt att pendla mellan hopp och oro inför framtiden. 
Flertalet av deltagarna i de olika studierna upplevde svårigheter att leva med en bipolärt 
sjuk person. Det för att allt fokus var riktat mot den sjuka personen samt att de närstå-
ende upplevde att de blev överskuggade av sjukdomen. De närstående upplevde också 
känslor så som maktlöshet, oro för framtiden samt rädsla. De närståendes sociala liv 
blev lidande på grund av sjukdomen, vilket gjorde att de upplevde en stor ensamhet. En 
person med bipolär sjukdom pendlar ofta i sitt humör och de närstående kunde ibland 
uppleva att de inte kände igen personen då den kunde bete sig våldsamt och impulsivt. 

Implikation 
 
Sjuksköterskans okunskap om de närståendes känslor och tankar kan göra att deras be-
hov förbises och den stöttning och information som behövs uteblir. Desto mer kunskap 
sjuköterskan har om de närståendes behov, desto djupare förståelse kan hon eller han 
visa. Detta för att de närstående ska känna sig sedda samt delaktiga kring vården av den 
bipolärt sjuka personen. Ytterligare forskning samt utbildning på olika nivåer behövs för 
att sjuksköterskan ska kunna få en ökad förståelse av de närståendes situation och käns-
lor och därmed även kunna vårda de närstående på bästa möjliga sätt.
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Syftet med studien 
var att belysa vilken 
börda som den 
närstående till en 
patient med bipolär 
sjukdom upplever.  

Metod: En 
kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 
en fenomenologisk 
ansats och ett 
retrospektivt 
berättande 
tillvägagångssätt.  
 
Urval: Den kvanti-
tativa studien hade 
från 19-480 delta-
gare. Den kvalita-
tiva hade mellan 8-
100 deltagare.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  
 
 

Flera egenskaper 
hos en bipolärt sjuk 
person 
identifierades som 
svåra bördor för de 
närstående. 
Exempelvis 
patientens 
aggressivitet, brist 
på insikt och 
ekonomiska 
problem. 
Sjukvården upplevs 
ej ha en klar bild av 
de närståendes 
börda.  

Grad II 

 
  



Bilaga C2 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
Sverige 
PubMed 
 

Dahlqvist Jönsson,  
P 
Skärsäter, I 
Wijk, H 
Danielson, E 

Experience of living 
with a family 
member with 
bipolar disorder 

Syftet med studien 
var att klargöra vad 
det betyder för de 
närstående att leva 
med en vuxen 
person som har 
bipolär sjukdom. 

Metod: En 
kvalitativ tolkande 
analys som byggde 
på intervjuer som 
undersökningsmeto
d.  
 
Urval: Sjutton 
närstående deltog, 
dessa var föräldrar, 
partners eller vuxna 
barn till personer 
med bipolär 
sjukdom. 
Inklusionskriterier 
var att deltagarna 
skulle vara över 18 
år.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  

Studien tar upp vik-
ten av att stärka och 
stötta de närstående 
som lever med en 
bipolär person. Vil-
ket kan göras med 
hjälp av att vårdper-
sonal inkluderar de 
närståendes åsikter 
angående den bipo-
lära personens till-
stånd. Studien lyfter 
fram de närståendes 
känslor och upple-
velser så som till 
exempel ensamhet 
och oro för framti-
den.  

Grad I 

 
  



Bilaga C3 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
England 
Cinahl 
 

Ganguly, K.K 
Chadda, K.R 
Singh, B.T 

Caregiver burden 
and coping in 
schitzophrenia and 
bipolar disorder: a 
qualitative study 

Syftet med studien 
var att beskriva 
vilka bördor de 
närstående till en 
bipolär/schizofren 
person upplever 
samt vilka coping- 
strategier de 
använder sig av.  

Metod: En 
kvalitativ 
longitudinal studie. 
 
Urval:  
Inklusionskriterna 
var att deltagarna 
skulle vara mellan 
femton och femtio 
år, ha diagnosen 
bipolär sjukdom 
eller schitzofreni 
samt ha en 
närstående som 
kunde tänka sig att 
delta i studien.   
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relationen mellan 
de närstående och 
den bipolärt sjuka 
personen kan vari-
era och ibland vara 
komplicerad. Detta 
för att den bipolärt 
sjuka personens per-
sonlighet kan för-
ändras från dag till 
dag, vilket kan leda 
till känslor så som 
frustration och 
hopplöshet.  

Grad I 

 
  



Bilaga C4 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Nya Zeeland 
Cinahl 
 
 

Maskill, V 
Crowe, M 
Luty, S 
Joyce, P 

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

Syftet med studien 
var att uppnå en 
förståelse för hur 
det är att vara 
närstående och 
stötta någon som 
lider av bipolär 
sjukdom.  

Metod: En 
kvalitativ studie 
som byggde på 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Urval:  
Det var tolv 
deltagare i studien. 
Inklusionskriteriern
a för studien var att 
deltagarna skulle 
vara närstående till 
någon med bipolär 
sjukdom som är 
mellan 15-35 år 
samt tala engelska.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  

Både den kamp men 
även den belöning 
som det innebär att 
vara närstående till 
en person med 
bipolär sjukdom har 
identifierats. De 
närstående upplever 
skam i samband 
med sjukdomen, 
vilket kan leda till 
social isolering. 
Sjuksköterskor kan 
stödja de närstående 
genom att visa en 
förståelse för den 
komplexa situation 
de befinner sig i.  

Grad I 

 
  



Bilaga C5 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

1998 
USA 
Manuell sökning 
 
 

Rose, E.L Gaining control: 
family members 
relate to persons 
with severe mental 
illness 

Syftet med studien 
var att visa på den 
komplexa roll som 
det innebär att vara 
närstående till 
någon med en 
psykisk sjukdom.   

Metod: En 
kvalitativ studie, 
som byggde på 
semistrukturerade 
intervjuer och hade  
Grounded theory 
som metod.  
 
Urval: Deltagarna i 
studien var 
närstående till en 
person med bipolär 
sjukdom. Femton 
deltagare 
intervjuades och 
dessa var mellan 31-
77 år gamla.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.   

De närstående 
uttryckte ett behov 
av att se bortom 
sjukdomen och de 
konsekvenser den 
för med sig. Att 
fortsätta vara just 
partner eller vän, 
istället för att vara 
enbart vårdare till 
den bipolärt sjuka 
personen anses vara 
viktigt. De 
närstående är olika 
på många sätt och 
får kämpa med 
många olika slags 
känslor.  
Vårdpersonalens 
utmaning är att 
förstå och uppskatta 
olikheterna och se 
deras specifika 
behov.  
 

Grad I 

 

 
  



Bilaga C6 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Sverige 
Cinahl 
 
 

Rusner, M 
Brunt, A.D 
Nyström, M 
Carlsson, G 
 

The paradox of 
being both needed 
and rejected: the 
existential meaning 
of being closely 
related to a person 
with bipolar 
disorder. 

Syftet med studien 
var att kartlägga den 
existentiella 
upplevelsen av att 
vara närstående till 
en person med 
bipolär sjukdom. 

Metod: En 
kvalitativ, 
beskrivande och 
explorativ studie 
med en 
fenomenologisk 
ansats.  
 
Urval: 
Tolv personer 
deltog, sex män och 
sex kvinnor. 
Inklusionskriteriern
a för studien var att 
deltagarna skulle 
vara nära besläktade 
till en person som 
har bipolär sjukdom. 
Underåriga och 
föräldrar till 
underåriga var 
exkluderade.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  

Det är viktigt att de 
närstående  är 
inkluderade i vården 
kring den bipolärt 
sjuka personen. De 
närstående upplever 
en enorm stress och 
att deras egna behov 
blir överskuggade 
av sjukdomen.   

Grad I  

 
  



Bilaga C7 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Sverige  
Cinahl 
 
 

Rusner, M 
Brunt, A.D 
Nyström, M 
Carlsson, G 
 

Towards a more 
liveable life for 
close relatives of 
individuals 
diagnosed with 
bipolar disorder  

Syftet med studien 
var att undersöka 
och beskriva vad 
som gör livet för en 
närstående till en 
bipolär sjuk person 
mer uthärdligt.  

Metod: En 
kvalitativ 
beskrivande och 
explorativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats.  
 
Urval:  
Tolv personer 
deltog, sex män och 
sex kvinnor. 
Inklusionskriteriern
a var att deltagarna 
skulle vara nära 
besläktade till en 
person med bipolär 
sjukdom. 
Underåriga och 
föräldrar till 
underåriga var 
exkluderade.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  

Att ha distans samt 
stabilitet i 
vardagslivet är 
viktigt för de 
närstående. Studien 
tar upp att 
sjuksköterskor 
borde bli bättre på 
att få de närstående 
mer delaktiga i 
vården. De bör även 
se varje närståendes 
individuella behov, 
för att på bästa sätt 
kunna inkludera de i 
vården.   

Grad I  

 
 

  



Bilaga C8 
 

 
 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Norge 
Cinahl 
 
 

Tranvåg, O 
Kristoffersen, K 

Experience of being 
the 
spouse/cohabitant of 
a person with 
bipolar affective 
disorder: a 
cumulative process 
over time 

Syftet med studien 
var att identifiera 
och beskriva en 
maka/makes 
upplevelser av att 
leva med någon som 
har en bipolär 
sjukdom.  

Metod: En 
kvalitativ studie 
med en 
fenomenologisk 
hermenuetisk ansats 
som baserades på 
intervjuer.  
 
Urval:  
Åtta personer deltog 
i studien. 
Inklusionskriterier 
för deltagarna var 
att de skulle leva 
med en partner som 
har diagnosen 
bipolär sjukdom. 
Denna partner ska 
ha upplevt två 
episoder av maniska 
eller depressiva 
tillstånd, vilket ska 
ha lett till 
psykiatrisk vård. 
 
Bortfall: Redovisas 
ej.   

De närstående 
upplevde olika 
känslor som delades 
in i fjorton 
kategorier. De flesta 
känslorna upplevdes 
som negativa. Dessa 
upplevelser gör att 
de behöver stöd och 
information från 
sjukvården.   

Grad I  

 
  



Bilaga C9 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Nederländerna 
Cinahl 
 
 

van der Voort, Y.G.T 
Goossens, J.J.P 
van der Bijl, J.J 

Alone together: a 
grounded theory 
study of 
experienced burden, 
coping, and support 
needs of spouses of 
persons with bipolar 
disorder 

Syftet med studien 
var att få en större 
insikt av vad 
makan/maken 
behöver för stöd i 
vården kring den 
bipolärt sjuka 
personen.  

Metod: En 
kvalitativ studie 
med grounded 
theory som ansats. 
Studien baserades 
på 
semistrukturerade 
intervjuer som 
utfördes i hemmiljö.  
 
Urval: 
Femton personer 
deltog i studien. 
Inklusionskriterier 
var att de närstående 
och den bipolärt 
sjuka personen 
skulle ha känt 
varandra i fem år, 
prata och förstå 
tyska samt vara över 
21 år. Den sjuka 
personen ska ha 
upplevt minst tre 
sjukdomsepisoder 
och minst en av 
dessa ska ha varit 
det senaste året,   
 
Bortfall:  Redovisas 
ej.  

Det är bevisat att det 
är en enorm börda 
att leva med en 
person  som har 
bipolär sjukdom. De 
närstående kan 
uppleva en känsla 
av ensamhet, därför 
är stödet från 
sjukvården oerhört 
viktigt.  

Grad I 

 
  



Bilaga C10 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod. 
 
 
 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
Australien 
Manuell sökning 
 
 
 
 
 
 

Dore, G 
Romans, E.S 

Impact of bipolar 
affective disorder on 
family and partners 

Syftet med studien 
var att undersöka 
den effekt som 
bipolär sjukdom kan 
ha på de närstående.  

Metod: En 
kvantitativ 
tvärsnittsstudie som 
byggde på enkäter.  
 
Urval: Fyrtionio 
deltagare, fyrtioen 
av dessa slutförde 
undersökningen. 
 
Bortfall: Åtta 
deltagare slutförde 
inte undersökningen.  
 
 
 

För att på bästa sätt 
kunna hantera 
bipolär sjukdom 
krävs ett samarbete 
mellan vårdpersonal 
och de närstående. 
Studien belyser 
ämnen såsom 
ekonomiska 
problem, relationen 
mellan den bipolärt 
sjuka personen och 
dess närstående samt 
problem som kan 
uppstå i deras 
relation.  

Grad I 

 
  



Bilaga C11 
 

 
 
 
 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Nederländerna 
Cinahl 
 
 

Goossens, P.J.J 
van Wijnggaarden, 
B 
Knoppert-Van der 
Klein, E.A.M 
van Achterberg, T 

Family caregiving 
in bipolar disorder: 
caregiver 
consequences, 
caregiver coping 
styles and caregiver 
distress 

Syftet med studien 
var att undersöka de 
problem som de 
närstående till en 
person med bipolär 
sjukdom kan möta.  

Metod: En 
kvantitativ tvärsnitts 
studie som byggde 
på enkäter. 
 
Urval: 
Inklusionskriterier 
för studien var att de 
närstående skulle ha 
en nära relation med 
en bipolärt sjuk 
person.  
 
Bortfall: Fyrtiotvå 
personer slutförde 
inte 
undersökningen.  
 
 

Vårdpersonal borde 
upptäcka symtom på 
de närståendes 
smärta och eventuell 
oro. När detta gjorts  
borde insatser göras 
för att stötta de 
närstående, samt 
lära dem strategier 
för att klara av att 
vara närstående till 
den bipolärt sjuka 
personen.  

Grad I 

 
 

  



Bilaga C12 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 
 

 
Syfte 
 
 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 
 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
USA 
Manuell sökning 

Jensen, E.L Mental health care 
experiences: 
listening to families 

Syftet med studien 
var att lyssna på vad 
familjer till en 
bipolär sjuk person 
tyckte var positivt 
och negativt med 
deras möte med 
sjukvården. 

Metod: Studien var 
både en kvalitativ 
och kvantitativ 
studie, samt en 
retrospektiv, 
explorativ och 
longitudinal studie. 
 
Urval: Trettio 
familjemedlemar 
fick beskriva och 
skatta deras 
upplevelse av 
sjukvården. 
Inkulusionkriterier 
var att deltagarna 
skulle vara över 
tjugoett år och ha en 
familjemedlem som 
hade bipolär 
sjukdom.  
 
Bortfall: Redovisas 
ej.  

Familjemedlemmar 
borde bli 
inkluderade i 
planeringen kring 
den bipolära 
personen. 
Vårdpersonal kan i 
sin tur behöva 
träning för att på 
bästa sätt kunna 
göra de närstående 
delaktiga.  

Grad I  
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