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Abstract  

 

Background/introduction: Bipolar disorder affects the individual’s state of mind. People that 

are suffering from this disease has depressive and manic episodes. People related to the 

individuals with mental illness are in general experiencing a decreased well-being. Purpose: 

The purpose of this literary survey was to examine the related people’s need of support and 

their experiences of living near an individual with polar disorder. Method: This is a literary 

survey, a structured review of already existing research within the chosen subject. The 

searching of literature was done in the databases Pubmed, Cinahl and Psykinfo, which 

resulted in 13 articles. These were then divided to headings and sub-headings for the result 

section. Result: Being close or related to an individual with bipolar disorder led to many 

difficulties. Things like feeling loneliness, a burden and uncertainty were common. The 

relativies sought for support from the nursing staff. Increased knowledge and information 

will lead to a higher well-being. Discussion: The result was discussed from two nursing 

theories, Antonovsky’s theory KASAM, and the theory family-focused care. Conclusion: 

More research is needed, especially qualitative research that highlights experiences in order 

to help these people to a better well-being. 
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Abstrakt  

 

Bakgrund/introduktion: Bipolär sjukdom påverkar personens sinnesstämning, personen 

som lider av denna sjukdom har depressiva och maniska perioder. Närstående till personer 

med psykiska sjukdomar i allmänhet upplever ett försämrat välbefinnande.  Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av att leva nära en 

person med bipolär sjukdom samt deras behov av stöd.   

Metod: Detta är en litteraturöversikt, en strukturerad granskning av existerande forskning 

inom det valda ämnet. Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

Psykinfo, vilket resulterade i 13 artiklar som i sin tur delades upp i rubriker och 

underrubriker till resultatet.  Resultat: Att vara närstående till en person med bipolär 

sjukdom medförde många svårigheter. Det var vanligt med känslor av ensamhet, börda och 

ovisshet. Närstående önskade att få stöd av vårdpersonal, ökade kunskaper och information 

leder till ett större välbefinnande.  Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån två 

omvårdnadsteorier, Antonovskys teori KASAM samt teorin familjefokuserad omvårdnad. 

Slutsats: Mer forskning krävs, i synnerhet kvalitativ forskning som belyser upplevelser, 

detta för att kunna hjälpa dessa personer till ett bättre välmående.   

Nyckelord: Närstående, Bipolär sjukdom, Stöd, Upplevelser  
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1. Introduktion 

I denna litteraturöversikt belyses bipolär sjukdom ur närståendes synvinkel. En person anses 

vara anhörig när denne ingår i personens familj alternativt den närmaste släkten, medan en 

närstående person definieras som en person som den enskilde anser att denne har en nära 

relation till (Socialstyrelsen, u.å). 

 

I en avhandling gjord av Sjöblom (2010)  där närståendes upplevelse av delaktighet i vården 

för psykiska sjukdomar i allmänhet belyses, framkommer att närstående i många fall tycker 

att det brister i bemötandet från vårdpersonal gentemot närstående.  

 

Willhelmsson (2011) menar också att det är av stor vikt för personer med närstående som 

drabbats av psykisk sjukdom blir respekterade av vårdpersonal. Att känna att någon 

lyssnade på dem resulterade i en känsla av förståelse. Med relevant information och 

stöttning kände de även att de kunde förstå och hantera sin anhöriges sjukdom på ett bättre 

sätt. 

 

Sjuksköterskor kan i sin tur ofta finna det svårt att stödja närstående till personer som 

drabbats av psykisk sjukdom. En orsak till detta är tidsaspekten, främsta fokus ligger på 

patienten och de närstående kommer där med i skymundan. En annan aspekt är en rädsla 

hos sjuksköterskan, att de genom att inkludera och informera närstående skadar den allians 

de byggt med patienten (Weimand, Sällström, Hall-Lord & Hedelin, 2013). 

 

2. Bakgrund 

2.1. Att vara närstående till en person med psykisk sjukdom 

I systemteorin familjefokuserad omvårdnad ses individen som en del av familjen, alltså 

systemet, individerna tillsammans bygger familjen vilket är en helhet. Det är viktigt att ta i 

beaktan att den enskilde personen kan anse att den relation denne har till exempelvis en 

granne eller arbetskamrat är mer betydelsefull än relationen till den närmaste familjen. Med 
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en familjefokuserad omvårdnad menas att sjuksköterskan inte enbart arbetar gentemot 

patienten utan även tar hänsyn till familjens utformning. Vårdpersonal som har ett 

familjefokuserat förhållningssätt arbetar för att identifiera det sunda i ett familjeförhållande. 

I denna systemteori anses eventuell problematik hos en familj inte grunda sig i individens 

begränsningar utan i kommunikationen inom familjen. Detta är viktigt för vårdpersonal att 

förstå, för att på ett bra sätt kunna hjälpa familjer till en sund relation (Wright, Watson & 

Bell, 2002 s. 72, 76-77). 

 

Närstående till personer med psykisk sjukdom var benägna att själva söka psykiatrisk vård i 

olika former. Detta med anledning av att de upplevde psykisk ohälsa exempelvis ångest eller 

depression (Steele, Maruyama & Galynker, 2010).  

 

Att leva nära en person med psykisk sjukdom tycktes i många fall vara påfrestande. Det 

kunde resultera i att familjen behövde anpassa sig. Den ekonomiska aspekten påverkades 

och en känsla av att de stigmatiserades, vilket i sin tur påverkade närståendes sammantagna 

livskvalité. Dock sågs även positiva effekter, familjer blev starkare tillsammans, utvecklade 

copingstrategier för att förenkla vardagen samt fick större förståelse för andra med psykiska 

sjukdomar (Crowe & Brinkley, 2015).  

 

Enligt KASAM eller känsla av sammanhang, en teori inom omvårdnad framtagen av 

Antonovsky (1987/2005 s. 43-46), ger tre teman sammantaget ett värde på välbefinnande. 

Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Höga värden av dessa teman gjorde 

att personer hanterade svårigheter bättre än personer med lägre värden. Han menade att 

personer hanterade svåra situationer, som exempelvis att vara anhörig till en person med 

psykisk ohälsa, på olika sätt till följd av att de hade högre eller lägre nivåer av dessa 

egenskaper.  

 

2.2. Bipolär sjukdom  

Det finns två grader av bipolär sjukdom, 1 och 2. De personer som drabbats av bipolär 

sjukdom 1 har maniska perioder och de med bipolär sjukdom 2 drabbas istället av episoder 
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av förhöjt stämningsläge och överaktivitet. Utöver dessa perioder drabbas även personer 

med bipolär sjukdom av depressioner.  Sjukdomen har en påtaglig inverkan på personens liv 

och livskvalité. Risker för psykisk samsjuklighet samt självmordsrisken ligger till grund för 

att sjukdomen bör behandlas. Behandling kan stabilisera personens tillstånd och i vissa fall 

kan symptom helt uteslutas, för att profylaktiskt arbeta med att minska symptom bör hälso- 

och sjukvården i första hand erbjuda litiumbehandling. Patient och närstående utbildning 

bör erbjudas som komplement till medicinsk behandling (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Personer med bipolär sjukdom led av depressiva symptom i större utsträckning än av de 

maniska perioderna. Personer hade större benägenhet att söka sjukhusvård under deras 

depressiva perioder, detta sammantaget med att de depressiva perioderna är mer frekventa 

gjorde att bipolär sjukdom kunde feldiagnostiseras som egentlig depression. För att skilja ut 

de personer som drabbats av bipolär sjukdom från de med egentlig depression, ser man till 

flera aspekter. Bipolär sjukdom har en större grad av ärftlighet och har en något tidigare 

debutålder. Många har upplevt symptom redan innan 19 års ålder. Antidepressiva 

läkemedel kan resultera i att de blir mer deprimerade och agiterade, det kan även göra att de 

faller in en manisk period. Under dessa episoder kunde man se symptom som ökad motorisk 

aktivitet, snabbt och pressat tal, grandiosa- och andra vanföreställningar. Under depressiva 

episoder var symptom som ökad sömnighet, aptitökning och viktuppgång vanliga. De hade 

även en benägenhet att bli psykotiska (Hirchfeld, 2014). 

2.3. Att leva med bipolär sjukdom 

Det framkommer att personer med bipolär sjukdom har svårt att exempelvis behålla jobb, 

upprätthålla relationer samt att komma överens med närstående.  Många av de drabbade 

upplevde en försämrad självkänsla, förvirring och tvivel på sig själv som konsekvens till den 

varierande sinnesstämningen. Den egna uppfattningen av att vara annorlunda kombinerat 

med omgivningens eventuella negativa reaktioner gjorde att många valde att inte berätta om 

sjukdomen. De kände sig tvungna att välja vilka de kunde delge informationen om deras 

sjukdom. Den rådande stigmatiseringen berodde mestadels på bristande kunskaper hos 

gemeneman. Med sjukdomen följde att inte ha kontroll över symptomen, de olika 
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sinnesstämningarna kan inte förutspås. Detta gav i många fall en känsla av att själva livet var 

okontrollerbart (Crowe et al., 2012). 

2.4. Sjuksköterskans roll i vårdandet av personer med psykisk ohälsa 

I sjuksköterskans profession tillhör att vissa lagar och föreskrifter ska tillämpas, en av dessa 

är att vård ska bedrivas på lika villkor för hela befolkningen, människors värdighet ska alltid 

respekteras (HSL, SFS 1982:763, 2 §). 

Bipolär sjukdom kan på flera sätt påverka personens välmående. Kontinuitet förståelse och 

tillgänglighet är viktigt och genom att skapa en allians med närstående och patient ökar 

chanserna till följsamhet av behandling. Genom kännedom av de olika svårigheter 

sjukdomen medför kan eventuella motstridigheter för behandling upptäckas även när 

personen i fråga söker vård av annan orsak, eventuellt som direkt eller indirekt konsekvens 

till oföljsamhet av läkemedelsbehandling som ger sig till känna i somatiska åkommor 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Enligt tidigare forskning var sjuksköterskans förhållningssätt av stor vikt, dennes förmåga 

att skapa rutiner samt i viss mån styra patientens rutiner gör det lättare för patienten med 

bipolär sjukdom. Förändringar i den egna miljön kunde vara stressorer som leder till att 

maniska eller depressiva episoder uppstod, genom god framförhållning hos sjuksköterskan 

kunde detta förhindras och därmed patientens välbefinnande höjas (Crowe, Beaglehole & 

Inder, 2015). 

3. Problemformulering 

I konsekvens till de olika sinnesstämningar bipolär sjukdom medför samt de svårigheter 

personen i fråga får utstå, påverkas närståendes liv nämnvärt. Dessa patienter finns inte bara 

på psykiatriska avdelningar utan även inom somatiken, vilket gör att allmän sjuksköterskan 

vårdar dessa även där. Genom god kunskap kan sjuksköterskan informera närstående på ett 

bra sätt samt ge verktyg för att hantera de svårigheter sjukdomen kan medföra även på en 

somatisk avdelning. Det framkommer i bakgrunden att sjuksköterskans fokus idag ligger 

mestadels på patienten, men även att information och stöd för närstående är en viktig aspekt 

för att främja välmående hos såväl patient som anhörig.  
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4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av att leva nära en 

person med bipolär sjukdom samt deras behov av stöd.   

 

Litteraturöversikten avser svara på frågan, vad är närstående upplevelse av att leva med en 

person med bipolär sjukdom, finns ett behov av stöd och hur kan i sådant fall 

allmänsjuksköterskan i mötet ge det stöd som efterfrågas? 

5.  Metod  

5.1. Design 

Denna studie är en litteraturöversikt, detta innebär en kritisk sammanfattning av existerande 

forskning inom valt område. Litteraturöversikten är av induktiv ansats vilket betyder att 

materialet analyseras utan påverkan av egen förförståelse (Polit & Beck, 2016, s 81, 87-89). 

En litteraturöversikt ger en övergripande bild av nuvarande kunskapsläge. Arbetet sker på 

ett strukturerat sätt för att svara på valt syfte, det underlag som dessa sökningar medför 

granskas kritiskt och sammanställs på ett beskrivande sätt (Friberg, 2012, s.133).  

 

5.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Deltagarna i de studier som inkluderades var män och kvinnor med olika relationer till en 

person med bipolär sjukdom. De var kvalitativa och kvantitativa original artiklar från hela 

världen. Dessa var skriva på engelska och vetenskapligt granskade samt publicerade i 

vetenskaplig tidskrift, inom de senaste tio åren.  

 

Studier som exkluderades belyser enbart sjuksköterskans eller patientens perspektiv, eller på 

annat sätt inte svarade på syftet. Studier där barns perspektiv belyses exkluderades också.  

5.3. Litteratursökning  

Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl vilket är de största elektroniska 

databaserna inom omvårdnad. Sökningar gjordes också i PsykInfo, dessa tre databaser är 
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alla rekommenderade för omvårdnadsforskning. De sökningar som gav unika artiklar som 

används i resultatet redovisas i bilaga 1, tabell 1. 

 

 Thesaurus förklaras i litteraturen som termer ur respektive databas ordbok, detta för 

möjligheten att utföra strukturerade sökningar. De benämns i Cinahl som Cinahl headings, i 

Pubmed som MeSH-termer och i PsykInfo som Thesaurus. Dessa kombinerades med de 

booleska operatorerna AND och OR för att begränsa eller vidga en sökning (Polit & Beck, 

2016 s. 91-95).  

 

Vid sökningar i databasen PubMed  användes MeSH-termer, dessa markeras [MeSH-

termer], vid sökningar i Cinahl användes Cinahl-Headings vilket markerades [Cinahl-

Headings] och vid sökningar i PsykInfo användes Thesaurus vilket markerades [Theasarus] 

Även vissa fritextsökningar gjordes där passande MeSH- termer eller Theasarus inte fanns.  

Sökord som valdes ut baserades på syftet, vilket resulterade i Theasarus: Bipolar Disorder, 

family, family members och caregivers, samt fritext orden: support och experience. 

5.4 Analys 

 

Figur 1, analys-väg 

Genom de sökningar som anges i tabell 1, bilaga 1, tas artiklar till resultatet fram, för att välja 

ut dessa sållas en del bort genom att läsa rubriker, en del artiklar väljs bort utifrån abstrakt 

och en del efter att hela resultatet har lästs och granskats.  
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När relevanta artiklar valts ut kommer dessa att, enligt litteraturen, granskas igen samt läsas 

igenom flertalet gånger för att identifiera huvudresultaten i studierna. Dessa delas upp i 

rubriker och underrubriker vilka sedan kommer att bygga denna litteraturöversikt (Friberg, 

2012, s. 126-129). 

 

Varje artikel granskades för att sedan delas upp i stora rubriker, efter detta lästes detta igen 

och färgmarkerades utifrån mindre underrubriker, när detta var klart syntes att vissa av 

dessa hörde ihop med varandra och då sammanfogades dessa. Detta resulterade i tre 

rubriker med två tillhörande underrubriker.   

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003) för att 

försäkra vetenskaplig kvalité, dessa mallar återfinns i bilaga 3 och 4, vid mixade studier 

anpassades frågorna och procent-systemet ändrades efter den reviderade versionen. 

Studiernas huvudresultat, design samt kvalité sammanställs i schematisk tabell enligt 

Friberg (2012, s. 128) denna återfinns i bilaga 2, tabell 2.  

6. Etiska överväganden 

De artiklar som ska komma att användas i resultatet ska vara granskade och godkända av 

etisk kommitté vilket visar att etiska överväganden har gjorts i stor utsträckning. Eller i 

annan form visa på etiskt resonemang (Polit & Beck, 2016, s.150-152).  

 

Den egna förförståelsen kommer att tas i beaktan, och dataanalysen kommer att ske objektivt 

och egna eventuella åsikter och värderingar kommer att läggas åt sidan. 

 

7. Resultat  

Resultatet bygger på 13 original artiklar från olika delar av världen. Utifrån syftet delades 

detta underlag upp i rubriker och underrubriker, vilket beskrevs i analysen, rubrik 5.4. De 

slutliga rubrikerna presenteras enkelt i flödesschemat nedan.  
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Figur 2, resultatdelens rubriker. 

 

7.1. Psykisk, fysisk och social påverkan 

Detta avsnitt handlar om de psykiska och fysiska påfrestningar närstående upplever. En 

återkommande upplevelse var att deras behov blev sekundära i konsekvens till behoven som 

finns hos personen med bipolär sjukdom. I flera studier framkommer att närstående känner 

en oro för hur framtiden kommer att arta sig för såväl sig själva som deras närstående.  

7.1.1. Påverkan i det egna livet  

Att leva nära en person med denna sjukdom ansågs leda till att närståendes behov till viss 

del sattes åt sidan (Maji, Sood, Sagar & Khandelwal, 2011; Rusner, Carlsson, Brunt & 

Nyström, 2012). 

 

Närstående till personer med bipolär sjukdom skattar enligt en Zendjidjian et al. (2012) lägre 

livskvalité än studiens kontrollgrupp. Det påverkade närståendes fysiska hälsa och sociala 

aktiviteter de upplever också nervositet, depression och trötthet i större utsträckning än 

kontrollgruppen.  
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I relation till personens sinnesstämning anpassades även de närståendes vardag. Efter en tid 

blev det onormala normalt, och de accepterade situationen och hur det påverkade deras liv 

(Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011a). 

 

Deltagarna i en kvalitativ studie uttrycker att de känner ett ansvar i att skydda personen med 

bipolär sjukdoms sköra liv och rykte. De lägger tid och energi på att förhindra att dennes liv 

fallerar. När personen saknar självdistans försöker de skydda personen från att förstöra 

viktiga relationer. Det framkom även att det tycktes vara en utmaning att ändra uppfattning 

om vad som är ett normalt liv, och sedan anpassa sitt egna liv till detta. Tankar fanns på hur 

långt de ville gå för att hjälpa sin närstående samtidigt som de inte skulle förlora sig själv 

under tiden (Rusner et al., 2012).  

 

Enligt Reinares et al. (2006) är det de maniska perioderna som påverkar deltagarnas liv mest, 

och skapar den högsta ångest nivån hos de närstående som medverkade i studien. Andra 

faktorer som skapade ångest hos närstående var när personen drog sig tillbaka och inte tog 

kontakt med sin omgivning samt när personen levde i misär som deltagarna i studien 

uttryckte det.  

 

I en kvantitativ studie där närståendes välmående mättes under de maniska episoder 

personen med bipolär sjukdom genomgår, den första mätningen gjordes när personen 

vårdades på sjukhus under en manisk episod, detta visade att 91.2 % av deltagarna 

uppskattade sin börda som svår, alla deltagare ansåg sig uppleva att de var påverkade av 

livssituationen. Författarna observerade också närstående under samtal och de ansåg efter 

sina observationer att 97.3% led av svår börda, alltså något mer än de som själva uppskattade 

sin börda som svår. Vid uppföljning där patienten skrivits ut från vårdtillfället uppskattade 

ingen av deltagarna själva sin börda som svår, dock observerades svår börda hos 23.5 % av 

deltagarna (Maji et al., 2011). 

 

I flera studier framkom även positiva förändringar i närståendes liv (Jönsson et al., 2011a; 

Maskill et al. 2010; Rusner et al., 2013; Rusner et al., 2012) Upplevelsen av att leva med en 

person med bipolär sjukdom hjälpte vissa av deltagarna att uppskatta livet, i första hand de 
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goda tiderna. De ansåg sig också bli mindre dömande mot andra människor. Närstående 

kände en ökad medmänsklighet inte enbart gentemot personen med bipolär sjukdom utan 

även för andra personer som upplever liknande svårigheter (Maskill, Crowe, Luty & Joyce, 

2010).  

 

Genom att acceptera sjukdomen kunde deltagare i en studie förlika sig med att sjukdomen 

gjorde att personen betedde sig på ett visst sätt och de kunde därmed utveckla sin förmåga 

att hantera livssituationen (Jönsson et al., 2011a). 

 

En rak kommunikation mellan närstående och personen med bipolär sjukdom, en ömsesidig 

öppenhet för deras önskan och behov, gav en bra grund för en fungerande vardag. En ärlig 

kommunikation främjade också jämlikhet och ett delat ansvar för relationen (Rusner et al., 

2013).    

 

Att se den skörhet som dolde sig bakom diagnosen bipolär sjukdom gjorde att närstående 

kände ett hopp och en vilja att hjälpa, i förhållande till när de levde för dagen och utan några 

gränser (Rusner et al., 2012).  

 

  

7.1.2. Rädsla för framtiden 

Att ständigt oroa sig för hur livet för den sjuke skulle bli i framtiden gav en negativ 

upplevelse. En stark vilja att stödja personen för att denne skulle ha möjligheten till en 

normal vardag uttrycktes. I detta uttalade de dock att de slogs med vetskapen om att deras 

egen framtid påverkades av att involvera sig för mycket. En rädsla för hur det skulle bli om 

de inte längre kunde ansvara för personen fanns där, och de tänkte på vem som i ett sådant 

fall skulle kunna ta deras roll (Jönsson et al., 2011a).  

 

Av 32 deltagare i en kvantitativ studie uppgav 75 % att de kände en rädsla för framtiden, 

såväl sin egen framtid som hur framtiden skulle arta sig för personen med bipolär sjukdom. 

71.5 % oroade sig över övriga familjemedlemmars liv (Bauer et al., 2011).  
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Enligt Reinares et al. (2006) fanns också en rädsla för hur livet skulle arta sig när det kom till 

jobb, studier och sociala relationer för personen med bipolär sjukdom, samt vilken betydelse 

det skulle ha för närståendes egna framtida liv.  

 

Rädslor för att stanna i en relation och därmed förlora sig själv påtalades i en kvalitativ 

studie, i vissa fall kunde denna rädsla resultera i att de lämnade relationen. Att vara förälder 

till en person med bipolär sjukdom ansågs ur denna aspekt som ett än värre scenario, då de 

ansåg att möjligheten att lämna relationen inte fanns. I denna studie framkommer även att 

deltagarna upplevde en rädsla för att personen i framtiden ska komma att må så dåligt att 

denne tar sitt liv (Rusner et al., 2012). Enligt en kvantitativ studie kände 46.9 % en rädsla för 

att patienten skulle komma att ta sitt liv som konsekvens till sjukdomen(Bauer et al., 2011).  

7.2. Hälso- och sjukvårdens betydelse 

I detta avsnitt kommer närståendes upplevelse av hälso- och sjukvården att beröras. 

Närståendes uppfattning om vilket som är det mest fördelaktiga sättet att förmedla 

information och kunskap. Närståendes erfarenheter av hälso- och sjukvårdens 

förhållningssätt kommer också att belysas.  

7.2.1. Information och kunskap  

Vid två olika interventionsstudier påvisas att ökade kunskaper ger ett bättre välmående för 

närstående (Jönsson, Wijk, Danielson & Skärsäter, 2011b; Perlick et al., 2010). 

 

I studien av Jönsson et al. (2011b) fick deltagarna pedagogiskt stöd och information av 

vårdgivare, det påvisades att information och ökade kunskaper gjorde att de närstående 

upplevde en signifikant förbättring i sitt mående. I början på studien påvisade deltagarna att 

sjukdomen hade en stor negativ effekt på familjen, under studiens gång fick de en större 

förståelse och bredare kunskaper. De upplevde en signifikant skillnad på hur de hanterade 

sjukdomen vid en uppföljning efter 2 år och en något större begriplighet för sjukdomen, 

detta minskade också stressen hos deltagarna  

 

I den andra interventionsstudien gavs vissa av deltagarna fick familjefokuserade terapi 

sessioner medan de andra fick information per videoband. Den familjefokuserade terapin 
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gav mer information samt flera tillfällen av information, detta gav signifikanta skillnader i de 

närståendes depressiva symptom. Det visade också på att dessa deltagare inte kände samma 

behov av att undvika deras livssituation. Skillnader fanns även i måendet hos deltagare som 

fått information via videoband denna skillnad var måttlig (Perlick et al., 2010). 

 

I studien av Berk et al. (2013) utvärderade deltagarna en hemsida med information om 

bipolär sjukdom för att se vilket värde detta har för närstående. I en initial undersökning där 

536 personer svarade ansåg 89.7 % att detta var ett bra sätt att nå ut med information vilket 

var viktigt i deras dagliga liv. Dessa uppgav även att de skulle rekommendera denna sida till 

andra för att inta information och genom det uppnå ett bättre mående  

7.2.2. Bemötande från vårdpersonal  

Det beskrivs att närstående behöver olika typer av stöd från vårdpersonal under olika faser i 

sjukdomen, men att känna att någon lyssnade på dem var en aspekt som var viktig för de 

närståendes mående (Chatzidamianos, Lobban & Jones, 2015). 

 

53.1 % i en kvantitativ studie upplevde att de brast i stödet de erbjöds från sjukvården när de 

kommer till hur sjukdomen påverkar deras liv (Bauer et al., 2011). 

I en kvalitativ studie uppger deltagarna att sjukvården kan brista i information som skulle 

kunna göra livet lättare för närstående. Det anser också att de saknade förståelse för hur livet 

såg ut när de levde i vardagen och inte fick hjälp från sjukvården. Det framkommer även i 

denna studie att de upplevde att sjukvården tagit beslut som kan komma att påverkades 

även de närståendes liv nämnvärt utan att konsultera med dem, därmed var närstående 

oförberedda på förändringarna (Rusner et al., 2012).  

 

Enligt Chatzidamianos et al. (2015)  kände närstående en viss skuld gentemot 

vårdpersonalen i lägen där det varit svårt att bedriva den vård det var tänkt för att personen 

med bipolär sjukdoms beteende försvårade situationen. 
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Genom att involvera de närstående i personernas vård stärker det inte bara kunskapen om 

sjukdomen utan även jämlikheten i relationen. Detta kräver dock att personen med bipolär 

sjukdom godtar att den anhörige involveras (Rusner et al., 2013). 

Deltagarna i en studie upplevde att de inte blev uppmärksammade när personen vårdades 

på sjukhus. De hade en dålig tillit till vården och kände att ansvaret för personens 

välbefinnande var enbart deras ansvar. Trots en generell missnöjdsamhet fanns dock några 

undantag där individer behandlade dem väl (Maskill et al., 2010)  

 

Vid dålig kommunikation uppgavs även att närstående upplevde att det blev en ständig 

kamp mellan vårdgivare och närstående om vem som kände patienten bäst, och vem som 

kunde hjälpa på det bästa sättet. Det påvisades att det var av vikt att tillit vårdpersonal och 

närstående emellan fanns och att en dålig relation påverkade upplevelsen på ett negativt 

sätt. Något som förekom bland vårdpersonal var att de inte var mottagliga för närståendes 

kritik, de kunde inte erkänna eventuella brister och inte bekräfta de svårigheter närstående 

uttryckt de pratade även med närstående som att de vore deras förälder vilket upplevdes 

stötande (Chatzidamianos et al., 2015).   

7.3. Sociala relationer 

Detta avsnitt handlar om betydelsen av sociala relationer. En del närstående upplever en 

ensamhet i deras situation, medan andra känner ett stöd i andra människor och att de 

utvecklas som personer. Det handlar även om hur familjer tar hjälp av varandra och därmed 

finner ett starkare band.   

7.3.1. Ensamhet 

I flera studier påvisas att närstående till personer med bipolär sjukdom, känner sig ensamma 

(Bauer et al. 2011; Rusner et al. 2012; Jönsson et al. 2011) Enligt Grover et al. (2011) 

förekommer även stigmatisering, denna företeelse blir enligt denna studie mer framträdande 

ju äldre personen med bipolär sjukdom blir.  

 

Över hälften av alla deltagare i en kvantitativ studie med 32 deltagare kände sig ensamma 

och att de var själva med ansvaret för sin anhörige, 43.8% av dessa kände även skuld (Bauer 

et al., 2011).  
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I vissa episoder finns tendenser till att personer med bipolär sjukdom isolerar sig, detta gav 

att deltagarna inte heller hade den personen att dela saker med. Vilket sin tur ledde till att 

närstående kände en ytterligare ensamhet och därmed även sorg. Deltagarna upplevde att 

vid de svåraste tiderna när vänner och familj behövdes som mest var de gånger de drog sig 

undan. För att kompensera för detta gav de istället mer tid för att hjälpa den personen med 

bipolär sjukdom (Rusner et al., 2012).  

 

Deltagarna upplevde att de var tvungna att hantera andra människors oförståelse och deras 

egna känslor av skam över situationen. Detta gjorde att de var försiktiga med hur och med 

vilka de pratade med om situationen. I vissa fall där sjukdomen inte var så uppenbar för 

omvärlden kan den närmast anhörige känna sig väldigt ensam i sitt lidande. Sjukdomen 

uppenbarade sig enbart gentemot den anhörige. Närstående kände sig då ensamma i sin 

upplevelse och att de inte blev förstådda av omgivningen. Förändringarna i vardagen 

upplevdes leda till frustration hos den anhörige. Det beskrevs även att logiskt tänkande inte 

var nog för att försvara förändringarna i humör och beteende, detta ledde i sin tur till att de 

ifrågasatte deras egen förmåga att hantera detta och därmed kände de skuld gentemot 

personen. Upplevelser av skuld är också sammankopplade med tankar på hereditet och dess 

inverkan i det individuella fallet (Jönsson et al., 2011a).  

7.3.2. Betydelsen av socialt stöd 

I flera kvalitativa studier framkommer att ett skyddsnät av stöttande familjemedlemmar och 

vänner ger ett ökat välbefinnande. Personer som lever med eller nära personer med bipolär 

sjukdom uttrycker att de behöver vänner och familj som finns där och inte tar avstånd när 

svåra tider kommer (Jönsson et al., 2011a; Maskill et al., 2010; Rusner et al., 2013). Även i en 

kvantitativ studie påvisas att stöd från personer i närheten är av vikt för deltagarnas 

välmående (Grover et al., 2011) 

 

I en kvantitativ studie utvärderas en informations-hemsida som även hade funktioner för att 

delge och ta del av andra närståendes upplevelser.  99 % av deltagarna uppger då att de 

känns bra att veta att det finns andra i samma situation och att de inte är ensamma, 
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åtminstone till viss del. De uppskattade exempelvis att öppet kunna diskutera känsliga 

ämnen med personer i liknande situation (Berk et al., 2013).  

De svårigheter familjer gick igenom tillsammans gav i vissa fall ett starkare band och en 

starkare kärlek. De var stolta över hur personen klarade av att hantera sjukdomen vilket 

också gav en starkare relation (Maskill et al., 2010).   

 

Det framkommer att det är av vikt att skapa stabilitet i vardagen för att familjeförhållandena 

ska vara välfungerande. Stabilitet kan skapas genom att inom familjen dela på det svåra som 

sjukdomen medför. När det var möjligt att upprätthålla ett avstånd till sjukdomen fanns 

utrymme för att de närstående själv kunde ta itu med deras egna problem. Stabilitet i 

familjeförhållandet öppnade upp för att känna hopp, och att reflektera över vad som är 

viktigt i livet. Stabilitet kan exempelvis skapas av rutiner i vardagen, genom att få en mental 

vila och träning (Rusner et al., 2013). 

8. Metoddiskussion 

Intentionen var att basera denna litteraturöversikt på relativt ny forskning, detta i såväl 

bakgrund som resultat och diskussion, detta ger en mer rättvis bild av vart forskningen 

befinner sig i nuläget. Det underlag som ligger till grund för arbetet är således inte skrivet 

tidigare än 2006.  

 

Valet gjordes att inkludera studier från hela världen, då underlaget inte var stort nog för att 

exkludera vissa delar. Inga uppenbara skillnader i resultaten som kunde härledas till att 

studierna utfördes i olika delar av världen fanns.  

   

Litteratursökningen resulterade i att 13 artiklar valdes ut till resultatet, som sagt var 

underlaget begränsat men dessa artiklar ansågs svara på syftet, de hade någorlunda 

liknande resultat och kunde därmed styrka varandras resultat.  

I tabell 1 bilaga 1 redovisas de sökningar som gjorts. Artiklar som förkastats svarar inte på 

syfte eller innehöll något av exklusionskriterierna.  
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Termen Caregivers används i några sökningar istället för exempelvis Termen ”family” eller 

”family members” för att detta gav fler relevanta träffar för syftet. Termen Caregivers 

förklaras i MeSH som en person som hjälper en närstående som behöver översyn eller 

assistans i sitt sjukdomstillstånd.  

 

Polit och Beck (2016 s. 91-95) rekommenderar Pubmed och Cinahl i första hand till 

omvårdnads forskning, jag valde att även söka i Psykinfo, då jag i mina initiala sökningar 

fann flera artiklar som passade till mitt syfte i denna databas. Detta anser jag ökade 

validiteten för mitt resultat, då flera studier granskades.     

 

Reabilitet och validitet är begrepp inom vetenskapen som Polit och Beck (2016 s. 742, 747) 

förklarar på följande vis. Reabilitet är till vilken grad mätinstrumentet som används är fri 

från feltolkningar eller missvisningar. Validiteten för en studie visar på om de slutsatser som 

dragits är korrekta och om mätinstrumentet som använts mätte vad de ansåg mäta.  

I kvalitativa studier som i denna litteratur översikt fått ta mycket utrymme i resultatet är 

olika sorters intervjuer en vanlig metod. Generaliserbarheten blir i kvalitativa studier lägre 

än i kvantitativa studier då det grundas i enstaka individers berättelser.  

Kvalitativa studier belyser däremot i större utsträckning upplevelsen vilket är anledningen 

till att flera sådana studier svarade på syfte.  

 

Ett sätt att höja trovärdigheten för en litteraturöversikt är enligt Polit och Beck (2016 s. 585) 

att två eller flera granskar studier var för sig för att sedan jämföra sina resultat och 

konstatera att de uppfattat studien på samma sätt. Detta var inte möjligt i detta fall då det 

bara finns en författare till översikten, detta kan ses som en nackdel.  

9. Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteratur översikt var att belysa närståendes upplevelse av att leva nära en 

person med bipolär samt deras behov av stöd, i resultatdelen identifierades huvudresultaten 

under huvudrubrikerna: "Psykisk, fysisk och social påverkan”, ”Hälso- och sjukvårdens 

betydelse” och ”Sociala relationer”. Denna resultatdiskussion kommer också att delas in efter 

dessa rubriker för att skapa struktur.  
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9.1. Psykisk, fysisk och social påverkan  

Flera positiva upplevelser framkom ur olika studier, närstående uppskattade livet på ett 

annat sätt och relationer växte sig starkare (Jönsson et al., 2011a; Maskill et al. 2010; Rusner et 

al., 2013; Rusner et al., 2012) Enligt Jönsson et al. (2011a)  att deltagare i viss mån kunde 

acceptera sin livssituation och därmed göra sitt eget liv lite enklare. Därtill i studien av 

Maskill et al. (2010) belyses att vissa deltagare kände en större medmänsklighet och att de 

uppskattade det goda i livet vilket var kopplat till de svårigheter det utsatts för som 

närstående till en person med bipolär sjukdom.  

Dessa två fynd skulle kunna förklaras med Antonovskys (1987/2005 s. 45-46) teori om att 

personer som kan finna meningsfullhet i svåra situationer i allmänhet mår bättre och tacklar 

svårigheter på ett bra sätt.  

 

I resultatet framkommer även att deltagare anser att deras eget liv blev påverkat på så vis att 

det blev sekundärt i förhållandet till ansvaret de kände för personen med bipolär sjukdom 

(Maji et al., 2011; Rusner et al., 2012). I familjefokuserad omvårdnad enligt Wright et al. (2002 

s.223) belyses vikten av att ge plats för sjukdomen i familjen samt att leva vid sidan om den. 

Med detta menas att närstående accepterar att sjukdomen finns där, men låter den inte ta 

överhanden. En sjuksköterska med ett familjefokuserat perspektiv i sitt omvårdnadsarbete 

kan hjälpa de familjer som känner att deras egna liv påverkas i den grad att de har en 

negativ påverkan på deras mående.  

 

9.2. Hälso- och sjukvårdens betydelse 

I flera studier framkommer att vårdpersonal på ett eller annat sätt brister i bemötandet 

gentemot närstående till patienter med bipolär sjukdom (Bauer et al., 2011; Rusner et al., 

2012; Maskill et al., 2010 & Chatzidamianos et al., 2015).  Detta styrks även i en avhandling 

gjord av Sjöblom (2006), där deltagarna kände en frustration gentemot vården för att de inte 

fick det stöd de behövde eller svar på de frågor de ställde. Att information och kunskap kom 

fram till de närstående visades också i resultatet att det var en bidragande orsak till att 

närstående kände sig tillfredsställda (Jönsson et al., 2011b; Perlick et al., 2010). 
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I systemteorin familjefokuserad omvårdnad framtagen av Wright et al. (2002 s.73) anses 

vårdpersonalens relation med patientens närstående lika viktig som relationen med 

patienten, familjen är en helhet. Det vore föredömligt om detta förhållningssätt tillämpades 

av vårdpersonal i detta läge, allra helst som bipolär sjukdom i allra högsta grad påverkar 

hela familjen och de som lever sina liv runt om en sådan här patient.   

 

Sjöblom (2010) menar att en del närstående var så missnöjda att de valde att diskutera 

situationen med beslutsfattande personer. Detta kan kopplas till referensramen känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1987/2005 s. 46, 57-58), personer med en hög KASAM främst en 

stark känsla av meningsfullhet skulle troligtvis lättare ta steget till att föra sin åsikt vidare än 

personer med låga värden. Att vara närstående till personer med bipolär sjukdom kan anses 

vara vad Antonovsky kallar stressorer, dessa stressorer kan medföra en förhöjd KASAM, 

men de kan även i många fall hämma. Det resulterar i att personer har mer eller mindre 

benägenhet att påpeka de brister de upplever. Det är viktigt att sjuksköterskan att förstå 

detta för att hjälpa alla personer till att hävda sitt missnöje vid behov.  

 

Enligt Beentjes, Goossens och Jongerden (2016) fann sjuksköterskor svårigheter i mötet med 

närstående till patienter med bipolär sjukdom. Det var svårt att involvera närstående i 

vården utan att påverka patientens autonomi. Detta var främst i de maniska perioderna, i 

dessa tider inser de flesta patienter själva att de behöver vård. De maniska perioderna är 

dessutom enligt Reinares et al. (2006) och Maji et al. (2011) de svåraste för närstående vilket 

framkommer i resultatet. Enligt Beentjes et al. (2016) känner sjuksköterskorna i studien i 

allmänhet en större lojalitet till patienten och vill i konflikter mellan närstående och patient 

skydda patienten. Sjuksköterskorna ansåg också att närstående i vissa fall var drastiska i sina 

uttalanden gentemot patienten. Chatzidamianos et al. (2015) menar att närstående känner att 

det finns en kamp mellan dem och vårdpersonal om vem som känner personen med bipolär 

sjukdom bäst. Detta skulle kunna vara till följd av vad Beentjes et al. (2016) belyser i sin 

studie, det vill säga att sjuksköterska och anhörig inte hade samma uppfattning om 

patientens tillstånd.  
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9.3. Sociala relationer  

Bauer et al. (2011) menar att över häften av deltagarna i den studien kände sig ensamma med 

ansvaret om sin närstående. Enligt Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) var 

sjukvårdspersonals upplevelse att närstående i många fall kände sig frustrerade för att de 

kunde se hur deras närstående blev sämre i sin sjukdom, men inte kunde göra något innan 

personen i fråga själv sökte vård, detta trodde vårdpersonal bidrog till att de kände sig 

ensamma i sin oro.  

Rent generellt i familjer där psykisk sjukdom förekommer menar Crowe och Lyness (2014) 

att familjer där individer delar på ansvaret för att hjälpa deras närstående känner en högre 

tillfredställelse i vardagagen. Detta framkommer också i resultatet i studien av Rusner et al. 

(2013) specifikt i fall där den närstående har drabbats av bipolär sjukdom. Dessa familjer har 

möjligtvis mycket resurser av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet inom familjen, 

för att förklara detta enligt KASAM (Antonovsky, 1987/2005 s. 43-46). 

 

Maskill et al. (2010) och Rusner et al. (2013) menar i sina respektive studier att de deltagare 

där familjerna höll samman och stöttade varandra till ett bättre mående. Antonovsky 

(1987/2005 s. 130-131) menar att socialt stöd och social uppskattning är nödvändigt för att en 

person ska känna meningsfullhet i livet, det kan mycket väl vara i en subkultur så som 

familjen eller bland vänner.  

 

10. Slutsats 

Närstående till personer med bipolär sjukdom anser att deras liv påverkas i stor 

utsträckning. Deras egna liv blir satt åt sidan och de lever med en rädsla för hur framtiden 

ska komma att se ut för personen med bipolär sjukdom, i vissa fall känner de även en rädsla 

inför att personen ska ta sitt eget liv. Sjukdomen har även positiva effekter, såsom att familjer 

växer tillsammans och att de känner ett starkare band.  Ytterligare ett fynd i denna 

litteraturöversikt är att närstående anser att vårdpersonal ofta brister i sitt bemötande 

gentemot dem. Detta kan med mer forskning och en större kunskap inom området 

förbättras, mer forskning inom området är alltså önskvärt. Vidare studier kan utformas som 

kvalitativa studier där både sjuksköterskans och närståendes perspektiv belyses.  Detta för 
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att skapa en större förståelse för hur respektive part upplever situationen.  

Allmänsjuksköterskan möter personer med psykisk sjukdom, i detta fall bipolär sjukdom, på 

alla olika avdelningar i sitt arbete. Då behövs en bredare förståelse även för hur närstående 

upplever situationen. Detta möjliggör en relation mellan vårdpersonal och närstående och 

därmed höja de närståendes livskvalitet.  I förlängningen kan detta även skapa ett bättre 

välmående för personen med bipolär sjukdom.  
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Bilaga 1 

 Tabell 1- Översikt litteratursökning 

 *antal förkastade efter läst titel, ** antal förkastade efter läst abstrakt *** antal förkastade efter läst hel artiklar. Artiklar inom parantes är dubbletter. 
Databas Datum  Sökord Avgränsningar Antal träffar  Antal 

förkastade 

Antal valda 

Cinahl 16.09.15 Bipolar Disorder 

[Cinahl Headings] AND 

Family 

[Cinahl Headings] 

2006-2016 58 15 * 

20** 

18*** 

5 

Jönsson et al. 2011a 

Jönsson et al. 2011b  

Maji et al. 2011  

Rusner et al. 2012 

Rusner et al. 2013   

Cinahl 16.09.15 Bipolar Disorder 

[Cinahl Headings] AND 

Caregivers 

[Cinahl Headings] 

2006-2016 30 10* 

15** 

4*** 

1 

Maskill et al. 2010 

 

PsychInfo 16.09.15 Bipolar 

Disorder[Thesaurus] 

AND 

Family members[Thesaurus] 

OR 

Caregivers [Thesaurus] 

 

2006-2016 

Engelska 

146 25* 

80** 

39*** 

 

2 (4) 

Chatzidamianos et al. 2015 

Reinares et al. 2006 

(Jönsson et al. 2011a) 

(Maji et al. 2011)  

(Rusner et al. 2012) 

(Rusner et al. 2013) 

 



 

 

 

PsychInfo 16.09.15 Bipolar 

Disorder[Thesaurus] 

AND 

Caregivers[Thesaurus] AND 

Support 

OR  

Experience 

2006-2016 

 

28 7* 

9** 

8*** 

4 (3) 

Bauer et al. 2011  

Grover et al. 2011  

Perlick et al. 2010  

Zendjidjian et al. 2012  

(Rusner et al. 2013)  

(Maji et al. 2011)  

(Maskill et al. 2010) 

 

Pubmed  16.09.15 Bipolar 

Disorder[MeSH-terms] 

AND 

Caregivers[MeSH-terms] AND 

Support 

10 years 60 23* 

18** 

18***  

1 (3) 

Berk et al. 2013 

(Jönsson et al. 2011b) 

(Rusner et al. 2012) 

(Rusner et al. 2013)  

 

Pubmed  16.09.15 Bipolar 

Disorder[MeSH-terms] 

AND 

Caregivers[MeSH-terms] AND 

Experience 

10 years 18 10* 

2** 

6*** 

(2) 

(Perlick et al. 2010) 

(Maskill et al. 2010) 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 Tabell 2- Översikt artiklar som använts till resultatet.  

Författare 

/årtal 

/land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

 

Metod 

/datainsamling 

/analys 

Huvudresultat  Kommentarer 

angående kvalitet 

Bauer et al. 

/2011/Tyskland 

 

Att undersöka 

närstående till personer 

med bipolär sjukdoms 

bördor.  

Kvalitativ 

Datat kvantifierades i 

resultatet  

 

32 deltagare 

(54 tillfrågades men 

deltog inte)  

Problem- fokuserade 

halvstrukturerade 

intervjuer, dessa spelades in 

och fördes ned i skrift. 

Dessa data kvantifierades.  

Ur studiens resultat kan man 

identifiera de vanligaste bördorna 

som närstående upplevde, dessa var: 

Brist på förståelse, hopplöshet och 

hjälplöshet, de blev illa berörda av 

personens lidande samt en oro för 

framtiden.   

Grad II 

Berk et al./ 

2013/Australien  

 

 

Att utvärdera värdet av 

riktlinjer på nätet för 

familjemedlemmar till 

personer med bipolär 

sjukdom.  

Kvantitativ/ kvalitativa inslag 121 

(536 i initial 

sökning, 237 fick 

efterföljande 

frågeformulär)  

En initial undersökning 

angående besökarnas 

uppfattning av 

informationen på en 

websida gjordes. 

Efterföljande formulär där 

deltagarna ombads lämna 

kommentarer för 

förbättring. Kvantitativa 

och kvalitativa analyser.  

Information på detta sätt värderas i 

de flesta fall högt. Tillgång till 

lättillgänglig grundläggande 

information gav en form av trygghet. 

De kände även att de fick ett stöd, och 

inte kände sig ensamma i sin 

situation.  

Grad II 



 

 

 

Chatzidamianos et al. 

/2015/Storbritanien 

 

 

Undersöka vilka hinder 

som kan finnas när 

närstående engagera sig i 

vården för personer med 

bipolär sjukdom.  

Kvalitativ  35 deltagare (varav 

12 närstående, 11 

personer med 

bipolär sjukdom, 12 

vårdpersonal)  

Semi-strukturerade djup- 

intervjuer vilka inspelades. 

Framework analys 

användes och deltagarnas 

svar triangulerades vilket 

resulterade i att 

återkommande teman 

identifierades.  

 

Tre huvudsakliga hinder 

framkommer. Dessa är deltagarnas 

redan existerande världsbilder, 

närstående och patienters 

kommunikation och relation till 

varandra samt strukturella 

svårigheter. Det framkommer också 

att det är av vikt att involvera 

närstående i vården.  

Grad I 

Grover et al. /2011/Indien  

  

Att jämföra upplevelsen 

av att vara anhörig till en 

person med bipolär 

sjukdom med att vara 

anhörig till person med 

schizofreni.  

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

140 

(70 patienter med 

bipolär sjukdom 

och 70  patienter 

med schizofreni)  

Deltagarna fyllde i enkäter 

kring sitt välbefinnande och 

sin upplevelse. Dessa 

sammanställdes med 

deskriptiv statistik.   

Resultatet visar att närstående till 

båda patient grupper upplever 

negativa konsekvenser av att leva i 

dessa förhållanden. Men i båda 

grupperna fanns även positiva 

aspekter.  

Grad II 

Jönsson et 

al./2011a/Sverige 

 

Att belysa innebörden av 

att leva med en vuxen 

person med bipolär 

sjukdom, dennes tillstånd 

och framtid.  

Kvalitativ 

Förklarande Innehållsanalys 

17 deltagare Intervjuer med två 

utgångsfrågor, efterföljande 

frågor för att säkra 

sanningsenliga svar, detta 

sammanställdes skriftligt 

och lästes av alla författare, 

därefter utformades 

meningsenheter, koder och 

teman.  

Resultatet delades upp i två teman, 

dessa var familjens syn på den 

drabbades tillstånd och familjens syn 

på framtiden. Ökad förståelse var av 

vikt och även behovet av att 

upprätthålla normalitet. Familjen 

upplevde även att det var svårt att 

fokusera på sina egna liv.   

Grad II 



 

 

 

Jönsson et al. 

/2011b/Sverige 

 

 

Undersöka effekten av 

pedagogiskt stöd till 

närstående. Relaterat till 

deras stresshantering och 

social funktion, en 

uppföljning efter 2 år.  

Kvantitativ 

Longitudinell 

Interventionsstudie  

34 deltagare  

Bortfall 6  

Interventioner med 

pedagogiskt stöd från 

vårdpersonal. Enkät med 4-

gradig skala besvarades av 

alla deltagare vid 5 tillfällen.  

Det huvudsakliga resultatet visar att 

dessa sessioner gav ett gott resultat 

när det kommer till ökad förståelse, 

minskad stress och bibehållen social 

funktion.  

Grad I 

Maji et al./2011/Indien 

 

  

Att bedöma den börda 

familjemedlemmar 

känner gentemot 

patienter med bipolär 

sjukdom, under maniska 

episoder. Samt att 

bedöma förändringar på 

kort sikt vid uppföljning 

efter 4 veckor.   

Kvantitativ/Kvalitativ 

Longitudinell 

Prospektiv  

34 Deltagare  Semi-strukturerade 

intervjuer samt 

frågeformulär, 3 dagar efter 

att patienten skrivits in för 

mani och fyra veckor efter 

utskrivning. Beskrivande 

analys användes för att 

kategorisera och studera 

samband.  

Vid den första bedömningen ansågs 

90 % uppleva en svår börda, ingen av 

deltagarna var fri från börda.  Alltså 

under en manisk fas. Vid den andra 

bedömningen fanns ingen subjektiv 

uppfattning av svår börda (utläses av 

formulären), dock bedömdes ¼ 

uppvisa svår börda i den objektiva 

bedömningen(intervjuerna).  

Grad II 

Maskill et al./2010/Nya 

Zeeland 

 

Identifiera enskilda 

personers positiva och 

negativa erfarenheter av 

att vara anhörig till 

person med bipolär 

sjukdom 

Kvalitativ 12 deltagare Semi-strukturerade 

individuella intervjuer som 

spelades in. Frågeformulär 

som tagits fram under 

tidigare pilotstudie 

användes. 

Bandinspelningarna 

överfördes ordagrant till 

skrift, därefter utformades 

teman.  

Studiens resultat visade på både 

positiva och negativa aspekter. De 

positiva var exempelvis ökad empati, 

möjlighet till att växa som människa 

och ökad inre styrka. Negativa 

erfarenheter var sammankopplade 

med symptom och störande 

beteenden hos patienten.  

Grad II 



 

 

 

Perlick et al. /2010/USA 

 

Att undersöka effekten 

av en familjecentrerad 

behandling för 

närstående, då dessa 

visat på lägre psykisk och 

fysisk hälsa.  

Kvantitativ/kvalitativ 

Pilotstudie 

Randomiserad 

Interventionsstudie 

43 

(3 valde att inte 

delta i fas 2)  

Deltagarna randomiserades 

i grupper, där vissa 

genomgick familjefokuserad 

kognitiv beteende terapi 12-

15 sessioner och andra fick 

interventioner via 

videoband 8-12 sessioner. 

Deltagarna intervjuades 

sedan angående detta med 

semi-strukturerade 

intervjuer samt fyllde i 

enkäter som samanställdes 

av författarna.  

Resultatet visar på signifikanta 

skillnader i välbefinnande hos de 

deltagare som genomgick den 

familjefokuserade beteendeterapin. 

Denna skillnad såg man inte i samma 

utsträckning i de som deltagare som 

fick interventioner via videoband.  

Grad II 

Reinares et 

al./2006/Spanien 

Att belysa graden av 

börda som patienter med 

bipolär sjukdoms 

närstående upplevde 

samt vilka aspekter som 

ansågs mest betungande.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

86 patienter och 

deras närstående  

(bortfall: 14) 

 

Deltagare blev intervjuade 

med frågor om deras 

demografiska, sociala och 

yrkesmässiga funktion samt 

fyllde i en skala angående 

deras subjektiva börda. De 

faktorer som nådde 

signifikansnivån för 

subjektiv börda 

sammanställdes med 

deskriptiv statistik.  

De högsta nivåerna av ångest hos 

deltagarna påvisades när patienterna 

led av de maniska perioderna samt 

sorg och att de drog sig tillbaka.  

Grad II 



 

 

 

Rusner et al./2012/Sverige  

 

 

Att belysa den 

existentiella betydelsen 

av att leva nära en person 

med bipolär sjukdom.   

Kvalitativ  

Beskrivande/ utforskande 

fenomenologisk 

12 deltagare Intervjuer med öppna 

frågor, efterföljande frågor 

ställdes för att få rikare svar.  

Svaren textades för att 

sedan identifiera 

återkommande teman.  

Huvudresultaten från denna studie 

var att de närstående kände att de 

levde i skuggan av personen med 

bipolär sjukdom, deras välbefinnande 

kom i andra hand. De kände att de 

utmanades till gränsen av sin 

förmåga. Att leva som anhörig 

medför även att förutse och följa 

plötsliga och oväntade förändringar.  

Grad II 

Rusner et al. 

/2013/Sverige  

 

 

Undersöka vad som gör 

livet för en närstående till 

person med bipolär 

sjukdom mer drägligt 

Kvalitativ 

Beskrivande, utforskande, 

fenomenologisk. 

12 deltagare Meningsorienterade-

intervjuer utfördes. Dessa 

skrevs ner ordagrant och 

analyserades för att hitta 

variationer och likheter.  

Ur detta resultat framkommer att det 

är viktigt att skapa en existentiell 

mening. Att hålla avstånd, skapa en 

stabilitet i den egna vardagen samt 

öppen kommunikation förenklar 

vardagen för närstående.  

Grad II 

Zendjidjian et al. 

/2012/Frankrike  

 

 

 

Bedöma livskvalité hos 

närstående till personer 

med affektiva störningar, 

jämföra livskvalité hos 

närstående till personer 

med schizofreni med 

allmänheten samt 

bedöma effekten av 

sociala faktorer i 

livskvalité hos 

närstående till personer 

med affektiva störningar.   

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

232 Deltagare  

(297 ombads vara 

med)  

Deltagarna valdes ut genom 

att fråga patienter efter 

deras närmast anhörige. 

Patienterna blev intervjuade 

av en vårdgivare, och de 

närstående fick fylla i ett 

frågeformulär.  

I studiens resultat bekräftas att 

livskvaliteten hos närstående med 

affektiva symtom är försämrad. De 

upplever en belastning, stress samt att 

de stigmatiseras av omgivningen.  

Grad II 



 

 

 

Bilaga 3 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     



 

 

 

Bilaga 4 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys     

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     

Total poäng (max 47 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     

 


