
Abstrakt. 

 

Bakgrund. Bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom, 
kännetecknas av ändrad sinnesstämning som pendlar mellan att vara antingen hög 
(mani) eller låg (depression). Den tros påverkas av biologiska, medicinska, 
genetiska samt psykosociala faktorer och även av personligheten och 
livshändelser. Anhöriga upplever att de inte känner sig hörd, sedd eller lyssnad på 
och information och stöd är något som behöver uppmärksammas och prioriteras 
av vårdpersonal. Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas 
upplevelse av att leva med en person med bipolär sjukdom. Metod. En 
litteratursökning gjordes där 16 artiklar som besvarade studiens syfte granskades 
och klassificerades och genom innehållsanalys skapades därefter fem olika 
kategorier. Resultat. Anhöriga upplevde att livssituationen förändrades då man 
fick veta om sjukdomen. Relationen förändrades, dock inte enbart till det sämre. 
Anhöriga upplevde en hög grad av belastning av livssituationen och många vände 
sig till självhjälpsorganisationer eller sjukvårdpersonal för att få stöd och hjälp att 
orka med. Anhöriga besvärades av oro, ångest och ibland depression pga. 
sjukdomen men många upplevde en känsla av hopp inför framtiden. Diskussion. 
En ökad kunskap om bipolär sjukdom är nödvändig för samhället i stort och 
förbättrade resurser av stöd till anhöriga är nödvändigt då detta är bristfälligt i 
dagsläget. Slutsats. Mer forskning om anhörigas upplevelse samt deras behov av 
stöd är nödvändigt för att vårdpersonal ska kunna bistå med bästa möjliga vård 
och stöd till bipolära patienter och deras anhöriga. 
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Bakgrund. 

Det spelar ingen roll inom vilket område i vården man arbetar så kan man 

träffa på en patient med bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom drabbar cirka 2,6 % av 

befolkningen som är 18 år och äldre (Murphy, 2006).  

Att få diagnosen bipolär sjukdom innebär en medförande hälsorisk för den 

drabbade individen då risk för kroppslig ohälsa, samsjuklighet med andra 

psykiatriska sjukdomstillstånd, missbruk samt en hög frekvens av 

självmordsförsök och fullbordade självmord är större. Denna livslånga sjukdom 

innebär ofta en stor belastning för familj och närstående, samt en avsevärd 

kostnad för samhället. Kunskapen, både inom och utanför psykiatrin måste 

fortsätta att öka och bli större för att kunna klara av att möta den utmaning som 

bipolär sjukdom faktiskt innebär (Häggström, 2007, s. 10-11).  

Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Ordet bipolär 

betyder två poler och används därför att sjukdomen tycks kunna pressa in och låsa 

stämningsläget i två helt olika extrema lägen (Beckman & Fahlén, 2005, s. 35). 

Sjukdomen är ett affektivt syndrom som kännetecknas av en ändrad 

sinnesstämning som varierar mellan att vara antingen hög (mani och i lägre grad 

hypomani) eller låg (depression och dystymi som är en lägre grad av depression). 

Under den maniska episoden är sinnesstämningen förhöjd vilket yttrar sig genom 

t ex aggression och irritabilitet, hyperaktivitet, rastlöshet, minskade hämningar, 

minskat sömnbehov, förhöjd självkänsla, ökad sexuell lust, ständiga förändringar i 

aktiviteter och planer samt att personen beter sig ansvarslöst (tar inte hänsyn till 

sin ekonomi, är omdömeslös). En person med mani kan även få psykotiska 

symtom som vanföreställningar och hallucinationer. Den maniske personen tycker 

sig själv må väldigt bra och är oftast väldigt sällskaplig och allmänt trevlig men 

dessa egenskaper motverkas av ändlösa konversationer, självupptagenhet och 

påflugenhet. Vårdslöshet, flirtighet, slöseri med pengar och oförsiktighet med 

alkohol är inget man ser som ett problem medan nära och kära blir mer lidande på 

grund av detta. En hypoman episod ter sig tämligen lika det maniska med 

undantaget att symtomen endast ger en lindrig störning av den sociala funktionen. 

Under den depressiva episoden är nedstämdhet det dominerande symtomet som 

också kan ha inslag av irritabilitet och olust. Till symtombilden hör också 

avsaknad av känsloreaktioner samt känslan av likgiltighet, man har minskad 
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energi, blir fort trött och har svårt att komma igång med saker och ting pga. att allt 

känns omöjligt. Förmågan att komma ihåg och minnas saker samt att koncentrera 

sig är nedsatt vilket gör att personen känner sig dum och urblåst. Sömnen är störd 

och likaså minskar oftast aptiten vilket leder till viktnedgång. En djupt deprimerad 

människa tycker att livet är meningslöst, väntar sig inget positivt av framtiden och 

tror sig aldrig kunna bli bra. Tankar på döden, inte bara som straff utan också som 

en befrielse, kan förstärkas till avsikter och handlingar att ta sitt eget liv (Ottosson 

& Ottosson, 2007, s. 86-90). Av alla psykiatriska sjukdomar så har personer med 

bipolär sjukdom en överdödlighet i självmord då 25-50 % någon gång gör ett 

självmordsförsök och 10-20 % av dessa begår ett fullbordat självmord 

(Häggström, 2007, s. 11). 

Bipolär sjukdom klassificeras i fyra olika sjukdomstillstånd: bipolär sjukdom I, 

bipolär sjukdom II, cyklotymi samt ospecificerad bipolär sjukdom. Personer med 

bipolär sjukdom I har genomgått minst en manisk episod samt tidigare depressiva 

episoder. Många av dessa personer upplever efterföljande maniska eller 

depressiva episoder och har endast korta perioder då de befinner sig i det normala 

stämningsläget utan mani eller depression innan det svänger igen. Personer med 

bipolär sjukdom II genomgår hypomana episoder och svåra depressioner men 

hamnar inte i maniska episoder. Personer med cyklotymi har pendlingar i 

stämningsläget, dock inte så uttalade att man egentligen kan tala om vare sig 

depression eller hypomani/mani. Pendlingarna i sig kan dock bli mycket 

påfrestande, och kommer ibland mycket tätt. Personer med ospecificerad bipolär 

sjukdom upplever sig labila i humöret, blir hypomana och depressiva men uppnår 

ej kriterierna för bipolär sjukdom II. Hur sjukdomen ter sig är väldigt varierande 

då det kan gå flera år mellan den första och andra episoden, men det kan även gå 

betydligt kortare tid (Miller, 2006).  

Cullen-Drill och Cullen-Dolce (2008) beskriver de riskfaktorer som kan vara 

till grund för att drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen tros påverkas av 

biologiska, medicinska, genetiska, samt psykosociala faktorer men även 

personligheten samt människans livshändelser tros ha en viss betydelse. Om en 

förälder har en affektiv sjukdom så är risken 20-25 % att dennes barn blir sjuk och 

om båda föräldrarna har någon typ av affektiv sjukdom så är risken 50-75 %.  
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Behov av insatser som behöver bli tillfredställda för personer med bipolär 

sjukdom, förutom en följsam behandling kan vara att; utbilda personer med 

bipolär sjukdom samt deras anhöriga kring sjukdomen och dess behandling, öka 

patientens acceptans av sin sjukdom, se till att det sker en förbättring av 

uppföljningen av förändringar i stämningsläge, sömn och andra varningstecken på 

återfall samt att förbättra färdigheter att minska och hantera stress 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 19). Många anhöriga har en långvarig erfarenhet av 

dåligt bemötande av vården och omsorgen och de upplever att de inte känner sig 

sedd, lyssnad till eller hörd. På senare år har det dock framkommit att anhöriga 

inte enbart ser det som belastande utan att många anhöriga samtidigt ser det som 

positivt och meningsfullt att vårda den sjuke. Det finns mycket stora individuella 

skillnader i hur anhöriga upplever sin situation. Stöd till anhöriga har under det 

senaste decenniet varit en prioriterad fråga inom vården och omsorgen men ändå 

har det gått väldigt trögt. Det är inte alltför lätt för anhöriga att själv ta reda på och 

veta vilket utbud de har till stöd och hur stor tillgången är. Kommun och landsting 

bör uppmärksamma de anhörigas situation genom att bl.a. utarbeta rutiner för att 

ge information och stöd (Socialstyrelsen, 2008, s. 19).  

Brist på information till familjemedlemmar, vänner och arbetskollegor gällande 

bipolär sjukdom medför att de myter och missuppfattningar som finns ute i 

samhället kvarstår. Då familjemedlemmar inte får den information som de önskar 

leder detta till en ökad oro och hjälplöshet hos dem. Dessa känslor skulle inte 

finnas där på samma sätt om de fick den information de önskade (Elgie & 

Morselli, 2007). Då skuldkänslor och nedstämdhet kan vara känslor som 

familjemedlemmar till en deprimerad person kan känna så är det viktigt att de 

anhöriga får veta och höra att de inte bär skulden för att personen är deprimerad, 

vilket oftast är en lättnad för dem att höra (Løkensgard, 1997, s. 217). 

En närstående känner som regel till förhållandena bäst hur den sjuke känner 

och kan därför vara det bästa stödet. Den närstående kan genom 

sjukdomsförloppet hjälpa till, dels genom att vara till praktisk hjälp och dels att se 

till att den sjuke får professionell hjälp (Wasserman, 2003, s. 342-343). 
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Syfte. 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigas upplevelse av att leva 

med en person med bipolär sjukdom. 

 

Metod. 

Vi har genomfört en litteraturgranskning där syftet är att sammanställa 

litteratur inom det valda området. Man sammanställer resultat eller använda 

metoder inom området. I en litteraturgranskning presenterar man sällan något nytt 

grepp och man har heller inte någon djupare analytisk ambition (jfr Backman 

1998, s. 66).  

 

Litteratursökning. 

Vetenskapliga artiklar har sökts, värderats och granskats kritiskt och har 

hämtats hem från databaserna PubMed och PsycInfo. För att hitta relevanta 

artiklar användes sökord utifrån MeSH-termer och fria sökord för att passa syftet. 

Sökorden som använts är; bipolar disorder, experience, caregivers, family och 

support. Sökorden och dess kombination med varandra redovisas i tabell 1. 

Sökningen gjordes 080916. 

I bakgrunden har vetenskapliga artiklar sökts på databasen PubMed samt att 

manuell sökning genomförts på Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall. 

Information har även hämtats hem ifrån Socialstyrelsens hemsida.  
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      Tabell 1. Tabellöversikt, sökord, antal träffar och sökmotorer 
                     

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         Databas 

    Sökord 

 

 

    PubMed 
 

 

PsycInfo 
     

 

                                   Totalt 

1. Bipolar disorder 9687 7866 17553 

2. Experience 105473 75132 180605 

3. Caregivers 11973 10622 22595 

4. Family 206004 68894 274898 

5. Support 1332045 92290 1424335 

1(AND)2(AND)3 12 (2) 26 (10) 38 (12) 

1(AND)2(AND)4 48 (1) 133 181 (1) 

1(AND)3(AND)4(AND)5 29 (4) 31 (5) 60 (9) 

Limits:  Human. English. 
Published in the last 
10 years 

Human. English. 
Publicerad mellan 
1998-2008 
 

 

 

 

        () Visar hur många som granskades, siffror i fet stil visar hur många abstrakt som lästes igenom 

 

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Artiklar som belyser anhörigas upplevelse av att leva med en person med 

bipolär sjukdom och/eller belyser upplevelsen av stöd från vårdpersonal 

inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och fick inte vara äldre 

än tio år gamla. De artiklar som ej svarade på studiens syfte eller frågeställning 

exkluderades. 

 

Klassificering och värdering. 

Artiklarna har klassificerats och värderats in i olika grupper enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s. 48-

49). De olika grupperna är; C, P, R, L och K. Artiklarna har även bedömts enligt 

en tregradig skala för att visa den vetenskapliga kvaliteten; hög vetenskaplig 

kvalitet (I), medelhög kvalitet (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III). Kriterier för 

indelning av grupper samt bedömning av kvalitet presenteras i bilaga 1. 

 

Bearbetning. 

Bearbetning av litteratur har genomförts enligt SBU: s metod (Hellzén, 

Johanson och Pejlert, 1999, s. 16-17) där litteraturen genomgår tre olika faser: 



 7 

Fas I.  

Den första bedömningen gjordes då författarna läste igenom 279 abstrakt, 

varav några var dubbletter, i syfte att välja ut artiklar för fortsatt granskning. De 

artiklar som inte var relevant för studiens syfte sorterades bort och sammanlagt 22 

artiklar gick vidare till nästa fas. Dessa gick att öppna i fulltext via länkar i 

databaserna och det var artiklar som berörde studiens syfte.  

 

Fas II. 

De 22 artiklar som gått vidare från föregående fas lästes igenom i fulltext av 

författarna och granskades enligt den granskningsmall som Hellzén och Pejlert 

(1999) utarbetat (se bilaga 2). Vidare till nästa fas gick 16 artiklar, de övriga sex 

artiklarna exkluderades och redovisas i bilaga 3a. 

 

Fas III. 

I denna fas genomfördes en kvalitetsbedömning enligt SBU nr 4 (1999, s. 48-

49) för att bedöma artiklarnas grad av vetenskaplighet. Av de 16 artiklar som gått 

vidare till den tredje och sista fasen bedömdes tio var av hög kvalitet (I) och sex 

att vara av medelkvalitet (II). Dessa artiklar används i resultatdelen samt redovisas 

närmare i bilaga 3b.  

 

Analys. 

I analysen ska stora mängder data göras begripligt samt att man ska minska 

volymen av information för att kunna identifiera mönster och på så vis lättare 

presentera kärnan i resultatet. Författarna har genom en manifest innehållsanalys 

systematiskt och stegvist granskat och klassificerat data från redan genomförda 

studier för att finna gemensamma kategorier som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s.149-150). Artiklarna lästes 

igenom av båda författarna ett flertal gånger för att få en bättre uppfattning av 

innehållet i studierna och för att därefter kunna kategorisera de efter de 

upplevelser som anhöriga har gällande att leva med en person med bipolär 

sjukdom. Det resulterade i att fem olika kategorier skapades som beskriver 

anhörigas upplevelse; anhörigas upplevelse av bipolär sjukdom, anhörigas 

upplevelse av sjukdomens inverkan på relationer, anhörigas upplevelse av 
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belastning, anhörigas upplevelse av vård och stöd samt anhörigas upplevelse och 

syn på framtiden. 

 

Etiska överväganden. 

Inom omvårdnadsforskning där människor är inblandade måste man försäkra 

sig om att deltagarna är med i studien frivilligt. Studiens syfte granskas och ska 

presenteras till en etisk kommitté och där bli godkänd innan den får genomföras 

(Polit & Beck, 2003, s. 51).  

 

Resultat. 

Av de 16 artiklar som presenteras i resultatet kom nio från USA och en artikel 

vardera kom från Norge, Indien, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Nya 

Zeeland och Spanien. Av dessa var tio kvantitativa, fyra kvalitativa och två både 

kvalitativa och kvantitativa. Av dessa bedömdes tio artiklar vara av hög kvalitet 

och resterande sex vara av medelkvalitet.  Utifrån analys identifierades fem 

kategorier vilka var; anhörigas upplevelse av bipolär sjukdom, anhörigas 

upplevelse av sjukdomens inverkan på relationer, anhörigas upplevelse av 

belastning, anhörigas upplevelse av vård och stöd samt anhörigas upplevelse och 

syn på framtiden. I bilaga 3b ges en närmare och mer exakt beskrivning av varje 

artikel. Vissa studier förekommer under fler än en kategori. 

Författarna vill klargöra vissa begrepp som förekommer i resultatdelen för att 

göra arbetet mer lättförståeligt. Stigma/stigmatisering: Innebär den samling av 

negativa attityder och uppfattningar som leder till att man känner rädsla, 

avståndstagande och undvikande. Subjektiv belastning: Innebär i denna studie den 

egna känslomässiga och personliga belastningen som anhöriga upplever. Objektiv 

belastning: Symtomen och beteendet hos patienten som t.ex. att denne inte orkar 

med att hjälpa till i hemmet, fritidssysselsättningar m.m. leder till objektiv 

belastning hos de anhöriga.  
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Anhörigas upplevelse av bipolär sjukdom 

Tranvåg och Kristoffersen (2008) fann i sin studie att det trygga och säkra livet 

fick en dramatisk vändning då partnern blev sjuk. Man var inte alls förberedd på 

det förändrade beteendet och vad det skulle komma att innebära eller vad man 

skulle göra åt situationen som uppstått. Vid insjuknandet upplevde man att 

livssituationen blev kaotisk, obegriplig, oförutsägbar samt skrämmande. Man 

upplevde en stor osäkerhet gällande sin egen förmåga att kunna bedöma och 

hantera den obegripliga livssituationen som man hamnat i pga. sjukdomen och det 

fanns många obesvarade frågor gällande denna, behandling och framtiden som 

resulterade i känslor som ovisshet och hjälplöshet. Att man inte visste hur 

sjukdomen yttrade sig från dag till dag och att inte veta åt vilket håll det skulle 

svänga åt härnäst beskrevs som en mycket betungande känsla hos de anhöriga.  

Det framkom från en studie av Rose (1998) att familjemedlemmar upplever 

orosmoment att leva med obesvarade frågor inför framtiden samt hur man ska 

hantera de ovetande humörsvängningarna. Man oroar sig över de olika 

skiftningarna och vad de beror på och vad de faktiskt innebär.  

I en annan studie genomförd av Rose, Mallinson och Walton-Moss (2002) fann 

man att anhöriga att har många frågor och känner inledningsvis förvirring kring 

sjukdomen. Man frågar sig hur allvarlig den är, hur länge den kommer att pågå, 

vad som orsakat den och hur nedbrytande den kommer att vara. Bipolär sjukdom 

är en unik upplevelse som man inte tidigare stött på. Sjukdomen resulterar i att 

möjligheten att få leva ett normalt liv är hotat då man inte längre vet om den 

drabbade personen kan klara av att ta hand om sig själv och man vill då inte lämna 

den personen ensam.  

Hill, Shepherd och Hardy (1998) kommer i sin studie fram till att man får en 

förändrad syn på livskvaliteten pga. sjukdomen. En tredjedel av de 1113 

deltagarna i studien upplever att självförtroendet minskat, mer hos kvinnor än 

män, och vissa upplever en konstant rädsla för att de ska genomföra ett 

självmordsförsök, vilket 47 % av de anhöriga redan varit med om. 

 I Dore och Romans (2001) studie där 41 anhöriga deltog framkom det att de 

flesta anser att sjukdomen orsakar någon form av stress och för närmare hälften av 

deltagarna bottnar den stress i de perioder då de mår sämre, men lite mer än en 

fjärdedel av dem upplever en ständig stress, även då personen mår bra. Det som 
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upplevs som mest oroande kring tillståndet är aggressivitet och våldsamt beteende 

samt självmordstankar och självmordsförsök. 

I studien genomförd av Rose et al. (2002) framkom det att anhöriga försöker 

hitta vägar för att återfå kontroll över sjukdomen samt att de försöker styra den för 

att på så vis reducera inverkan och påverka sjukdomsförloppet. Familjer ser 

väldigt olika på symtomen, vem som tar ansvar för sjukdomen och vilka aspekter 

som ska skötas och av vem de ska skötas. I en del familjer försöker man prata och 

resonera dem ur symtomen medan andra försöker ignorera sjukdomen för att inte 

låta den ta över dennes tankar. Flertalet menar på att det går att nå dem med 

resonering och logik och man upplever mer ofta lyckade resultat då fler personer 

blir inblandade i sjukdomen och får ta del och lärdom i hur den fungerar.  

Wade (2006) gjorde en studie där hon intervjuade föräldrar som hade barn med 

bipolär sjukdom. I studien framkommer det att tiden innan diagnosen ställs 

upplevs som en väldigt svängig period i både föräldrarna och barnens liv. Tiden 

innan diagnosen ställdes upplevdes som en tid av oändligt sökande efter hjälp, 

men efter att man får ett namn på det barnet drabbats av så upplever man en 

lättnadskänsla. Man kunde då börja medicinera vilket upplevdes som positivt då 

detta hade en förbättrande effekt på barnen. Livet beskrivs fortfarande vara som 

en berg-och-dalbana men medicinen hjälper då föräldrarna kan se en märkbar 

skillnad på barnen. Samtliga föräldrar beskrev en känsla av skuld som beror på att 

de känner att de är en dålig förälder eller att de på något sätt är ansvarig för att 

barnet blivit sjuk. De känner sig också ensamma och en av de största 

anledningarna till det är att antingen dem eller deras barn blivit åsidosatt från 

traditionella familjeaktiviteter och/eller sociala aktiviteter. Uppgiften att vara 

förälder till ett barn med bipolär sjukdom tar i princip all deras tid och detta 

upplevs som kaotiskt och det var inte alls något de räknat med. Den största sorgen 

som beskrevs var deras oförmåga att få den smärta som barnen upplever pga. 

sjukdomen att försvinna. Att alltid måste orka med situationen kring sitt barn, 

oavsett kriser, och att de hela tiden måste ha en omfattande planering kring sitt 

barn och sjukdomen upplevs som betungande. Många beskrev en konstant känsla 

av medvetenhet att skydda sig själv och sitt barn samt att de känner sig tvungna 

att hela tiden se efter barnet och ligga ett steg före.  
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Anhörigas upplevelse av sjukdomens inverkan på relationer 

De anhöriga som var gift eller sambo beskrev att sjukdomen hade en inverkan 

på relationen. Många beskrev att det var svårt att få förhållandet att fungera pga. 

sjukdomen och vissa beskrev att dessa svårigheter även upplevdes då de mådde 

bra. Över hälften berättade att de separerat pga. sjukdomsrelaterade svårigheter 

fast nästan alla återförenades igen då partnern mådde bättre. Majoriteten av 

partnerna beskriver att de troligen inte hade påbörjat en relation med en person 

med bipolär sjukdom om de haft mer kunskap om sjukdomen och dess påverkan 

på livet innan. De beskrev att relationen förändrades då partnern mådde sämre och 

man upplevde distans till partnern vid förändrat tillstånd samt att det var svårare 

att komma dem nära under dessa perioder. Då partnern mådde sämre upplevdes 

denne som mer irriterad, vilket resulterade i gräl som annars inte uppstod. Sociala 

aktiviteter och sysselsättningar påverkades och man beskrev att sjukdomen hade 

en betydande negativ inverkan på deras relation till vänner, familj och 

bekantskapskrets. Denna negativa inverkan fanns fortfarande kvar hos många då 

partnern mådde bättre och vissa beskrev även att de förlorat en eller fler vänner 

pga. sjukdomen. Relationen förbättrades betydligt då denne mådde bättre och de 

flesta upplevde att relationen fortfarande var vidbehållen och att de stod varandra 

lika nära som innan. Många upplevde att sjukdomen fört dem närmare sin partner 

och att pga. denna så stod de varandra ännu närmare än vad de skulle ha gjort om 

personen inte varit sjuk (Dore & Romans, 2001).  

I Tranvåg och Kristoffersens (2008) studie menar man att relationen 

förändrades då dialogen och samarbetet blev mer besvärligt pga. sjukdomen och 

de upplevde en ökad risk för konflikter. En saknad av att dela tankar och 

funderingar med sin partner bidrog till en känsla av ensamhet. Det sociala 

nätverket minskades pga. en känsla av att ingen förstod den situation de befann 

sig i och då var det lika bra att hålla sina tankar och känslor för sig själv. 

 

Anhörigas upplevelse av belastning 

Anhöriga beskriver en måttlig grad av bedrövelse och depression över 

beteendet och det är det som upplevs som mest betungande. Det som upplevs som 

minst betungande för de anhöriga är prestationsförmågan. De olika beteenden som 

upplevs som mycket eller måttligt betungande är då individen visar hyperaktivitet, 
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irritabilitet, förtvivlan och tillbakadragande (Perlick, Hohenstein, Clarkin, 

Kaczynski & Rosenheck, 2005; Reinares et al, 2006).  

Reinares et al. (2006) menar vidare att de anhöriga oroar sig gällande 

prestationsförmågan som associeras till svårigheter med arbete eller studier samt 

sociala relationer. Något som många är bedrövade över är sättet som sjukdomen 

påverkat deras egna psykiska hälsa och deras liv överlag. Subjektiv belastning 

visades vara statistiskt signifikant med ett mycket litet socialt umgänge och att 

personen inte var arbetsduglig pga. antingen en episod under de senaste två åren 

eller ett snabbt förändrat sjukdomsförlopp.  

Maniska beteenden som upplevs betungande är; underligt beteende, 

hyperaktivitet, överdrivet mycket prat samt impulsiva inköp. Det mest betungande 

kring de depressiva episoderna är bedrövelsen och hopplöshetskänslorna. Vid 

maniskt eller hypomant tillstånd oroar man sig i mycket större utsträckning för 

våld och en del av de anhöriga har upplevt våld eller känt sig mycket hotad vid 

något tillfälle och ett fåtal av dem hade varit med om allvarligt våld. Föräldrar 

oroar sig minst för att bli utsatt för våld (Dore & Romans, 2001). 

Zauszniewski, Bekhet och Suresky (2008) genomförde en studie där man 

undersökte skillnader och likheter mellan kvinnliga anhörigas upplevelser till 

personer med bipolär sjukdom och schizofreni. Anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom upplever en högre grad av belastning i jämförelse med anhöriga till 

personer med schizofreni. Mödrar upplever en högre grad av belastning i 

jämförelse med systrar, döttrar och fruar. Anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom upplever högre grad av stigmatisering än övriga kvinnliga anhöriga. 

Systrar rapporterar dock fler fall av depression. De kvinnor som lever tillsammans 

med personen med bipolär sjukdom uppvisar en högre grad av belastning än de 

som inte lever i samma hushåll som denne. Den sjukes ålder visade på att ju äldre 

denne var desto bättre mental hälsa upplever de anhöriga, men det visade inte på 

någon bättre fysisk hälsa.  

Att vara gift eller sambo visade en högre grad av upplevd belastning än om 

man var förälder. Personer som upplever en högre grad av belastning är i större 

utsträckning deprimerade, har sämre hälsa och mer problem med kroniska 

medicinska tillstånd än de som visar en lägre grad av upplevd belastning (Perlick 

et al., 2008; Perlick et al., 2007). 
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Gonzalez et al. (2007) studie visade att man upplevde olika grad av 

stigmatisering. Högre grad av belastning visades bero på sjukdomstyp (bipolär 

sjukdom typ I eller II), minskat socialt stöd och färre sociala kontakter och denna 

belastning tillsammans med depression upplevdes bland anhöriga som hög grad 

av uppfattad stigma.  

Baronet (2003) genomförde en studie där hon mätte anhörigas, främst 

föräldrars, upplevelse av belastning genom två aspekter; objektiv samt subjektiv 

belastning. Utifrån symtom, relationssvårigheter och objektiv belastning 

uppvisades starka samband till upplevd subjektiv belastning hos den anhörige. Det 

visade sig att problem i familjen bidrog till ökad belastning hos föräldrar och den 

subjektiva belastningen upplevdes starkare i familjer där relationen var sämre.  

Chakrabarti och Gill (2002) fann i sin studie att belastning var den vanligast 

förekommande upplevelsen vid försämring av anhörigas fysiska och mentala 

hälsa relaterat till problem som avsaknad av ömhet eller försämrad kvalitet i 

förhållandet med den sjuke. Deltagarna upplever dåligt med uppskattning, trots 

ansträngningar då de samtidigt känner att de inte har möjlighet att avvara den tid 

de skulle vilja ha till andra personer.  

Heru och Ryan (2004) såg i sin studie att anhöriga visar en statistisk signifikant 

minskning av belastning ett år efter hemkomst från vårdtid på sjukhus. 

Förändringar i livssituationen så som finansiella bekymmer och sociala aktiviteter 

värderades ett år senare annorlunda då anhöriga istället upplevde det som en sorts 

”belöning” att få sköta omvårdnaden. Man visar en generell förbättring i 

familjefunktionen och anhöriga upplevde att de får känna sig behövda när de utför 

omvårdnaden och detta är en ersättning i sig.  

 

Anhörigas upplevelse av vård och stöd 

Då man upplever det som en belastning att vårda sin partner visar det sig 

genom en betydande ökning av att ta kontakt med psykiatrisk vård för att få hjälp 

och stöd av kunniga. Man kontaktar också vårdcentral mer ofta pga. ökad ångest 

och depression gällande sin egen mentala hälsa. Ett stort antal personer i denna 

studie vänder sig också till religiösa organisationer och andra självhjälpsgrupper 

för att få stöd och hjälp att kunna leva med sjukdomen (Perlick et al., 2005).  

I studien gjord av Rose (1998) framkom det att man upplever det som viktigt 

att bli presenterad för någon kontaktman eller någon annan professionell som är i 
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kontakt med personen under dennes vistelse inom vården, en som de kan ställa 

frågor till om vad som helst och när som helst. Detta är viktigt för att få uppleva 

det stöd från vårdpersonal som får dem att kunna hantera och orka med 

sjukdomen. Det blir en negativ upplevelse då denne mår dåligt och blir intagen till 

vården för sent pga. att anhöriga då kan känna att de blir dömda av 

vårdpersonalen för att det gått för lång tid. Trots att man levt länge tillsammans så 

har man sällan kontroll över den stress som uppkommer då denne mår sämre och 

detta i sin tur kan leda till att det går för lång tid innan man tar kontakt med 

vården. För många är gruppträffar med andra i samma situation till stor hjälp och 

ett viktigt stöd då man tillsammans får möjlighet att reda ut problem och 

funderingar som man har kring sjukdomen. På gruppträffarna ges möjlighet att få 

respons på sina bekymmer och man får tips på hur man ska bete sig och hur man 

kan vara till hjälp.  

I studien gjord av Hill et al. (1998) framkommer det att en del har kontakt med 

självhjälpsgrupper för att få hjälp och stöd och dessa upplevs som positiva. Man 

får då träffa personer som genomgår samma lidande och det ger stöd och kraft att 

orka med livssituationen. Det är önskvärt att ha tillgång till professionellt stöd 24 

timmar/dygn, sju dagar i veckan, tillgänglig information om sjukdomen samt att 

få ta del av undervisning och bli uppdaterad om det senaste gällande sjukdomen. 

Detta är också det svåraste att få tag på men man tror att det skulle bli lättare att 

leva med sjukdomen och att det skulle leda till en mer positiv situation om det 

skulle gå att få denna hjälp. Man upplever att de mest hjälpsamma professionella 

är praktiserande läkare och psykiatriker.  

I studien genomförd av Wade (2006) framkommer det att föräldrar som har 

barn med bipolär sjukdom försöker finna en ihållande kontinuitet att orka söka 

efter kunskap och resurser som är rekommenderade för barn. Att hela tiden 

behöva utbilda sig själv och ibland även andra upplevs genom vrede och sorg, 

som de ändå står ut med då detta är något som kan hjälpa deras barn på ett eller 

något annat sätt. De beskriver en känsla av ilska att hela tiden vara tvungen att 

”slåss mot systemet” för att barnen ska få rätt behandling men detta är ändå något 

som beskrivs som en positiv fight då detta gynnar barnet i slutändan. Man 

beskriver en känsla av rädsla som inkluderar säkerheten av sitt barn samt andra 

friska barn, en rädsla över att professionella ska skada deras barn pga. bristande 

vård och kunskap samt en rädsla för vad framtiden kommer att komma med. 
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Känsla av rädsla och maktlöshet för andras missbedömningar är något som 

samtliga känner då de upplever att de är bakbundna och att ingen lyssnar samt att 

de inte kan gå framåt och samtidigt skydda sig själv och sin familj. Våldsamma 

och skrämmande situationer är något som är en del i flera av deras vardag då det 

beskrivs som att vara med i en skräckfilm. Man känner en känsla av frustration på 

framför allt skola och hälso- och sjukvård då man känner att man inte får någon 

hjälp utifrån, trots egen inlärning och insikt av sitt barns behov. Vårdpersonalen 

upplevs som okunniga, att de inte bryr sig om barnen och inte heller lyssnar vilket 

beskrivs som något helt obegripligt. Både föräldrar och barn ges lite tid till samtal 

med vårdpersonal och de upplever också att de får utbildning kring sjukdomen 

och allt runt omkring i en väldigt liten utsträckning. Man har mer eller mindre 

tappat förtroendet för vårdpersonalens kunskap om barn med bipolär sjukdom 

samt medicinering kring sjukdomen och föräldrarna känner sig övergivna. Vissa 

upplever dock god utbildning och god medicinsk vård vilket förklaras som en 

välsignelse. Man känner en stor känsla av lättnad då man blir bekräftad och visad 

respekt av vårdpersonal.  

Det är viktigt att få känna att man har valmöjligheter att kunna vara med och 

delta och påverka behandlingen då detta leder till att man får känna sig kompetent 

och meningsfull (Rose et al., 2002).  

I Tranvåg och Kristoffersens (2008) studie fann man att många upplever att 

man inte får delta i vården, att man inte får någon form av vård själv och man får 

heller ingen information från vårdpersonal som är delaktiga i vården. Efter 

sjukhusvistelse hamnar ansvaret på de anhöriga och oftast görs inte någon 

uppföljning från vården för att se hur det fungerar i hemmet.  

Goossens, Wijngaarden Knoppert-Van der Klein & Van Achterberg (2008) 

fann att anhöriga med gott stöd från kliniker, psykiater och sociala myndigheter i 

de allra flesta fall upplever en någorlunda glädje, trots sjukdomen och allt 

omkring den.  

 

Anhörigas upplevelse och syn på framtiden 

Sjukdomen gör att de flesta känner en oro inför framtiden. Man upplever en 

oro kring att uppmuntra till aktiviteter, både nya aktiviteter men också uppdrag de 

utfört tidigare. Man är ständigt tvungen att tänka på beteende, hälsa, sömn, 

utbrändhet, ekonomi samt att också hålla koll på medicineringen. Det sker stora 
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förändringar i relationen och de allra flesta uppfattar, då sjukdomen gett sig till 

känna, att man inte längre har samma tid att spendera på egna aktiviteter 

(Goossens et al., 2008).  

Enligt Rose et al. (2002) studie tar man ställning till möjligheter och verklighet 

och den inledande chocken, rädslan, frustrationen och ilskan av det man förlorat 

kommer att leda till en känsla av optimism inför framtiden. Att få tillbaka hoppet 

får de anhöriga att balansera oklarheten med sjukdomen till möjligheter till 

förbättring, återhämtning och bot. Man upplever hopp efter centrala händelser 

som t.ex. jobb, att kunna identifiera styrka och att personen gör framsteg i och 

med positiva gensvar med bl.a. läkemedel och terapeut.  

Efter många år kan man tillslut börja acceptera konsekvenserna av sjukdomen. 

Kunskap och insikt gör det möjligt att relatera till de betungande upplevelserna 

och på så sätt leva på ett nytt sätt. Trots sjukdomen kan man tillslut acceptera livet 

som det är och detta ger en känsla av sinnesro. Denna sinnesro öppnar vägen mot 

nya mål att leva tillsammans. Att vara medveten om möjligheterna i livet ger en 

mening av nytt hopp karaktiserat av positiv realism, medvetenhet av de viktiga 

sakerna i livet och en uppskattning av livet här och nu (Tranvåg & Kristoffersen, 

2008). 

 

Diskussion. 

Resultatdiskussion. 

Denna litteraturstudie hade som syfte att belysa anhörigas upplevelse av att 

leva med en person med bipolär sjukdom. De huvudfynd som författarna fann var 

följande: De upplevde att livssituationen förändrades då de fick veta om 

sjukdomen (Tranvåg & Kristoffersen, 2008; Rose, 1998; Rose, Mallinson & 

Walton-Moss, 2002; Wade, 2006). Relationen har förändrats pga. sjukdomen 

(Tranvåg & Kristoffersen, 2008), men inte enbart till det sämre utan den har även 

fört dem närmare varandra (Dore & Romans, 2001). De som lever tillsammans 

med personen upplever högre grad av belastning än de som inte lever med denne 

(Zauszniewski et al., 2008; Perlick et al. 2008; Perlick et al. 2007) och många ser 

att måendet ligger till stor grund för den upplevda belastningen (Perlick et al., 

2005; Reinares et al., 2006; Gonzalez et al., 2007; Baronet, 2003). För att få hjälp 

och stöd vänder sig många till självhjälpsorganisationer av olika slag (Perlick et 
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al., 2005; Rose 1998; Hill et al., 1998). De upplever också att det är viktigt att få 

delta i vården samt att få hjälp och stöd av vårdpersonal (Rose, 1998; Hill et al., 

1998; Wade, 2006; Rose et al., 2002; Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Trots 

sjukdomen så upplever man en känsla av hopp inför framtiden (Rose et al., 2002; 

Tranvåg & Kristoffersen, 2008).  

Kunskap kring bipolär sjukdom är väldigt varierande i befolkningen och då det 

är en så pass vanlig sjukdom så anser författarna att det är viktigt att kunskap 

kring denna sprids till den allmänna befolkningen. Det framkommer i Dore och 

Romans studie (2001) att av de 41 deltagarna som deltog så visste 15 % ingenting 

om sjukdomen innan den blev en del av deras liv, 39 % kände till sjukdomen 

sedan innan och 45 % kände till sjukdomen men tog avstånd ifrån den och ville 

inte acceptera den. En partner som deltog i studien beskrev det på följande sätt: 

”He told me he had manic depression but I didn’t know what it was.” (s. 153).  

Prevalensen av bipolär sjukdom beräknas vara högre än det som rapporterats 

då många av dem som får diagnosen blivit feldiagnostiserad en eller flera gånger 

innan det slutligen fått denna diagnos. Det är enormt svårt att urskilja personers 

olika sinnesstämningar och det tar i genomsnitt tolv år innan korrekt diagnos blivit 

ställd. Då en person blivit diagnostiserad är vårdpersonalens uppgift att bistå med 

en noggrann diagnos, lämplig vård samt att finnas till hands och etablera en 

terapeutisk relation till de involverade. Det är viktigt att det finns tillgång till 

psykoterapi, familjebehandling eller gruppterapi för personen som drabbats av 

bipolär sjukdom och dennes anhöriga då detta kan vara ett viktigt komplement till 

läkemedelsbehandlingen. Anhöriga ska få vara med och delta i vård och 

behandling samt få möjlighet till utbildning om detta är önskvärt då anhöriga är en 

viktig del i dennes liv (Cullen-Drill & Cullen-Dolce, 2008). I resultatdelen 

framkommer det att anhöriga sällan upplever att de får utbildning kring 

sjukdomen och inte heller att de får delta i vård och behandling i den utsträckning 

som de önskar. Någonstans bryts kedjan till vad som ska erbjudas och vad som 

erbjuds anhöriga, och frågan är då var den bryts? Beror det på bristfällig 

information från vårdpersonal eller beror på att det inte finns 

behandlingsmöjligheter som inkluderar anhöriga? 

    Goossens, Van Achterberg och Knoppert-van der Klein (2007) kommer fram 

till att om en person med bipolär sjukdom inte får lämplig behandling kan det leda 

till stora konsekvenser för både personen med bipolär sjukdom, anhöriga och det 
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övriga samhället. Personer med bipolär sjukdom har visat sig ha betydligt ökad 

risk att begå suicid jämfört med personer med andra psykiska tillstånd. Författarna 

anser att det är särskilt viktigt att inkludera anhöriga i vård och behandling då de 

kan ha en betydande roll och se då tillståndet försämras ur en annan synvinkel än 

vårdpersonal och på så vis öka chanserna att undvika suicid.  

Enligt Van der Voort, Goossens och Van der Bijl (2007) är anhöriga de 

oprofessionella, obetalda vårdarna som står närmast och har den betydande rollen 

för omvårdnad och stöd. Anhöriga upplever att det ständiga ansvaret leder till 

oönskade problem och uppfattas som belastning vilket resulterar i att 

familjemedlemmar själva besöker psykiatriska institutioner oftare. Denna 

belastning ökar deras ångest och oro, depression och fysiska ohälsa och det 

medför i stort en försämrad påverkan av deras livskvalitet. Man försöker anpassa 

sig att klara av och hjälpa till, med eller utan professionell hjälp, och det har visat 

sig att anhörigas egna besvär minskar om professionella ingriper tidigt och ger 

detta stöd och hjälp. 

Tranvåg & Kristoffersen (2008) visade i sin studie hur anhörigas stress genom 

att leva tillsammans med den drabbade personen yttrade sig i belastning och detta 

i sin tur ledde till egna hälsoproblem. Anhöriga upplevde en ensamhet, en förlust 

av att ha förlorat den de älskar. Framtidsvisioner föll isär och man upplevde att 

sjukdomen tagit ifrån dem viktiga aspekter i livet. Med tiden kände man en 

acceptans och kunde leva med konsekvenserna av sin partners sjukdom. Tack vare 

kunskap och insikt blev det möjligt att relatera till de jobbiga upplevelserna och 

leva på ett nytt sätt, ett sätt som ledde till försoning med det ”onda” som till slut 

fick dem att känna sinnesstämning. Försoningen öppnade vägen till nya mål och 

ideal hur man kom att kunna leva tillsammans. Det gavs tillfälle för positiv 

realism och man såg vad som var viktigt i livet och vad som uppskattades här och 

nu. Författarna förmodar att den erfarenhet man erhåller då man lever med en 

person med bipolär sjukdom stärker ens kunskap och inlevelseförmåga. Med detta 

kan man lyckas konfrontera sjukdomen, finna nya strategier och handlingsförslag 

för att hantera den samt möjligheter till att leva ett tämligen bra liv trots 

sjukdomen. En anhörig beskriver det som följande:  
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                  ” After many years, when I finally managed to reconcile myself with 

how my wife’s mental illness affected our life, I managed to take 

pleasure in the small glimmers of light in our everyday life. Now I 

hope that she will be well for the next six months, that we have some 

good summer months, do some enjoyable things together, go for a 

little trip, things like that.” (Tranvåg & Kristoffersen: 2008, s.10) 

 

Metoddiskussion. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelse av att leva 

med en person med bipolär sjukdom och för att finna relevanta studier kring 

ämnet gjorde författarna sina sökningar på databaserna PubMed och PsycInfo. 

Författarna använde sig till en början också av sökmotorn Cinahl men det 

upptäcktes att denna sökmotor inte hade mycket vetenskapliga artiklar kring det 

område som skulle belysas och de artiklar som vi fann där fanns även på antingen 

PubMed eller PsycInfo varefter den valdes bort. Till en början hade författarna 

svårigheter att finna artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte då endast ordet 

family användes vid sökningarna för att finna artiklar som belyste de anhöriga. 

Ordet caregivers tillkom för att utöka sökträffarna då denna MeSH-term omfattar 

sjukvårdspersonal men också föräldrar, makar, vänner samt andra anhöriga som 

vårdar den sjuke.  

Författarna valde att begränsa sina sökningar genom att endast inkludera 

studier som publicerats inom de senaste tio åren. Utfallet av sökträffar kring 

relevanta studier tror vi inte har förlorats till någon stor del då det inte finns alltför 

mycket forskning inom det valda området och de flesta studier som använts i 

resultatdelen är gjorda någon gång under 2000-talet. En annan begränsning som 

författarna valde att göra var att endast artiklar skrivna på engelska inkluderades. 

Vi fann ett fåtal artiklar skrivna på andra språk som vi inte behärskar vilket kan 

ses som en svaghet då detta kan ha varit aktuella artiklar för studiens syfte.  

En styrka med denna litteraturstudie är att författarna tillsammans har granskat 

och värderat samtliga artiklar för att på så vis minska risken för tolkningsfel. En 

öppen dialog och ett kontinuerligt samspel författarna emellan har funnits under 

hela studiens gång och på så vis stärkt litteraturstudiens resultat.   
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Slutsats. 

Under litteraturstudiens gång har författarna kommit fram till att det inte finns 

alltför mycket forskning som beskriver anhörigas upplevelse av att leva med en 

person som har bipolär sjukdom, och det finns heller inte mycket forskning som 

beskriver anhörigas upplevelse och behov av stöd. För att vårdpersonal ska kunna 

bistå med bästa möjliga vård till bipolära patienter och deras anhöriga så är det 

nödvändigt med vidare forskning. Forskning bör fokusera på anhörigas upplevelse 

i stort och inte enbart specifika upplevelser som t.ex. belastning för att få en tydlig 

helhetsbild. Det forskas en del i ämnet i dagsläget och vi anser att det är ett 

aktuellt ämne då det är så pass många individer i världen som lever med bipolär 

sjukdom.  
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Bilaga 1. Klassificering och värdering 

 

Klassificering av studier görs i följande grupper enligt SBU:s indelning (Hellzén, Johanson & 

Pejlert, 1999, s. 15-16) 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs. en prospektiv studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar.  

• Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteraturgenomgång, i bästa fall 

genom en systematisk litteraturgranskning, där resultatet redovisas i en analyserande 

kunskapssammanställning. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerande 

fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter.  

 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 
 I= hög II= medel III= låg 
C Prospektiv randomiserad studie. Större 

väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med advekat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska metoder 

 Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska 
metoder. 
 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och 
analyserat med adekvata statistiska 
metoder (t ex 
multivariantanalys, fall-
kontrollmetodik etc.). Lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadvekata statistiska metoder.  

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 
redovisat patientmaterial, ofta i 
tabellform. Väldokumenterat 
lärobokskapitel.  

 Redovisning utan 
källhänvisning och med 
ofullständigt underbyggda 
slutsatser. 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5, sidan 2]. 
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Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 
 I= hög II= medel III= låg 

K Studie i kvalitativ 
metod. Väldefinierad 
frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och 
kontext. Metod och 
analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, 
god kommunicerbarhet. 

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt 
beskriven, metod/analys 
ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig 
resultatredovisning. 

Kvalitetskriterier för K har formulerats av författarna till Stadens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nr 
4. (1999). Evidensbaserad omvårdnad - Behandling av personer med schizofreni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. Granskningsmall 
 
 

Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och kvantitativ 
metod  
 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:……………………………………………………………………………………..
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja             Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?   Ja              Nej    

Urval relevant?    Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?   Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej     
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 (Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 



 

Bilaga 3a. Tabellöversikt över granskade och exkluderade artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, Årtal, 
Land 
 

Titel Deltagare Motivering 

Bland, R. & Harrison, C. 2000. Australien Developing and Evaluating a Psychoeducation 
Program for caregivers of Bipolar Disorder 
Patients: Report of a Pilot Project. 

n=15 Stort bortfall, 57 % 
Svarar ej på syftet. 

Chadda, R. K., Singh, T. B. & Ganguly, K. 
K.2007. Indien 

Caregiver burden and coping. A prospective 
study of relationship between burden and 
coping in caregivers of patients with 
schizophrenia and bipolar affective disorder. 

n=155 Svarar ej på syftet. 

Goossens, P. J. J., Beentjes, T. A. A., de Leeuw, 
J. A. M., Knoppert-van der Klein, E. A. M. & 
van Achterberg, T. 2008. Nederländerna. 

The nursing of Outpatients with Bipolar 
Disorder: What Nurses Actually Do. 

n=23 Handlar om sjuksköterskans upplevelse 
och vad dessa gör i behandlingen för 
bipolärt sjuka. 

Hummelvoll, J. K. & Severinsson, E. 2002. 
Norge. 
 

Nursing staff’s perceptions of persons suffering 
from mania in acute psychiatric care. 

n=22 Tog upp vårdpersonalens 
uppfattningsförmåga vid akut skede av 
mani. 

Jones, M. & Jones, A. 2008. Storbritannien. 
 

Promotion of choice in the care of people with 
bipolar disorder: a mental health nursing 
perspective. 

- Tar upp hur skötare och sjuksköterskor 
arbetar med en person med bipolär 
sjukdom.   

Nehra, R., Chakrabarti, S., Kulhara, P. & 
Sharma, R. 2005. Indien 

Caregiving-coping in bipolar disorder and 
schizophrenia. 

n=200 Svarar ej på syftet. 
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Bilaga 3b. Tabellöversikt över granskade och inkluderade artiklar. 

Författare, Årtal, 
Land 
 

Titel Metod/Analys Urval, Antal, Bortfall Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Baronet, A-M. 2003. 
Kanada 

The Impact of Family 
Relations on Caregivers´ 
Positive and Negative 
Appraisal of Their 
Caretaking Activities. 

Kvantitativ prospektiv 
studie. Pearson´s 
cofficient, Bonferroni 
correction för att reducera 
möjligheten att göra Typ-
1 fel. 

Föräldrar eller 
make/maka. n=97 
Bortfall 34 

Att öka förståelsen om 
vilken roll 
familjerelationen spelar i 
omvårdnadssituationen. 

Att främst föräldrars 
belastning förstärktes om 
det rådde 
relationsproblem i 
familjen. 

P II 

Chakrabarti, S., & Gill, 
S. 2002. Indien 

Coping and its correlates 
among caregivers of 
patients with bipolar 
disorder: a preliminary 
study. 

Kvantitativ, 
Tvärvetenskaplig, Korta 
intervjuer. T-test, Chi-
två, pearsons r. 

Anhöriga som lever 
med den sjuke och är 
inblandad i den sjukes 
vardag. n=58, inget 
bortfall 

Att utforska relationen 
mellan anhöriga och 
personer med bipolär 
sjukdom. 

Att den anhöriga 
upplever dålig 
uppskattning från den 
sjuke. 

P II 

Dore, G., & Romans, 
S.E. 2001. Nya Zeeland 

Impact of bipolar 
affective disorder on 
family and partners. 

Kvalitativ & retrospektiv 
research rapport. 
Insamlande från 
journaler, semi-
strukturerade intervjuer. 
Chi-tvåtest.  

Anhöriga, n=41. 
Bortfall 8 

Att utvärdera hur rollen att 
vara anhöriga påverkade 
dem. 

Att relationer påverkades 
under svåra 
sjukdomsförlopp, att det 
var svårt att komma den 
sjuke nära inpå.  

 I 

Gonzalez, J.M., Perlick, 
D.A., Miklowitz, D.J., 
Kaczynski, R., 
Hernandez, M., 
Rosenheck, R.A., Culver, 
J.L., Ostacher, M.J., & 
Bowden, C.L. 2007. 
USA 

Factors Associated With 
Stigma Among 
Caregivers of Patients 
With Bipolar Disorder in 
the STEP-BD Study. 

Tvärsnittsstudie. 
Skriftliga förfrågningar, 
Cross-sectional.  
telefonintervjuer 6 & 12 
månader efter studiens 
början.  

Anhöriga n=500 
 

Att utvärdera om 
sjukdomsgrad och 
belastning skulle höja 
nivån av uppfattad stigma. 

Högre upplevd 
belastning kring 
sjukdomen och svårare 
sjukdomsgrad 
associerades med att ha 
högre grad av uppfattad 
stigma. 

R I 

Goossens, P.J.J., 
Wijngaarden, B., 
Knoppert-Van Der Klein 
E.A.M., & Van 
Achterberg, T. 2008. 
Nederländerna. 

Family Caregiving in 
Bipolar Disorder: 
Caregiver Consequences, 
Caregiver Coping Styles, 
and Caregiver Distress. 

Kvantitativ 
tvärvetenskaplig 
prospektiv studie. 
Frågeformulär skickade 
ut och besvarades. Ex. 
IEQ, one-sample t-test 

Familjemedlemmar, 
anhöriga. N=115 
Bortfall 42 

Identifiera konsekvenser 
sjukdomen har på 
anhöriga.   

Många anhöriga 
upplevde oro inför 
framtiden. Både för sin 
egen och den sjukes. 

P II 

Heru, A.M., & Ryan, 
C.E. 2004. USA 

Burden, reward and 
family functioning of 
caregivers for relatives 
with mood disorders: 1-
year follow-up. 

Kvantitativ prospektiv 
studie, 1 års uppföljning. 
Chi-tvåtest, T- test 

Anhöriga n=22 
Bortfall 17 

Att under ett år följa upp 
anhöriga, för att se deras 
upplevelse sen den sjuke 
kommit hem från 
sjukhusvistelsen. 

Anhöriga visade en 
minskning på belastning 
och betungande ansvar 
ett år efter att den sjuke 
kommit hem från sin 
vårdtid på sjukhus. 

P II 
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Författare, Årtal, 
Land 
 

Titel Metod/Analys Urval, Antal, Bortfall Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Hill, R.G., Shepherd, G., 
& Hardy, P. 1998. 
Storbritannien 

In sickness and in health: 
The experiences of 
friends and relatives for 
people with manic 
depression. 

Kvalitativ, Prospektiv 
kontrollgruppstudie, 
frågeformulär skickades 
ut. Chi-tvåtest  

Anhöriga n=1113 
Bortfall 92 
 
Kontrollgrupp n=12 

Att undersöka och 
redogöra vilka behov och 
upplevelser familj och 
vänner har kring 
närstående med bipolär 
sjukdom. 

Livskvaliteten hade 
förändrats sedan man 
konstaterat diagnosen 
bipolär sjukdom.  

I 

Perlick, D. A., 
Hohenstein, J. M., 
Clarkin, J. F., Kaczynski, 
R., & Rosenheck, R. 
A.2005. USA 

Use of mental health and 
primary care services by 
caregivers of patients 
with bipolar disorder: a 
preliminary study. 

Kvantitativ prospektiv 
studie. Semistrukturerade 
intervjuer. Chi-tvåtest, 
Cranach’s alpha, person’s 
correlation. 

Anhöriga n=528 
Bortfall 44 

Beteckna den 
psykologiska smärtan 
anhöriga till bipolära 
känner och se till graden 
av belastning de upplever. 

Familjemedlemmar 
upplevde generellt 
måttlig grad av 
depression. 

P I 
 

Perlick, D.A., 
Rosenheck, R.A., 
Miklowitz, D.J., 
Chessick, C., Wolff, N., 
Kaczynski, R., Ostacher, 
M., Patel, J., & Desai, R. 
2007. USA 

Prevalence and correlates 
of burden among 
caregivers of patients 
with bipolar disorder 
enrolled in the 
Systematic Treatment 
Enhancement Program 
for Bipolar Disorder. 

Prospektiv studie, 
Semistrukturerade 
intervjuer. Cronbach´s 
alpha, Chi-tvåtest, 
pearsons r. ANOVA 

Anhöriga som bodde 
med den bipolär sjuke, 
n=500, bortfall 176 

Att samla kännetecken och 
undersöka förekomsten av 
belastning hos anhöriga. 

Resultatet visar att 
anhöriga i stor 
utsträckning själva kände 
sig deprimerade 

P I 

Perlick, D.A., 
Rosenheck, R.A., 
Miklowitz, 
D.J.,Kaczynski, R., Link, 
B., Ketter, T., 
Wisniewski, S., Wolff, 
N. & Sachs, G. 2008. 
USA 

Caregiver Burden and 
health in Bipolar 
Disorder A Cluster 
Analytic Approach 

Kvantitativ. 
Frågeformulär skickades 
ut. ANOVA, Bonferroni 
post hoc tests. 

Anhöriga, 
n=461 
Bortfall 39 

Tydliggöra upplevda 
beteenden med att ta hand 
om en bipolär sjuk och se 
till den anhörigas hälsa. 

Visar att anhöriga med 
hög belastning upplever 
ohälsa. 

P I 

Reinares, M., Vieta, E., 
Colom, F., Martínez-
Arán, A., Torrent, C., 
Comes, M., Goikolea, 
J.M., Benabarre, A., 
Daban, C., & Sánchez-
Moreno, J. 2006. Spanien 

What really matters to 
bipolar patients´ 
caregivers: Sources of 
family burden 

Kvantitativ research 
rapport, Skrivna 
strukturerade frågor, 
SPSS, ANOVA, Pearsons 
r, Linear regression 
analys. 

Anhöriga som bodde 
med den sjuke, n=86, 
bortfall 14. 

Att bedöma vilka variabler 
som förklarade anhörigas 
upplevelse av subjektiv 
börda. 

Subjektiv belastning 
visade sig var statistiskt 
bevisbart under tyngre 
sjukdomsepisoder. 

P I 

Rose, L. 1998. USA Benefits and Limitations 
of Professional-Family 
Interactions: The Family 
Perspective. 

Deskriptiv kvalitativ 
studie. Fokusgrupper som 
svarade på öppna frågor 
kring sjukdomen 

Föräldrar, Make/maka 
& syskon n=9 
Bortfall 0 

Att frambringa anhörigas 
utvärderingar av 
familjefokuserade 
ingripanden med 
vårdpersonal och relevans 
för familjens behov. 

Anhöriga ville ha kontakt 
med vården, av 
professionella och få svar 
på orosmoment gällande 
sjukdomen. 

K I 
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Författare, Årtal, 
Land 
 

Titel Metod/Analys Urval, Antal, Bortfall Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Rose, L., Mallinson, R. 
K. & Walton-Moss, B. 
2002, USA 

A Grounded Theory of 
Families Responding to 
Mental Illness 

Kvalitativ, 3 intervjuer 
över två års tid 

Anhöriga till personer 
med bipolär sjukdom, 
n=29, inget bortfall 

Att synliggöra en väsentlig 
teori som beskriver hur 
anhöriga hanterar 
upplevelsen av mental 
ohälsa 

Upplevelsen av 
sjukdomen gällande 
sjukdomshistorik, 
kunskap och gensvar på 
sjukdomen och 
bekräftelse  

K II 

Tranvåg, O. & 
Kristoffersen, K. 2008. 
Norge 

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

Kvalitativ, narrativa 
intervjuer under två 
omgångar. Latent 
innehållsanalys. 

Sambo eller gift med en 
som var bipolär sjuk, 
n=8, bortfall 4 

Att belysa upplevelsen att 
leva med en person som 
har bipolär sjukdom 

14 teman som belyser 
upplevelsen av att leva 
med en bipolär sjuk. 

K I 

Wade, J, 2006, USA “Crying alone with my 
child” Parenting a school 
age child diagnosed with 
Bipolar Disorder. 

Kvalitativ, Narrativa 
intervjuer, 
Fenomenologisk ansats 

Förälder till barn med 
bipolär sjukdom, n=10, 
inget bortfall 

Att beskriva föräldrars 
upplevelser att leva med 
barn med bipolär sjukdom. 

Känsla av att alltid måst 
orka med, krävande 
uppgift, upplevelse av 
frustration 

K I 

 
 

Zauszniewski, J.A., 
Bekhet, A.K., & Suresky, 
J.M. 2008. USA 

Factors Associated With 
Perceived Burden, 
Resourcefulness, and 
Quality of Life in Female 
Family Members of 
Adults With Serious 
Mental Illness. 

Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. T-Test, 
Person’s correlation, 
Cronbach´s alpha 

Kvinnor som var 
anhöriga till personer 
med mental ohälsa. 
N=60, inget bortfall 

Att undersöka direkta 
effekter av faktorer som 
beror på upplevd 
belastning, stigma och 
depressiva förnimmelser. 

Att kvinnor upplever 
större belastning och 
stigma att leva med 
bipolär sjuk än med en 
som har schizofreni 

P II 


