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Abstrakt

Att drabbas av bipolär sjukdom innebär att leva med ett kroniskt 
sjukdomstillstånd som kännetecknas av en fluktuerande affektiv symtombild. 
Den drabbar 1.5-2 procent av Europas befolkning och ses som den sjätte 
ledande orsaken till folklig ohälsa i världen. Bipolär typ 1 kännetecknas av 
affektiva stämningslägen där individen pendlar mellan två motpoler, mani 
och depression. Ett maniskt skov varar vanligtvis mellan två till sju månader
och har en symtombild som kännetecknas av förhöjd självkänsla, minskat 
sömnbehov och gränslöst beteende. Det förhöjda stämningsläget leder till att 
den drabbade individen förr eller senare tappar kontrollen över sin 
livssituation vilket i de flesta fall kräver professionellt omhändertagande 
inom den psykiatriska slutenvården Att bilda allians med denna patientgrupp 
är en utmaning för vårdpersonal då de ofta vårdas med tvång och saknar 
förståelse för sin sjukdom. Därför var syftet med studien att beskriva hur 
patienter med mani upplever att vårdas inom psykiatrisk slutenvård. Sex 
intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i ett tema ”Att se mig för den jag är trots mani” och tre 
kategorier; ”Att sakna struktur och samvaro i vårdmiljön”, ”Att sakna 
empati och respekt” och ”Att mötas av omgivningens oförståelse”.
Huvudfyndet i studien är att deltagarna tycker det är viktigt att i första hand 
bemötas som människa och inte som sin sjukdom. Det är betydelsefullt att 
vården utformas efter deltagarnas individuella behov med ett meningsfullt 
och strukturerat innehåll, annars kan människovärdet gå förlorat.

Nyckelord: Bipolär sjukdom, mani, omvårdnad, psykiatrisk slutenvård, 
bemötande, kvalitativ innehållsanalys.
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Abstract

Bipolar disorder is a chronic disease with a fluctuating emotional 
symptomatic behavior. It effects 1.5-2 percent of the European population 
and is considered to be the sixth leading cause of illness in the world. Bipolar 
disorder type 1 is characterized by emotional symptomatic behavior were the 
individual oscillates between depression and mania. A manic episode lasts 
between two to seven months and is characterized by enhanced self-esteem, 
decreased need for sleep and boundless behavior. The increased emotional 
behavior leads to loss of control which requires psychiatric inpatient care. To 
form alliance with these patients is a challenge for health care professionals 
when they are in compulsory psychiatric treatment and lacks insight into their 
illness. Therefore, the aim of this study was to describe patients with mania 
and their experiences of psychiatric inpatient care. Six interviews were done 
and analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in one 
theme “To see me for who I am despite mania” and three categories “To lack 
the structure and interaction of the healthcare environment”, “Lacking 
empathy and respect” and “To meet the ambient incomprehension”. The 
result shows that the participants want to be treated like a human being and 
not as their illness. It is important that psychiatric inpatient care is tailored to 
individual needs with a meaningful and structured content; otherwise the 
human dignity can be lost.    

Key word: Bipolar disorder, mania, nursing, psychiatric inpatient care, 
encounters, qualitative content analysis.
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Att insjukna i bipoläritet innebär att drabbas av ett kroniskt sjukdomstillstånd med en 

fluktuerande affektiv symtombild. Den drabbar 1.5 – 2 procent av Europas befolkning och ses

som den sjätte ledande orsaken till folklig ohälsa i världen. Patienter med bipolär sjukdom 

spenderar ca 20 procent av sin livstid med att pendla mellan motpolerna depression och mani. 

Ungefär hälften av patientgruppen har förmåga att kunna leva ett självständigt liv med 

punktinsatser från hälso- och sjukvården medan resterande behöver någon form av dagliga 

hjälpinsatser (Crowe et al., 2011). Bipolär sjukdom debuterar vanligtvis någon gång mellan 

tonåren och tidig vuxenålder. Tillståndet medför nedsatt kognitiv och social förmåga som 

påverkar den drabbade individens hela livssituation. På lång sikt finns en ökad risk för suicid 

inom denna diagnosgrupp (Malhi, Adams, Cahill, Dodd & Berk, 2009).

Det finns två olika former av bipolär sjukdom, bipolär typ 1 och 2. Bipolär typ 1 

kännetecknas av affektiva stämningslägen där individen pendlar mellan två motpoler, mani 

och depression. Ett maniskt skov varar vanligtvis mellan två till sju månader

(Crowe et al., 2011). Enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders ([DSM IV], 

2002, s.125) utgörs en manisk episod av ihållande och abnormt förhöjd, irritabel 

sinnesstämning under minst en vecka. Symtombilden kännetecknas av förhöjd självkänsla, 

minskat sömnbehov, tankeflykt, ökad målinriktad aktivitet, lätt distraherande, gränslöshet, 

svårt att hålla tyst, ökad sexuallust. På ett personligt plan leder den maniska episoden till 

allvarliga konsekvenser för den drabbade. Det förhöjda stämningsläget med dess 

karaktäristiska symtombild leder till att den drabbade individen förr eller senare tappar 

kontrollen över sin livssituation och där verklighetsförankringen blir förvrängd. Ekonomiska 

problem där individerna har tendens att spendera stora ekonomiska tillgångar och därmed dra 

på sig omfattande skulder. Relationsmässiga problem där de har svårigheter att bemöta sin 

omgivning på ett adekvat sätt och därmed lätt hamnar i konflikt med familj, vänner och 

kollegor (Goosens, Beentjes, Maria de Leeuw, Knoppert-van der Klein & Achterberg, 2008). 

Närstående till individer med maniskt skov, upplever sin situation som omvälvande. Från att 

vara glada och framåt i humöret kan det affektiva stämningsläget snabbt förändras till 

agitation och hotfullhet. Många gånger upplever närstående att ingen utomstående förstår 

deras situation vilket skapar känsla av frustration, rädsla och maktlöshet. En känsla av 

hjälplöshet och kontrollförlust uppstår hos den närstående när dennes resonemang inte längre 

räcker till för att förklara symtomen. Detta kan ofta leda de närstående till insikt om att den 

maniska individen behöver professionell hjälp (Jönsson, Skärsäter, Wijk, Danielson, 2011).
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Ur ett kliniskt perspektiv utgör bipolär sjukdom med maniska skov en livslång 

behandlingsprocess som ofta kräver psykiatrisk slutenvård. Behandlingen utgörs både av 

medicinska och omvårdnadsmässiga insatser. Läkemedelsbehandling består av neuroleptika, 

stämningsstabiliserande och i vissa fall ECT-behandling. Den klinisk preventiva 

omvårdnaden av bipolära patienter med maniskt skov består en övergripande stöd och 

vägledningsprocess. Det är viktigt att patienterna erhåller rätt verktyg och resurser för att 

återanpassas i det dagliga livet och lära sig att leva och hantera sin sjukdom (Mahli et al., 

2009). Patienter beskriver sin sjukdom som en berg och dalbana med svårigheter att hitta en 

balans i sitt emotionella tillstånd. De tappar kontrollen över sin tillvaro och känner hjälplöshet 

och förlust av autonomin. En känsla av svårighet att acceptera sin situation uppstår när den 

drabbade endast kan uppleva rollen som passiv åskådare vid sidan av sjukdomen. Många 

patienter känner sig annorlunda gentemot sin omgivning och lider av dålig självkänsla. En 

rädsla uppstår för många när det gäller kunna förstå, hantera och acceptera sin sjukdom. 

Känslor av stigmatisering uppstår vilket påverkar deras framtidstro. Många patienter har 

svårigheter att känna sig som hela människor och hitta sin roll i tillvaron, ofta leder det till 

känslor av ensamhet och utanförskap (Crowe et al., 2011; Jönsson, Wijk, Skärskäter & 

Danielson, 2008). Det uppstår en gråzon där individen upplever ambivalens inför både 

positiva och negativa effekter av att befinna sig i ett maniskt skov. Patienter beskriver sin 

situation som att antingen bada i champagne eller vakna upp i ett svart hål (Veseth, Binder, 

Borg & Davidson,2011).

Hummelvoll och Severinsson (2002) menar att det är en utmaning att försöka bilda allians 

med denna patientgrupp, är en utmaning, eftersom att de oftast vårdas enligt tvångsvård och 

saknar förståelse för sin sjukdom. I många fall kan det finnas risk för att konflikter och 

meningsskiljaktigheter uppstår kring hur omvårdnaden av patienter med mani skall 

genomföras, vilket skapar påfrestning i personalgruppen och i mötet mellan personal och 

patient. Det är därför av stor vikt för vårdpersonal att få större förståelse och djupare kunskap 

om patienter med maniska skov och hur de upplever omvårdnad och behandling i psykiatrisk 

slutenvård.

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter med mani upplever att vårdas inom 

psykiatrisk slutenvård.
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Metod

Design

Studien har en kvalitativ ansats som utgår från att fånga individens upplevelser genom öppna 

semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012, s. 487, 537). Strävan har varit att beskriva 

deltagarnas upplevelser av att vårdas i psykiatrisk slutenvård och få en djupare 

helhetsförståelse av det som fenomen.

Procedur och deltagare

Vi började med att erhålla skriftligt samtycke av verksamhetschefen för division 

vuxenpsykiatri för genomförande av studien. Deltagarna i studien rekryterades via två 

psykiatriska öppenvårdsmottagningar i norra Sverige. Inklusionskriterier för studien var; män 

och kvinnor över 18 år som vårdats för mani inom psykiatrisk slutenvård under de tre senaste 

åren och som av kontaktpersoner bedömdes vara psykiskt stabila nog att kunna tillfrågas. Med 

hjälp av kontaktpersoner till patienter med bipolär sjukdom typ 1 valdes deltagare till studien 

utifrån inklusionskriterierna. De vidarebefordrade muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte till tänkbara deltagare om frivillig medverkan i studien. Sex deltagare som 

uppfyllde inklusionskriterier för studien rekryterades. Av sex deltagare var tre män och tre

kvinnor i åldern 26-67 år, medelåldern hos deltagarna var 50.5 år. Samtliga deltagare har haft 

ett eller flera inläggningstillfällen under den senaste tre årsperioden. Enligt Polit och Beck

(2012, s. 556-557) ska deltagarna i en kvalitativ studie noggrant rekryteras utifrån valt syfte 

för att kunna belysa det undersökta området. 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009, s. 144-

156). Med stöd av en frågeguide bestående av öppna frågor och följdfrågor uppmuntrades 

deltagaren att berätta mer djupgående om sina upplevelser, utifrån området som belystes. 

Öppna frågor gav deltagaren möjlighet att berätta fritt om sin erfarenhet. Följdfrågor ger 

forskaren möjlighet att styra in deltagarens fria berättelse på rätt väg mot syftet. Intervjuerna 

spelades in på band och varje intervju varade mellan 30-60 minuter. Intervjuerna skrevs sedan 

fortlöpande ut ordagrant.
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Datanalys

Datamaterialet analyserades med tematisk innehållsanalys. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 

tolkas innehållet utifrån både manifest och latent perspektiv, vilket innebär att forskaren ser 

både till det synligt uppenbara och den underliggande förståelsen i datamaterialet.  Med denna 

metod blir analysen av datamaterialet mer innehållsrikt och meningsfullt. Analysen inleddes 

med att alla intervjuutskrifter lästes igenom som en helhet för att få en förståelse för 

innehållet. Intervjutexten delades in i textenheter som svarade mot syftet, vilket resulterade i 

310 stycken. Dessa sorterades sedan utifrån likartat innehåll med både likheter och skillnader 

till olika kategorier. I likhet med Downe-Wamboldt (1992) analyserades och kondenserades 

textenheterna först utifrån manifest ansats för att få en helhetsförståelse och bevara kärnan i 

innehållet. I sista steget av analysen användes latent ansats vilket innebar en övergång till att 

utforska den underliggande betydelsen av innehållet. Det låg till grund för utformning av 

slutliga kategorier och tema. För att inte förlora innehållet av den ursprungliga intervjutexten 

återgick vi kontinuerligt dit för att bevara kärnan i innehållet. Kategoriseringen skedde i fyra 

steg och resulterade i tre kategorier och ett tema. 

Etiska överväganden

Vid genomförandet av studien tillämpades den etiska principen för risk och nyttoförhållande. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 156-157) får deltagaren möjlighet att dela med sig av sina 

upplevelser och bli lyssnad till. Det kan ge möjlighet till bättre omvårdnad för en känslig 

patientgrupp. Berättandet ger deltagaren möjlighet till ökad kunskap och bättre förståelse av 

sin situation. Deltagaren kan känna sig behövd och betydelsefull genom delaktighet i studien 

och få möjlighet att dela med sig av sin kunskap för att kunna hjälpa andra. 

Eftersom denna patientgrupp i många fall är i behov av psykiatrisk slutenvård är det av stor 

vikt att vårdpersonal får möjlighet att ta del av dessa patienters kunskap och erfarenhet.

Detta för att på ett adekvat sätt erhålla kunskap och förståelse i utformningen av god och 

säker omvårdnad. Ett flertal studier efterfrågar mer forskning om denna patientgrupps 

upplevelser av psykiatrisk slutenvård, eftersom det finns brister inom kunskapsområdet. 

Avsaknad av sådan kunskap utgör risk för sämre vård, och med tanke på att denna 

patientgrupp lider av en kronisk sjukdom är sannolikheten stor för återkommande 

slutenvårdsbehov. En risk med studien kan vara att deltagarna återupplever traumatiska 

minnen och starka känslor vilket kan påverka deltagaren emotionellt. Genom att vi som utför 
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studien tar hänsyn till risk -nytta principen skyddas deltagarens autonomi och integritet 

genomgående under arbetets gång. 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema (Tabell 1); ”Att se mig för den jag är trots mani” och tre 

kategorier; ”Att sakna struktur och samvaro i vårdmiljön”, ”Att sakna empati och respekt”

och ”Att mötas av omgivningens oförståelse”. Tema och kategorier presenteras nedan med 

brödtext och exemplifieras med citat från intervjutexterna.

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=3) och tema (n=1)

Kategori                                                                      Tema

Att sakna struktur och samvaro i vårdmiljön

Behov av medmänsklighet och respekt                                                 Att se mig för den jag är trots mani

Att känna insikt och behov av omgivningens oförståelse

Att sakna struktur och samvaro i vårdmiljön

Denna kategori beskriver upplevelsen av vårdmiljöns utformning, deltagarnas önskan om en 

innehållsrik och strukturerad vård samt mötet med andra patienter.

Deltagarna berättade att vårdmiljön på avdelningen var typisk för ett sjukhus. Vårdmiljön

beskrevs som karg och gammeldags, patientsalarna var slitna, nerklottrade och saknade viss 

interiör och kändes därför inte trevlig. Långa smala korridorer gav deltagarna känsla av 

instängdhet och förlust av frihet. Deltagarna kände att vårdmiljön endast var anpassad för de 

svårast sjuka patienterna. Deltagarna beskrev att vårdmiljön förbättrades av inredningsdetaljer 

som till exempel blommor, gardiner och konst, vilket skapade en känsla av trygghet på 

avdelningen. En deltagare beskrev sin erfarenhet från vistelsen på en psykiatrisk

slutenvårdsavdelning.

”Jag kan säga att avdelningen känns lite hård. Det är klart det är ju tyngre 

patienter. Det är ju olika från gång till gång i vilket tillstånd patienterna är i. 

Jag upplever den miljön hård och jag har hört det av flera andra också.”
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Deltagarna berättade att de kände sig begränsade vid aktiviteter på avdelningen eftersom de 

var tvungna att tillfråga vårdpersonal om hjälp. Deltagarna saknade ett hobbyrum där 

vårdpersonal fanns närvarande och där de hade möjlighet att umgås med andra patienter, 

lyssna på musik, läsa böcker, samtala, sy, pyssla, spela spel och måla. Det fanns också

önskemål om tillgång till ett motionsrum för fysisk aktivitet, något som deltagarna uttryckte 

kunde vara hälsofrämjande. Några deltagare uttryckte att de var tvungna att acceptera sin 

vårdsituation samtidigt som de kände sig begränsade på avdelningen. En deltagare berättar om 

sin erfarenhet.

”Ja vad gör man inget. Jag satt och ritade mycket men det var ju inlåst, alla 

pennor och allt ja det var inlåst i ett skåp. Det fattar inte jag varför det ska 

vara inlåst i ett skåp. Att man ska be dom öppna skåpet. Pappret vi fick det 

var från kopieringsapparaten och det skulle man rita på. Det var ju bara 

skit.”

Deltagarna beskrev en önskan om att vården utformades mer utifrån individuella behov och 

att det fanns bättre kontinuitet och större helhetssyn. Deltagare efterfrågade ett dagsprogram 

på avdelningen, som gjorde vårdtiden mer strukturerad och innehållsrik. Deltagarna beskrev 

att de fungerade bättre trots sin sjukdom när de hade struktur i sin vardag. En morgonsamling 

där varje patient hade möjlighet att planera, få information och strukturera sin dag 

tillsammans med vårdpersonal beskrevs som betydelsefullt av deltagarna. Utan struktur och 

meningsfullt innehåll i vården beskrev deltagarna att vistelsen på avdelningen endast utgjorde 

ett förvaringsställe där de fick läkemedel tills deras psykiska mående förbättrades och de 

kunde åka hem. En deltagare beskrev betydelsen av innehåll och mening i sin vård.

”Att känna att man kan åstadkomma något istället för att bara sitta rakt upp 

och ner vilket inte kan vara bra för hälsan och när man mår psykiskt dåligt.”

Deltagarna berättade att mötet med andra patienter på avdelningen kunde se ut på olika sätt. 

Några deltagare kände att de inte hade något större behov av kontakt med andra patienter på 

avdelningen men att det kunde variera mellan olika vårdtillfällen. Deltagarna påpekade att det 
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var viktigt att kunna respektera andra patienters vilja och förmåga till social kontakt.

Deltagarna kunde också känna rädsla för andra patienter som betedde sig hotfulla på 

avdelningen men det var inte så vanligt. En deltagare beskriver sin erfarenhet.

”Mötet med andra patienter är väl lite olika men man sitter ju inne eller i 

samma båt.”

Deltagarna berättade vidare att det var lättare att samtala med andra patienter vid måltider och 

andra sociala aktiviteter såsom målning och pyssel. Samtalsämnen kunde variera beroende på 

deltagarnas personliga erfarenheter. Deltagarna beskrev att det kändes lättare att prata om 

vardagliga saker, vilket gav känsla av trygghet, styrka och gemenskap hos deltagarna. 

Däremot undvek de att prata om sin sjukdom, medicinering och vårdsituation något 

deltagarna gärna behöll för sig själv. En deltagare berättade om sitt välbefinnande i mötet med 

andra patienter.

”En positiv upplevelse vara att jag träffade och gjorde andra mer uppåt och 

glada genom att måla till exempel det är roligt att få glädja andra 

människor.”

Behov av medmänsklighet och respekt

Denna kategori beskriver upplevelsen av mötet med vårdpersonal och vikten att bli bemött 

med respekt och empati samt att vårdpersonal måste se människan bakom sjukdomen.

Deltagarna berättade att mötet med vårdpersonal var meningsfullt när de bemöttes på ett 

professionellt sätt. De beskrev att det var viktigt att kunna uttrycka sina tankar, känslor och 

bekymmer för vårdpersonal. De kände trygghet i att kunna ställa frågor om sin vård och få 

hjälp att ta kontakt med olika myndigheter och instanser. Deltagarna uttryckte att de ville 

bemötas som människor där vårdpersonal tog sig tid för samtal och kunde uppmärksamma 

nyanser i deras psykiska mående. Deltagarna beskrev vidare betydelsen av att samtalet 

innehöll empati och ett respektfullt bemötande. En deltagare beskriver sin erfarenhet.  
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”Läkaren var bra hon var en medmänniska kamrat som en kompis hon tog 

inte på sig någon läkarroll hon var som på samma fot som en själv och hon 

prata med en som att hon bara vore en annan medmänniska.”

Deltagarna berättade att trots sitt försämrade mående var det betydelsefullt att vårdpersonal 

spred glädje och skapade god stämning med humor och positiv attityd. Gemensamma 

aktiviteter såsom att spela gitarr och spela spel beskrev deltagarna som betydelsefullt. En 

deltagare beskriver sin erfarenhet. 

”Jag ser hela sjukhusvistelsen som väldigt positiv den här gången och 

kontakten med personalen jag kände att jag kunde prata med de och skoja vi 

pratade inte om något speciellt mer om livet i sig och jag skrattade och de 

skrattade och det kändes viktigt och roligt att jag hade en bra relation med 

personalen.”

Deltagarna berättade att det var betydelsefullt när vårdpersonal kunde se och erbjuda andra 

behandlingsalternativ annat än läkemedel. De beskrev känsla av trygghet i att det fanns en 

ökad kunskap och förståelse för deras sjukdomstillstånd. En deltagare beskriver sin 

erfarenhet.

”Jag tycker ju läkaren är bra men det är ju för att hon har lärt känna mig så 

hon höjer inte dosen bara för den skull för att jag är ledsen hon har lärt 

känna mig jo det har hon.”

Deltagarna berättade att när det fanns vårdpersonal som inte bemötte dem med empati och 

respekt kände de sig illa behandlade. Deltagarna beskrev ibland avsaknad av möjlighet till 

samtal och stöd och att vårdpersonal mer var inriktade på praktiska göromål eller inte fanns 

tillgängliga på avdelningen. Deltagarna kände att vårdpersonal använde stor del av tiden till 

möten och administrativt arbete och kunde då känna sig i vägen när de behövde 

vårdpersonalens uppmärksamhet.  Deltagarna beskrev att vårdpersonal var styrda av regler 

och rutiner på avdelningen och att det då inte fanns utrymme för den enskilde deltagaren 
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behov. Deltagarnas känsla av trygghet och förtroende till vårdpersonal gick förlorad när det 

inte fanns en helhetssyn. En deltagare beskriver sin erfarenhet.

”När många personal tillrättavisa och klaga på mig hela tiden ja jag menar 

jag kommer in för att jag är sjuk och det är som att ja att alla är emot mig o 

ja o men jag är nog inte så lätt men jag kan ju liksom inte rå för det jag är ju 

sjuk så hjälp mig då istället….nä jag gillar inte ja såna där saker allt 

klagande på mig det gillar jag inte alls nä inte alls man behöver inte vara 

där och jobba då inte alls…….”

Deltagarna berättade att de kunde känna att vården bara var medicinskt inriktad, vilket gjorde 

att de kände att människovärdet sänktes. Deltagarna beskrev en rädsla för läkemedel på grund 

av många svåra biverkningar och att de ibland kunde känna att vårdpersonal fattade beslut 

över deras huvuden, om vad som var bäst för dem. En deltagare beskriver sin erfarenhet.

”Att vara med en. Att någon personal är med en när man sitter där ute och 

är med. Annars känner man sig ensam. Jag är ju inskriven för att må bättre 

och det enda man får är mediciner.”

Deltagarna berättade att de kunde känna rädsla för att försämras i sitt psykiska mående och de 

beskrev tvångsvård som påfrestande och begränsande. Deltagarna berättade att när de blev 

föremål för tvångsåtgärder kändes det som att allting skedde på rutin utan närmare 

information, eftertanke eller uppföljning. Deltagarna kände att bristande kunskap hos 

vårdpersonal kunde avspeglas genom ett mer kontrollerande och fostrande förhållningssätt. 

Deltagarna beskrev att vårdpersonal till exempel spelade med i deras maniska 

vanföreställningar istället för att inta ett mer återhållsamt förhållningssätt. En deltagare 

beskriver sin erfarenhet.

”Det kan bero på att när jag kom till avdelningen var det kort om personal. 

Jag vet inte men just där kändes det som ett övergrepp när man blev 

fastspänd.”
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Att känna insikt och behov av omgivningens förståelse

Denna kategori beskriver deltagarnas medvetenhet om sitt sjukdomstillstånd i relation till

omgivningen. Deltagarna berättade att de trots sitt maniska tillstånd hade viss förståelse och 

insikt om sitt mående och omgivningen. Deltagarna beskrev sitt tillstånd som ett överaktivt 

beteende med sömnstörningar, tvångsbeteende och ibland psykosliknande tillstånd med 

vanföreställningar. Deltagarna berättade att de försökte upprätthålla en normal livsföring trots 

att de inombords kunde känna att var på väg att bli försämrade. En deltagare beskriver sin 

erfarenhet.

”Jag åkte ut och in flera gånger jag förstod själv att jag inte mådde bra.”

Deltagarna beskrev sin mani på olika sätt. Några deltagare beskrev det som en inre stress, 

eller en känsla av att vara jagad av sin omgivning. Andra deltagare beskrev sin mani som att 

vara på gränsen till psykos med vanföreställningar. Deltagarna berättade att de kunde ha 

obehagliga minnesbilder från vårdtiden. Däremot berättade några deltagare att de också kunde 

känna sig överdrivet glada, fyllda med energi och att ingenting var omöjligt En deltagare 

beskrev sin erfarenhet.

”nja alltså det är ju som det att vara uppåt det är ju som ingenting som är 

svårt just då.”

Deltagarna berättade att de försökte intala sig själva och omgivningen att de var friska. Det 

trots att de inombords kände att det hade skett en försämring i sjukdomen. Deltagarna beskrev 

en rädsla att bli intagen eftersom att det tog bort den trygghet som fanns kvar i tillvaron och 

att vårdpersonal bemötte dem som insiktslösa i sin sjukdom. Deltagarna berättade att de hade 

förståelse att vårdpersonal kunde uppfatta dem som ohanterliga och allmänt besvärliga. En 

deltagare beskriver sin erfarenhet.
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”Viktigt att tänka på när man är vårdpersonal är att fast någon är riktigt 

dålig ska man ändå bevara det här med respekten..det tror jag många lider 

av…endel tappar respekten när någon är riktigt sjuk och uppför sig illa..men 

man bör tänka på det och bemöta på ett respektfullt sätt..för även om man är 

riktigt sjuk så kommer man ihåg allt.”

Att se mig för den jag är trots mani

De tre kategorierna tolkades till ett övergripande tema av innehållet som beskriver att när 

individen drabbas av mani vill denne att vårdpersonal bemöter människan bakom sjukdomen 

genom att visa förståelse, öppenhet och respekt. Det möjliggör en tillfredsställande 

vårdrelation där individen får hjälp att hitta struktur och meningsfullt innehåll i sin vård. Det 

är betydelsefullt för individen att vårdpersonal har kunskap om att patienten trots mani har 

insikt om sig själv och sin omgivning. Därför är det viktigt att vårdpersonal lyfter fram detta i 

vårdrelationen genom att inte endast gå efter regler och rutiner, utan istället försöker lära 

känna individen och dennes behov. Det för att skapa förutsättning att kunna bemöta 

individens unika behov utifrån en medmänsklig helhetsförståelse. 

Diskussion

Studiens syfte var att beskriva hur patienter med mani upplever att vårdas inom psykiatrisk 

slutenvård. Analysen av innehållet resulterade i ett tema; ”Att se mig för den jag är trots 

mani” och tre kategorier; ”Att sakna struktur och samvaro i vårdmiljön”, ”Att sakna empati 

och respekt” och ”Att mötas av omgivningens oförståelse”.

I resultatet framkom att deltagarna kände att vårdmiljön endast var anpassad för svårt sjuka 

patienter. De beskrev förlust av frihet och instängdhet när vårdmiljöns utformning var sliten, 

nerklottrad och saknade viss interiör. Deltagarna kände trygghet när vårdmiljön förbättrades 

med inredningsdetaljer såsom blommor, gardiner och konst. Williams, Dawson och 

Kristjanson (2007) beskriver att patienter känner sig nedvärderade när de inte har personlig 

kontroll över den fysiska vårdmiljöns utformning. Bristfälligt utformad vårdmiljö och 

avsaknad av inredningsdetaljer skapar känsla av fysiskt och psykiskt illabefinnande hos 

patienter. Patienter påpekar även att känslan av självständighet och personlig kontroll minskar 
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när de befinner sig i slutenvårdmiljö jämfört med hemmiljö. Det på grund av att de känner sig 

begränsade när de är inlåsta på en slutenvårdsavdelning. Begränsningar i den fysiska 

vårdmiljöns utformning som till exempel bristande renlighet i slutenvårdmiljön gör att 

patienter försöker kompensera detta genom emotionellt stöd från vårdpersonal. Vid uteblivet 

emotionellt stöd känner de emotionellt obehag och att människovärdet reduceras. Dogulas och 

Douglas (2003) beskriver att en tilltalande vårdmiljö hjälper patienter att finna trygghet och 

välbehag. En tilltalande vårdmiljö ger enligt patienter möjlighet till privatliv, utevistelse och 

tillgång till olika aktiviteter. En hemlik vårdmiljö består av en välkomnade och säker 

atmosfär, vilket beskrivs som betydelsefullt för deras återhämtning. 

I resultatet framkom att deltagarna önskade att innehållet i vården var mer innehållsrikt, 

strukturerat och att olika aktiviteter utformades utifrån individuella behov. Deltagarna beskrev 

att de fungerade bättre trots sin sjukdom när det fanns struktur i vardagen. Pitkänen, Hätönen, 

Kousmanen och Välimäki (2008) beskriver att patienter tycker det är viktigt att sjuksköterskor 

i psykiatrisk slutenvård hjälper dem att utforma vården utifrån deras individuella behov och 

önskemål. Det innebär att sjuksköterskan tar sig tid, informerar, visar intresse och uppmuntrar 

patienten till delaktighet, självbestämande och utformning av innehållet i sin vård. Enligt 

Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2010) är det viktigt med struktur och rutin vid 

utformningen av patientens vård. Innehållet ska bygga på balans mellan vila och fysisk 

aktivitet. Det innebär att hjälpa patienten att aktivt finna hälsofrämjande aktiviteter som ger 

utlopp för deras emotioner inom rimliga gränser för omgivningen. Enligt Havens och Ghaemi 

(2005) kan det vara en utmaning för vårdpersonal att hitta balans i utformningen av innehållet 

i vården för patienter med mani. Det beror många gånger på att det är svårt för vårdpersonal 

att kunna hjälpa patienten hitta sina styrkor framför sjukdomen. Därför är det viktigt att 

vårdpersonal utgår från ett förhållningssätt som hjälper patienten att känna stöd i att 

tillsammans utforma vården som både tar fram patientens styrkor och behandlar sjukdomen.  

I resultatet framkom att deltagarna tyckte det var viktigt att bli bemött av vårdpersonal med 

respekt, empati, öppenhet och att bli sedd som människa. Det skapade trygghet hos deltagarna 

vilket underlättade deras förmåga att kunna uttrycka sina tankar, känslor och bekymmer för 

vårdpersonalen. Deltagarna uttryckte att det var betydelsefullt när vårdpersonal gick utöver 

regler och rutiner med målet att skapa en god vårdrelation. Björkdahl, Palmstierna och 

Hansebo (2010) menar att en god relation till patienter utgår från att vårdpersonal har ett 
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vårdande förhållningssätt som bygger på förtroende, närhet och tillgänglighet. Det innebär att 

sjuksköterskan aktivt visar att de finns där för att hjälpa patienter i sin sjukdom. När 

vårdpersonal försöker skapa sig förståelse för patientens situation ökar möjligheten till insikt 

och kunskap om hur de ska kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Shattell, McAllister, Hogan 

och Thomas (2006) menar att när patienter bemöts med förståelse och aktivt lyssnande från 

vårdpersonal känner de sig mer behandlad som människa än sin sjukdom. Shattell , Starr och 

Thomas (2007) beskriver att patienter tycker det är viktigt att vårdpersonal ibland kan kliva ur 

sin formella yrkesroll. Genom medmänskligt samspel så som att kunna ge en kram, skoja och 

relatera till personliga erfarenheter på ett öppet och genuint sätt, känner sig patienter mer 

speciella.

I resultatet framkom att deltagarna kände sig illa behandlade när de blev bemött på ett 

kontrollerande och fostrande sätt utan empati, respekt och förståelse. Deltagarna kände en 

brist i relationen till vårdpersonal när de inte alltid fanns tillgängliga på avdelningen, utan 

istället ägnade tid åt administrativa uppgifter. Deltagarna beskrev att vårdpersonal var styrda 

av regler och rutiner på avdelningen och att det då inte fanns utrymme för individuella behov. 

Björkdahl, Palmstierna och Hansebo (2010) menar att patienters känsla av värdighet och 

självständighet går förlorad när vårdpersonal innehar ett förhållningssätt som präglas av att 

upprätthålla lag och ordning. Det innebär att syftet med vården blir att reducera risken för 

orolighet och kaos på avdelningen samt att bemöta patienter med en fostrande och 

gränssättande attityd. Risken med detta förhållningssätt gör att den vårdande relationen uteblir 

och att sjuksköterskan istället utövar sin makt i förhållande till den enskilde patienten. 

Björkman, Angelman och Jonsson (2008) anser att ett negativ bemötande från vårdpersonal 

riskerar leda till att patienter utvecklar undvikande beteende, vilket försvårar verbal 

kommunikationen i relationen till vårdpersonal. Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) 

beskriver att patienter riskerar att känna återhållsamhet och därför kan välja att negligera sin 

sjukdom när vårdpersonal inte uppvisar engagemang, vilket kan skapa känsla av hopplöshet.

I resultatet framkom att deltagarna beskrev sig ha förståelse om symtom och sin omgivning 

trots den maniska episoden. Deltagarna kände otrygghet när de bemöttes med oförståelse från 

vårdpersonal trots att de kände sig ha insikt i sin sjukdom. Koivisto, Janhonen och Väisänen 

(2004) menar att patienter inom psykiatrisk slutenvård beskriver att det är betydelsefullt när 

vårdpersonal tillåter att insikt om deras symtombild får ingå som en del av vårdrelationen.  
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Patienter beskrev känslan av att drabbas av ett försämrat skov som en förändrad självkänsla 

och kontrollförlust av det egna jaget. Därför påpekade patienter att vårdpersonal skulle 

bemöta dem på ett djupare plan i vårdrelationen som präglades av respekt, förståelse och 

närvaro för att de skulle känna trygghet och säkerhet. Genom att vårdpersonal använder sin 

kliniska blick, verbal och ickeverbal kommunikation för att observera och utvärdera patienters 

psykiska mående kände de en trovärdighet och acceptans trots sitt gränslösa beteende. Rusner, 

Carlsson, Brunt och Nyström (2009) beskriver vikten att som vårdpersonal i relation till 

patienter med bipolär sjukdom sträva efter att hjälpa och stödja dem i att bättre kunna förstå 

sina symtom istället för endast dämpa symtomen.

I resultatet framkom att deltagarna tyckte det var viktigt att i första hand bemötas som 

människa och inte som sin sjukdom. Det var betydelsefullt att vården utformades efter 

deltagarnas individuella behov på alla plan med ett meningsfullt och strukturerat innehåll, 

annars beskrev deltagarna att människovärdet kunde gå förlorat. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening ([SSF] 2010) beskrivs begreppet personcentrerad omvårdnad som ett 

professionellt förhållningssätt vilket innebär att den enskilda individen sätts framför sin 

sjukdom. Vården utformas tillsammans med den enskilda individen utifrån dennes behov, 

förutsättningar och önskemål. Därför är det viktigt att vårdpersonal har en grundläggande 

kunskap och förståelse om hur den enskilde individen upplever sitt liv och tillvaro trots sin 

sjukdom. 

Metoddiskussion

I vår studie kan vi se både styrkor och svagheter när det handlar om trovärdighet. En risk kan 

vara urvalet av deltagare. Det på grund av att dessa anses vara en sårbar patientgrupp relaterat 

till sin psykiska sjukdom. En annan risk kan vara att deltagarna på grund av status i sin 

psykiska sjukdom inte kan fatta beslut, eller ha förståelse för information om deltagande i 

studien. En styrka vid rekryteringen av deltagare kan vara att vi som författare tog hjälp av 

kontaktpersoner inom närpsykiatrin som på ett säkert sätt kunde bedöma deltagarnas aktuella 

psykiska mående gällande deltagande i studien. Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) så 

ökar trovärdigheten när genomförandet av studien utförs på ett sätt som genomgående tar 

hänsyn till deltagarnas välmående. Det ökar dessutom intervjuernas kvalitet samt att

sannolikheten för framtagandet och analys av datamaterial ska förbli neutralt och opåverkat.
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Utifrån vår granskning av tidigare publicerad forskning inom valt ämnesområde, kan vi se ett 

begränsat utbud av vetenskapliga studier som handlar om det undersökta fenomenet. Därför 

kan en styrka vara att deltagarna får möjlighet att dela med sig och berätta om sina

erfarenheter. Genom att vårdpersonal får ta del av ny kunskap skapas en djupare förståelse för 

patienters upplevelse av sin vård. Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) ökar validiteten av 

att forskare behandlar sitt datamaterial på ett neutralt sätt som tillåter deltagarnas upplevelser 

att bearbetas på ett sätt som skapar ny kunskap inom ett område som i tidigare är belyst.

Den forskning som sedan tidigare finns tillgänglig stödjer vårt resultat, vilket framgår av vår 

resultatdiskussion. Här menar Polit och Beck (2012, s. 584-584) att trovärdigheten i en studie 

ökar när överförbarhet till andra studier kan styrkas.

En svaghet i vår studie vid urvalet av deltagare kan vara att de inte representerar av ett större 

omfång av åldersskillnad. En styrka kan vara att fördelningen av män och kvinnor i studien 

var likvärdigt. Graneheim och Lundman (2004) menar att en variation av ålder och kön är 

viktigt för att få en ökad trovärdighet av resultatet. Det för att få en bredare variation av 

upplevda erfarenheter hos deltagare. 

En styrka kan vara att vi som författare genom samtal vid intervjutillfället och några dagar 

efter intervjun planerade att följa upp deras upplevelser av deltagandet. De gavs även 

möjlighet att ringa oss författare eller deras kontaktpersoner vid behov av stöd. Enligt Kvale 

och Brinkman, (2009, s. 144-156) är det viktigt att i rollen som forskare förbereda sig inför 

mötet med deltagaren genom att vara lyhörd, respektfull och förstående för dennes 

emotionella reaktioner för att kunna skapa en trygg, öppen och tillåtande intervjuatmosfär.

Slutsats

Patienter med mani som vårdas inom psykiatrisk slutenvård är i behov av att bli sedd och 

bemött som människa trots mani. Fastän dessa patienter lider av maniskt skov som ger 

upphov till emotionell instabilitet finns grundläggande mänskliga behov som hos vilka andra 

individer som helst. Det är dessa individuella behov som vårdpersonal måste ta tillvara för att 

kunna hjälpa individen hitta sina personliga resurser. Perssoncentrerad omvårdnad hos 

patienter med mani möjliggör en vårdrelation som utgår från individens behov, förutsättningar 
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och önskemål. Trots närvaro av en krävande symtombild i vårdpersonalens omvårdnadsarbete 

med denna patientgrupp, måste focus ligga på att tillsammans med patienten utforma en god 

vårdrelation vilket både tar fram vederbörandes styrkor och behandlar sjukdomen. 

Implikationer 

Enligt vår uppfattning utifrån genomförd litteratursökning finns det idag mest forskning som 

handlar om att leva med bipolär sjukdom utan att ta hänsyn till enskilda episoder av skov. 

Patienter med bipolär sjukdom typ 1 är en utsatt och sårbar patientgrupp som i många fall har 

ett livslångt vårdbehov vilket kräver professionellt omhändertagande av hälso- och 

sjukvården. Därför behövs mer forskning både om patienters upplevelse att leva med och 

vårdas för mani. Detta för att få ökad kunskap och bättre förståelse om hur den kliniska 

omvårdnaden ska kunna förbättras, utvecklas och implementeras på ett adekvat sätt utifrån 

den enskilda individens behov och förutsättningar i samband med ett maniskt skov.
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Bilaga 4a

Till verksamhetschefen inom division Vuxenpsykiatri

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom psykiatrisk omvårdnad vid 
Luleå tekniska universitet som ska genomföra ett examensarbete. Vi planerar att genomföra 
en kvalitativ intervjustudie med deltagare från psykiatrisk öppenvård som har erfarenhet av att 
ha vårdats för mani inom psykiatrisk slutenvård. 

Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att studien får genomföras med rekrytering av deltagare 
via Luleå samt Bodens närpsykiatri. Deltagarna kommer att rekryteras via en kontaktperson 
och ges muntlig och skriftlig information om studiens syfte, genomförande och att deltagandet 
är frivilligt. Under studiens genomförande har deltagaren möjlighet att avböja sin medverkan. 
All information kommer att behandlas konfidentiellt, detta innebär att ingen identifikation av 
deltagaren kommer att vara möjlig. 

Godkännande

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att studenterna får genomföra sina 
intervjuer vid Luleå och Bodens närpsykiatri enligt det tillvägagångssätt som delgivits 

____________________________________________________________

Ort och datum

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av författarna. 

Andreas Söderlund Johanna Johansson                 Lisa Skär  
Student, Leg sjuksköterska
Vuxenpsykiatrin avd.32
070-6228478

Student,  Leg sjuksköterska
Barnpsykiatrin avd.45
070-3607086

Handledare, Bitr professor
Luleå tekniska universitet
0920-493890

nadsod-7@student.ltu.se johjod-1@student.ltu.se lisa.skar@ltu.se
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Bilaga 4b

Förfrågan om deltagande i studie.

Att vårdas inom psykiatrisk slutenvård upplevs av många som en svår period i livet och kan 
påverka en persons tillvaro under en lång tid efteråt. Därför är det av stor betydelse att 
vårdpersonal har en grundläggande kunskap om hur det är att vårdas som patient på en 
psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Individer med bipolär sjukdom utgör en stor patientgrupp i samhället varav många har 
erfarenhet av att ha vårdats inom psykiatrisk slutenvård. För att vi i vuxenpsykiatrin ska bli 
bättre på att bemöta aktuell patientgrupp behöver vi få tillåtelse att ta del av er kunskap och 
erfarenhet av vårdtiden. Det för att kunna erbjuda god och säker omvårdnad.

Vi som genomför studien har själva erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor inom 
psykiatrisk slutenvård i Norrbotten. För närvarande läser vi specialistutbildningen inom 
psykiatrisk omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Inom ramen för utbildningen ingår att 
skriva ett vetenskapligt arbete i psykiatrisk omvårdnad. 

Vi söker därför deltagare bestående av män och kvinnor över 18 år som har vårdats för mani 
inom psykiatrisk slutenvård, vilka skulle ha intresse att dela med sig av sin kunskap och 
erfarenhet. Studien kommer att genomföras i form av bandinspelade intervjuer som varar 
mellan 30-60 minuter. Plats för intervju får väljas fritt utifrån deltagarens önskemål. Varje 
bandinspelning kommer att hanteras under fullständig sekretess av oss som genomför studien. 
Allt datamaterial kommer att avidentifieras, förvaras inlåst och raderas efter slutförd studie. 
Vi vill upplysa er om att deltagandet i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas

Vänliga hälsningar

Andreas och Johanna

Andreas Söderlund Johanna Johansson                 Lisa Skär  
Student, Leg sjuksköterska
Vuxenpsykiatrin avd.32
070-6228478

Student, Leg sjuksköterska
Barnpsykiatrin avd.45
070-3607086

Handledare, Bitr professor
Luleå tekniska universitet
0920-493890

nadsod-7@student.ltu.se johjod-1@student.ltu.se lisa.skar@ltu.se



25

Svarstalong för deltagande i studie. 

Undertecknad är intresserad och önskar delta i studien som berör personer med erfarenhet av 

att ha vårdats för mani inom psykiatrisk slutenvård. Genom anmälan intygas att jag tagit del 

av informationsbrevet. Författarna tar kontakt med dig för inbokning av tid för intervju. 

Svarstalongen inlämnas till din kontaktperson. Om du har ytterligare frågor kring medverkan i 

studien är du välkommen att ta kontakt med oss som kommer genomföra studien för mer 

information.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer

Andreas Söderlund Johanna Johansson
Student, Leg sjuksköterska
Vuxenpsykiatrin avd.32
070-6228478

Student, Leg sjuksköterska
Barnpsykiatrin avd.45
070-3607086

nadsod-7@student.ltu.se johjod-1@student.ltu.se
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Bilaga 5

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

Kvinna eller man

Ålder

Antal vårdtillfällen de tre sista åren

Intervjufrågorna

-Berätta om ditt senaste vårdtillfälle?

-Hur kunde en vanlig dag på avdelningen se ut?

-Hur upplevde du vårdmiljön?

- Hur upplevde du mötet med vårdpersonalen?

-Berätta om mötet med medpatienter?

-Berätta om svåra stunder från vårdtillfället?

-Berätta om meningsfulla händelser från vårdtillfället?

-Hur skulle du önskat att din vård hade sett ut?

Följdfrågor

-Berätta mer, ge exempel, kan du förklara

.
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