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Sammanfattning 
Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livslång psykisk diagnos som innebär att episoder av 

maniska eller depressiva tillstånd framträder. Personer med bipolär sjukdom behöver kontakt 

med psykiatrin för att få den hjälp som behövs i de olika tillstånden. Vid en manisk episod 

eller en kraftigt depressiv episod behövs ofta inneliggande vård och då sinnesstämningen 

snabbt kan ändras kan det vara svårt för omgivningen, däribland vårdpersonal, att nå ut till 

personen. Detta kan försvåra ett gott bemötande från vårdpersonalen. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva personer med bipolär sjukdoms upplevelse av 

vårdpersonals bemötande. 

Metod: För att svara på studiens syfte har en litteraturstudie gjorts. Nio vetenskapliga artiklar 

har granskats och resultaten från dessa artiklar har sammansatts. Artiklarna har granskats 

genom en kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Resultatet delas in i fyra kategorier varav två underkategorier enligt följande; 

relationer till vårdpersonalen med underrubrikerna goda relationer och negativa relationer, 

vikten av goda kvaliteter hos vårdpersonal, personcentrerad omvårdnad till personer med 

bipolär sjukdom och vikten av ett gott bemötande från vårdpersonalen. 

Slutsats: Personerna visade sig uppleva både positiva och negativa delar i bemötandet från 

sjukvårdspersonalen, vikten av ett gott bemötande poängterades flertalet gånger och att detta 

hjälpte i det personcentrerade vårdandet. Vidare forskning behövs för att ständigt förbättra de 

brister som finns i bemötandet.  

Nyckelord: Bipolär sjukdom, upplevelser, personcentrerad omvårdnad, bemötande.   
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2015) är bipolär sjukdom ett livslångt tillstånd, sjukdomen visar sig i 

maniska, depressiva eller symtomfria perioder. Vid ett maniskt eller ett kraftigt depressivt 

tillstånd är personen ofta i behov av slutenvård. En person med bipolär sjukdom bör ha 

kontakt med psykiatrin för att få den hjälp som behövs för att leva med sjukdomen (ibid.). 

Enligt Sales, Oliveira, Brito, Rodrigues och Souza (2015) kan bipolärsjuka personer lätt 

skifta mellan olika sinnesstämningar vilket kan göra det svårt att få en bra relation patient och 

vårdpersonal emellan (ibid.). 

 

Shamsaei, Kermanshai, Vanaki och Holtforth (2013) forskningsresultat visar att många med 

diagnosen bipolär sjukdom inte vill berätta för personer i sin omgivning att de diagnostiserats 

med bipolär sjukdom eftersom de känner rädsla för att få negativa reaktioner. Det finns även 

de som känner skam eftersom vardagssamhället inte har tillräcklig kunskap om bipolär 

sjukdom. Detta gör att personer som fått diagnosen bipolär sjukdom kan misstolkas och 

uppfattas på ett felaktigt sätt (ibid.). Watanabe, Harada, Inoue, Tanji och Kikuchi (2016) har i 

sitt forskningsresultat kommit fram till att personer som diagnostiseras med bipolär sjukdom 

kan vara rädda för hur samhället samt vården ska ta emot dem när de blivit diagnostiserade 

med en psykisk sjukdomsdiagnos. Samtidigt är det flesta lättade för att ha fått rätt diagnos 

och kunna förstå sig själva och sitt beteende tydligare.  

 

En studie gjord av Maskill, Crowe, Luty och Joyce (2010) visar i resultatet att förståelsen och 

kunskapen för den bipolära diagnosen behöver förbättras, det kan i sin tur leda till bättre 

omvårdnad och även en mer personcentrerad omvårdnad för de personer som behandlas med 

en bipolär diagnos. Genom att sammanfatta personers tidigare upplevelser av bemötandet 

från vårdpersonalen blir det möjligt att se vilka förbättringar som krävs för att omvårdanden 

och den personcentrerade vården ska bli ännu bättre (ibid.).  

 

Personer med bipolär sjukdom behöver ha kontakt med sjukvården och främst psykiatrin för 

att få stöd med sin sjukdom. Inom psykiatrin kommer dessa personer att komma i kontakt 

med sjuksköterskor och annan vårdpersonal vilket gör det intressant för dessa att förstå sig på 

personer med bipolär sjukdoms upplevelse av vårdpersonalens bemötande. Det är därför av 

vikt att denna studie görs och att fler studier fortsätter göras inom samma ämne, så att 

omvårdnaden och bemötandet blir bättre för personer med bipolär sjukdom. 
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Bakgrund 

Bipolär sjukdom  
Enligt Skärsäter (2010) är bipolär sjukdom, tidigare kallat manodepressiv sjukdom, en 

psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av depressiva och/eller maniska episoder. Även 

blandade episoder förekommer där det då innebär att sinnesstämningen skiftar väldigt fort 

mellan depressiv och manisk. Vid den maniska episoden är symtomen överaktivitet, intensivt 

tankearbete, och stormigt känsloförlopp (ibid.). Løkengard (2009) beskriver att 

självöverskattning och ökat stämningsläge är utmärkande för en del personer med maniskt 

tillstånd. Vidare beskrivs det att andra personer kan visa otåliga och aggressiva drag medan 

en tredje kännetecknas av hyperaktivitet. De gånger sjukvården kan behövas är främst för de 

personer som visar symtom på maniska tillstånd med hyperaktivitet (ibid.). 

 

Løkengard (2009) beskriver vidare om de depressiva episoderna att depression är en psykisk 

sjukdom där stämningsläget ligger under en nivå som är normalt. Personer med depression 

känner en djup och eller långvarig känsla av nedstämdhet (ibid.). Skärsäter (2010) förklarar 

att när den depressiva episoden träder in visar sig bland annat symtomen genom bristande 

förmåga att känna lust eller glädje, även en känsla av oförmåga att orka med att göra 

någonting alls infinner sig (ibid.). Ottosson (2009) beskriver att dessa episoder kan 

återkomma oregelbundet och vid olika grad vid olika tillfälle. Episoderna kan överlappa 

varandra men även efterföljas av en symtomfri period (ibid.).  

 

Enligt Warren (2007) är Bipolär sjukdom en av de psykiatriska sjukdomarna som är mest 

komplicerade att behandla och utan behandling upplever personen ett beteendemönster där 

det skiftar snabbt mellan manisk och depressiv period utan kontroll (ibid.).  

 
Skärsäter, (2010) beskriver vidare den bipolära sjukdomen i två olika typer, typ I och typ II. 

Typ I innebär att personen först insjuknar i djup depression som sedan övergår i ett kraftigt 

maniskt tillstånd. Typ II karaktäriseras av återkommande depressioner och hypomanier vilket 

innebär maniska tillstånd som är inom kontroll för den sjukdomsdrabbade. Den obehandlade 

sjukdomen är således inom kontroll trots förändrad sinnesstämning. De personer som 

insjuknar i bipolär sjukdom typ I är oftast i behov av inneliggande sjukvård, speciellt under 

de maniska tillstånden (ibid.).  
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Diagnos av bipolär sjukdom 

Skärsäter (2010) skriver att det första insjuknandet vid bipolär sjukdom oftast triggas av 

någon form av antingen fysisk eller psykisk långvarig stress. Efter varje insjuknande tycks 

episoderna komma tätare då det för den sjuka personen kan vara förödande under de olika 

episoderna och på så sätt skapas en ond cirkel av mer stress och fler sjukdomsperioder. 

Diagnosen ställs av specialistläkare inom psykiatri efter en sammanställning av 

sjukdomsbilden. Bipolär sjukdom kan vara mycket svårt att acceptera då det är en sjukdom 

som är svår att förstå och hantera (ibid.).  

 

Omvårdnad vid bipolär sjukdom 

Skärsäter (2010) beskriver att omvårdnaden vid bipolär sjukdom innebär att vägleda och 

stödja den sjuka personen till att klara av att hantera sina symtom, till att känna igen dem och 

tecken på symtom innan de helt framhävt sig samt att motivera till behandling vilket kan vara 

speciellt viktigt vid ett maniskt tillstånd då den sjuka personen sällan känner sig sjuk och i 

behov av behandling under en manisk period. Dagliga rutiner samt mat, sömn och motion är 

viktigt att motivera till. Självskadebeteende kan vara vanligt speciellt vid en depressiv period, 

det är därför viktigt att avleda från ett sådant beteende. Som vårdpersonal kan det vara bra att 

ha kontakt med anhöriga för att förklara läget och informera om sjukdomen då bipolär 

sjukdom ofta kan bidra till sociala konsekvenser för den sjuke. Det blir lättare för personen 

med bipolär sjukdom och dess anhöriga om det finns en ökad förståelse för sjukdomen. 

Personcentrerad omvårdnad är väldigt viktigt och att det byggs upp ett förtroende för 

vårdpersonalen hos personen med bipolär sjukdom, vårdpersonalen ska arbeta tillsammans 

med den sjuka personen och bilda handlingsplaner för att komma vidare (ibid.).  

Upplevelser 
Upplevelse är något som Eriksson (1991) beskriver som en subjektiv känsla hos alla individer 

och som inte kan förstås till fullo eller tolkas av någon annan. Varje människas upplevelse 

bör anses som dess egen. Langemar (2008) framställer upplevelse som något som är en 

personlig känsla, vilket innebär en tolkning av hur upplevelsen av verkligheten är och hur en 

person ser sig själv i förhållande till den. Sanders, Ben Omar och Webster (2015) lyfter fram 

begreppet upplevelse som en individs subjektiva uppfattning av erfarenhet. Upplevelsen 

påverkas av en persons förväntningar och kan genom erfarenheter förändras över tid. Andra 

saker som påverkar en persons upplevelse är saker som ålder, kön och kultur. Sarvimäki och 
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Stenbock-Hult (1996) beskriver upplevelser som något som både kan innebära positiva och 

negativa erfarenheter hos någon, exempelvis både sorg och glädje. En upplevelse är ett 

tillfälligt tillstånd eller känsla hos en enskild person och behöver därför förklaras i sitt 

sammanhang för att förstås av någon annan än personen som upplever tillståndet (ibid.). 

 

Personcentrerad vård  
Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad vård handlar om att se 

hela personen som behöver vård. Det gäller att tillfredsställa personens existentiella, sociala, 

fysiska och psykiska behov. När det kommer till personcentrerad vård är det av stor vikt att 

bekräfta personens egen upplevelse av sitt välmående. Swedberg och Ekman (2013) menar 

vidare på att personcentrerad omvårdnad hjälper vårdpersonal att se patienten och dennes 

känslor och inte bara sjukdomen som behöver behandlas. McCance (2006) redogör för 

personcentrerad omvårdad som en av sjuksköterskans kärnkompetenser som ligger till grund 

för hur vården bedrivs. En viktig del i personcentrerad omvårdnad är att patienten ska vara 

delaktig och få vara en del av sitt vårdande (ibid.).  

Bemötande 
Dinc och Gastmans (2013) menar att ett bemötande skiljer sig mycket mellan olika 

människor även vårdpersonal och patient emellan. Ett bemötande kan vara verbalt samt icke 

verbalt och det kan även utstråla olika humör och stämningar. Ett bemötande kan bli bra och 

det kan bli dåligt och detta skiljer sig från person till person vad denne tycker. Erfarenheter 

och fördomar kan vara betydande för hur ett bemötande blir mellan två människor. 

Vårdpersonal, exempelvis en sjuksköterska kan genom tidigare erfarenheter reflektera över 

hur ett möte ska bli så bra som möjligt. Fossum (2013) beskriver att bemötande innebär bland 

annat om hur samtal mellan personer utförs. Ett bemötande patient och sjukvårdspersonal 

emellan handlar om hur personalen tar emot patienten med sitt kroppsspråk, hur hälsningen är 

och hur ögonkontakten blir. Ett gott bemötande grundar sig oftast i artighet, vänlighet och 

hjälpsamhet (ibid.).  

Teoretisk referensram  
The Tidal Model eller på svenska tidvattensmodellen är en omvårdnadsteori skapad av den 

brittiske psykiatrikern Phil Barker. Barker (2001) beskriver att omvårdnadsteorin bygger på 

en modell som ses ur ett holistiskt perspektiv där fokus ligger på relationen mellan 
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sjuksköterska och patient i det vårdande mötet. Förr låg fokuset på människans sjukdom och 

personen bakom sjukdomen glömdes bort vilket Barker ville ändra på.  

Psykiska diagnoser däribland bipolär sjukdom kan ofta beskrivas som en krisreaktion vilket 

är en naturlig reaktion när en svår händelse i livet inträffar och det blir för mycket att hantera. 

Det är inte människan som behöver ändras på, istället när en kris sker behöver tankesättet och 

självförtroendet stärkas så att det främjar hälsan (ibid.). 

Tidvattenmodellen är skapad för att belysa psykisk ohälsa samt olika psykiska sjukdomar, de 

primära begreppen i tidvattenmodellen är människan och dennes livshistoria för att kunna 

återhämta sig från psykisk sjukdom vilket då även omfattar bipolär sjukdom (Barker, 2001). 

Barker och Buchanan – Barker (2005) beskriver att modellen syftar till att få kontakt med 

människan bakom den psykiska sjukdomen, alltså inte bara se den sjuke personen för att få en 

förståelse för hela dennes livssituation vilket kan förenkla för vårdpersonal som vårdar den 

sjuka. Denna förståelse innebär att få en förståelse för vilka svårigheter och kriser personen 

med psykisk sjukdom har i sitt liv och varför denne söker sjukvårdshjälp eller hjälp på något 

annat sätt. Tidvattenmodellen är uppbyggd på en liknelse av livet som en resa över ett hav av 

erfarenheter, därav namnet. Ett stormande hav kan vara en livskris, psykisk sjukdom där den 

sjuka personen behöver hjälp för att ta sig vidare över havet. Omvårdnaden kan ses som en 

livbåt där sjuksköterskan eller annan vårdpersonal hjälper personen till en trygg hamn (ibid.).  

 

Vidare beskriver Barker och Buchanan – Barker (2005) att omvårdnadsfokuset från 

sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal bör vara att skapa goda förutsättningar för personen 

med psykisk sjukdom som exempelvis bipolär sjukdom att få tillbaka makten över sitt liv 

genom att vara delaktiga, lyhörda och trygghetsskapande.  Personen med bipolär sjukdom 

eller annan psykisk sjukdom ska känna sig sedd och känna att denne inte är ensam i 

vårdprocessen utan att sjuksköterskan och annan vårdpersonal hela tiden finns vid personens 

sida. Grundläggande för tidvattenmodellen är själva resan och inte målet. Vården personen är 

i behov av just nu är endast en hållplats på vägen och en del i processen mot ett tillfrisknande. 

Barker (2001) beskriver vikten av att vårdpersonalen tror på sin patient och visar detta då 

detta annars kan ha effekter på personen med psykisk sjukdom som gör att denne inte tror på 

sig själv och ett tillfrisknande (ibid.)  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personer med bipolär sjukdoms upplevelse av 

vårdpersonals bemötande. 

 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie genomförts där vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats granskats. En litteraturstudie innebär en studie där information från 

litteratur i form av exempelvis vetenskapliga artiklar eller patografier inhämtats, i detta 

examensarbete har vetenskapliga artiklar använts. Litteraturstudier ska genomföras noga och 

trovärdigt. Kvalitativa studier fångar känslor och har mer djupgående svar vilket är till fördel 

för att besvara studiens syfte då syftet är att beskriva personers upplevelser (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

Urval  
Inklusionskriterierna för denna studie innebär bland annat att artiklarna som använts ska ha 

publicerats från år 2005 och framåt så att forskningsresultaten är högst tolv år gamla då 

endast aktuell forskning är av intresse. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska 

samt vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vara peer reviewed samt ha en kvalitativ 

ansats. Artiklarna ska ha resultat som på något sätt bidrar till hur personer med bipolär 

sjukdom upplever bemötandet från vårdpersonal.  

 

Artiklarna som valdes fokuserar både på män och kvinnor i vuxen ålder då bipolär sjukdom 

inte är specifikt för något av könen eller någon vuxen åldersgrupp. Exklusionteorierna var att 

inte ta med artiklar som fokuserade på psykiska diagnoser i stort utan endast de som 

fokuserade på bipolär sjukdom. Studien fokuserar inte på någon specifik arena, bemötandet 

kan alltså ske både inom sluten- och/eller öppenvård.  

Datainsamling 
Denna litteraturstudie har baserats på vetenskapliga artiklar som har samlats in genom 

sökningar i databaserna Cinahl samt PubMed. Sökningarna gjordes först genom 

fritextsökningar för att få en överblick om det skulle finnas något relevant material. Sedan 
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fortsatte sökandet genom ännu fler fritextsökningar för att få breda sökningar men även 

avancerande sökningar för att få ett smalt urval av mer relevanta artiklar. Sökorden som 

användes var följande: Bipolar disorder, Care relationship, Treatment, Patient care, 

Caregivers treatment, Nursing care, Person-centererd-care, Patient experience, Nursing 

care, Nurse attitudes och Nurse – patient relations. Dessa sökord togs fram med hjälp av 

svensk MESH men även från svenska begrepp översatta till engelska med hjälp av lexikon. 

Sökorden har använts enskilt i fritextsökningarna och i kombination med varandra i de 

avancerade sökningarna där ”AND” använts mellan sökorden för att få begränsade sökningar. 

Artiklarna har lästs igenom både enskilt och gemensamt för att verkligen få fram artiklar av 

god kvalitet som besvarar studiens syfte. Valet av databaser blev CINAHL och PubMed då 

dessa inriktar sig på kunskap som rör denna studies syfte. Enligt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) är CINAHL en databas som innefattar artiklar som rör hälso- 

och vårdbetenskap och PubMed är världens största referensdatabas inom medicin (ibid.). 

Slutligen hittades nio artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte att användas i resultatet.  

 

Kvalitetsgranskning 

Nio artiklar användes för att besvara studiens syfte vilket ansågs tillräckligt för att få fram ett 

tillfredställande resultat. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar att en 

kvalitetsbedömning är nödvändig för att försäkra sig om att artiklarna är trovärdiga och håller 

god kvalitet (ibid.). Kvalitetsgranskningen genomfördes först självständigt av författarna och 

sedan gemensamt för att försäkra sig om att kvaliteten var god. Mallen som användes vid 

granskningen återfinns i bilaga 2 och är hämtad från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

För att artiklarna skulle användas till resultatet skulle kvaliteten vara hög till medelhög alltså 

90% ja för hög kvalitet och 85-90% för medelhög kvalitet på bilaga 2. Artiklar under 80% 

räknades som låg kvalitet och användes således inte till resultatet. Ingen av artiklarna som 

valdes ut exkluderades efter kvalitetsgranskningen då alla artiklarna hade över 85% ja. 

Artiklarna kan ha lägre kvalitet om granskning sker av någon med mer erfarenhet än 

författarna hade. Artiklarna går att finna i bilaga 3.  

Dataanalys 
Lundman och Hällgren-Granheim (2012) beskriver att för att besvara syftet med studien 

krävs det att meningsenheter plockas ut ur artiklarna. För att meningsenheter skulle vara så 

trovärdiga och korrekta som möjligt lästes artiklarna flera gånger (ibid.). Båda författarna till 

denna studie har varit delaktiga i valen av meningsenheterna för att vara överrens i 
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resultatdels skrivandet. Meningsenheterna skrevs in i en tabell för att få en överblick över 

meningsenheterna. När meningsenheterna nu fanns i tabellen översattes dessa till svenska 

med hjälp av lexikon och olika översöttningsprogram, detta diskuterades och utfördes 

gemensamt av båda författarna för att fortsätta vara så textnära som möjligt.  

 

När nu meningsenheterna fanns översatta till svenska i tabellen kondenserades dessa till 

mindre meningar för att förenkla betydelsen av meningsenheten. När betydelsen var lättare 

att överskåda bildades koder som sedan i sin tur utgjorde kategorier som ligger till grund för 

studiens resultatdel, kategorierna utgör resultatdelens rubriker samt underrubriker. Ett 

exempel av innehållsanalysarbetet återfinns i bilaga 4.  

 

Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2013) tolkas texter olika beroende vem som läser 

dem, alla läsare bildar sin egen tolkning. Det är därför som båda författarna varit delaktiga i 

processen med att välja ut meningsenheter, kondensera, koda och slutligen bilda kategorier. 

För att inte tappa texternas innebörd.  

 

Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2008) klargör att när en litteraturstudie ska genomföras är det 

viktigt att tänka på etiska överväganden. Vid en litteraturstudie ska etiska överväganden 

göras rörande urvalet och resultatet. När artiklar väljs ut till en litteraturstudie är det viktigt 

att artiklarna fått tillstånd från en etisk kommitté eller artiklar där det genomförts 

omsorgsfulla etiska överväganden (ibid.). Samtliga nio artiklar hade ett etiskt resonemang 

med i artikeln vilket gör det säkert för oss som författare att använda artiklarna, i 

granskningsprotokollet för innehållsanalysen togs etiskt resonemang upp som en punkt för att 

stärka artikelns kvalitet (Bilaga 2).   
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Resultat 
Resultatet efter innehållsanalysen av dem vetenskapliga artiklarna blev kategorierna och 

underkategorierna som redovisas i bilagan nedan.  
Bilaga.  

 

Relationen till vårdpersonalen 
Goda relationer 

Personerna från de olika studierna uttryckte stor uppskattning över när vårdpersonalen 

engagerade sig i dem. Att vara framåtriktad och engagerad bidrog till att personerna upplevde 

att de kunde känna sig säkra i sin omvårdnad (Green et al., 2008; Skelly et al., 2013). Andra 

faktorer som inverkade positivt på personernas omvårdnad var vårdpersonal som genuint 

intresserade sig av personerna (Daggenvoorde, Goossens, Feans & Gamel, 2012; Green et al., 

2008; Skelly et al., 2013) Ett flertal personer menade att det var viktigt med meningsfulla 

interaktioner med vårdpersonalen för upplevelsen av en god omvårdnad. Personerna utryckte 

även att det fanns en känslomässig betydelse av goda interaktioner med vårdpersonalen 

(Green et al., 2008; Skelly et al., 2013).  

 

En person berättade hur en i vårdpersonalen hade satt sig ner och pratat och gett intrycket av 

att ha all tid i världen. Detta upplevdes som mycket positivt (Skelly et al., 2013). Upplevelsen 

av att vårdpersonalen tog sig tid, var noggranna, ansträngde sig och lyssnade på dem 

värderades högt av personerna. Personerna upplevde att det var viktigt för en god omvårdnad 

Relationen till 
vårdpersonalen

Goda 
relationer

Negativa 
relationer 

Vikten av goda 
kvaliteter hos 
vårdpersonal

Personcentrerad 
omvårdnad till 

personer med bipolär 
sjukdom

Vikten av ett gott 
bemötande från 
vårdpersonalen



 13 

att bli lyssnad på (Connor & Wilson 2016; Skelly et al., 2013; Green et al., 2008). En annan 

person berättade hur vårdpersonalens vilja och agerande utgjorde en god vårdkvalitet (Skelly 

et al., 2013). 

 

”I have never ever to this very day sat down with a nurse on the ward 

who allowed me to cry, who took notes from my admission to my 

discharge. . . . somebody to reassure you that this is experience is 

going to end, that you are going to be alright, you are going to get out 

and you are going to be a part of society again.” (Connor och Wilsson, 

2006, s. 468). 

 

En god relation med vårdpersonalen var viktigt för personerna då det bidrog till deras vilja att 

öppna sig för vårdpersonalen (Connor & Wilson 2016; Skelly et al., 2013). Ett flertal 

personer upplevde att det var viktigt att känna sig bekväm med vårdpersonalen för att skapa 

en god relation (Green et al., 2008). Personer utryckte att det var viktigt att det fanns ett 

ömsesidigt förtroende gentemot vårdpersonalen (Daggenvoorde, Goossens, Feans & Gamel, 

2012; Green et al., 2008). Personerna upplevde att det var viktigt att kunna lita på 

vårdpersonalen, men också att det var lika viktigt att vårdpersonalen kunde lita på dem. 

Personerna uttryckte också hur de upplevde att en vänskapsrelation kunde bidra positivt och 

till en god omvårdnad. Personerna upplevde att det var viktigt att känna sig bekväm och inte 

nervös tillsammans med vårdpersonalen. Personerna beskrev vidare upplevelsen av att det 

kunde leda till en dålig omvårdnad om det kändes obekvämt med vårdpersonalen (Green et 

al., 2008). 

 

Negativa relationer 

En person berättade om erfarenheten av att ett flertal av vårdpersonalen aldrig närmade sig 

eller engagerade sig. Flera personer instämde i detta och de upplevde att det kunde gå flera 

dagar utan någon interaktion med någon vårdpersonal alls. Personerna upplevde att det kunde 

vara svårt att närma sig vårdpersonalen då det upplevdes att de inte var tillförlitliga och 

mottagliga (Skelly et al., 2013). Personerna beskrev upplevelsen av att vårdpersonalen inte 

alltid lyssnade och hur de inte verkar intresserade av personerna. Flera personer utryckte att 

de hade uppskattat om vårdpersonalen hade försökt se dem och ta sig tid att lyssna, särskilt 

under svårare perioder när det behövdes extra mycket (Green et al., 2008; Grover, 
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Chakrabarti, Ghormode, & Dutt, 2015).  Personerna talade också om hur upplevelsen av att 

inte bli trodd av vårdpersonalen hade en negativ inverkan på personernas välbefinnande och 

återhämtning (Green et al., 2008; Skelly et al., 2013).  

 

”From my experience, I find, with the exception of a few nurses, an 

awful lot of the nurses never approach you. You could go five days 

without even having any interaction with any of the nurses. There’s 

nobody taking active interest.” (Skelly et al., 2013, s. ??). 

 

Andra faktorer som påverkade negativt på personernas omvårdnad var upplevelsen av att 

vårdpersonalen kunde vara avfärdande och inte försökte förstå. Det var även flera av 

personerna som upplevde att vårdpersonal kunde behandla dem nonchalant vilket påverkade 

personerna mycket negativt. Personerna upplevde också att en del av vårdpersonalen kunde 

verka arroganta, vara respektlösa samt ha en bristande hänsyn mot personerna (Skelly et al., 

2013). Personerna upplevde en del av vårdpersonalen som väldigt hård och dömande (Green 

et al., 2008). En del personer upplevde att det fanns en maktobalans mellan personerna och 

vårdpersonalen (Connor & Wilson 2016).  Personerna utryckte en upplevelse av att all makt 

togs ifrån dem. En person utryckte en upplevelse av maktlöshet och kände inte att denna 

kunde bidra till sin egen vård överhuvudtaget (Skelly et al., 2013). Personer upplevde att 

vårdpersonalen hade ont om tid för dem vilket påverkade personerna i fråga på ett negativt 

sätt (Connor & Wilson 2016; Skelly et al., 2013). En person berättade hur en del i 

vårdpersonalen var så upptagna med sitt eget att de inte ens hälsade när de gick förbi. Flera 

personer berättade om bristande kontakt med vårdpersonalen och hur detta upplevdes som 

negativt (Skelly et al., 2013). 

Vikten av goda kvaliteter hos vårdpersonalen  
Personerna tyckte det var viktigt att vårdpersonalen besatt goda kvaliteter för en god 

omvårdnad. Att kunna lyssna på andra sågs som mycket viktigt (Connor & Wilson 2016). 

Personerna upplevde att det var betydelsefullt för dem att vårdpersonalen visade äkta empati 

och respekt för personerna (Green et al., 2008; Skelly et al., 2013). Flera personer utryckte att 

empati skulle komma från hjärtat och inte tvingas fram (Connor & Wilson 2016; Skelly et al., 

2013).  
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”It's all about compassion, nurses have to show compassion. There 

was one who would put his arms around me and say we will sort it 

out together. And that lifted me up out of the hell.” (Connor & 

Wilson 2016, s. 468).    

 

Personerna menade på att det var viktigt att vårdpersonalen behandlade dem med respekt och 

på samma sätt som de själva hade velat bli behandlade i motsvarande situation. Personerna 

beskrev också hur de upplevde att vårdpersonalen inte behandlade dem som vuxna människor 

vilket för vissa kändes kränkande (Connor & Wilson 2016). Personerna upplevde också att 

det var av stor vikt att vårdpersonalen var noggrann (Green et al., 2008). Andra egenskaper 

som personerna upplevde som viktiga var sunt förnuft, förståelse, tålamod och medkänsla. 

Personerna beskrev vidare att omtänksamhet som egenskap hos vårdpersonalen var 

nödvändig för att kunna utveckla en god och långsiktig relation och omvårdnad (Connor & 

Wilson, 2016; Green et al., 2008).  

 

Personerna upplevde att det var av stor betydelse att vårdpersonalen behöll ett lugn inför dem 

under jobbiga perioder. Personerna beskrev att vårdpersonal som visade omhändertagande 

var mycket positivt, däremot upplevdes avsaknaden av omhändertagande som att 

vårdpersonalen inte brydde sig och därmed negativ. Flera personer upplevde att de kunde 

känna av om vårdpersonalen brydde sig om dem och verkligen ville hjälpa dem. Personerna 

upplevde att om uppfattningen var att vårdpersonalen inte brydde sig kunde det påverka 

omvårdnaden negativt. Många av personerna beskrev upplevelsen att vårdpersonalen ingav 

en känsla av hopp och uppmuntran som viktig. Flera personer uttryckte också betydelsen av 

att vårdpersonalen hade en positiv attityd (Green et al., 2008) 

Personcentrerad omvårdnad till personer med bipolär sjukdom 
Personerna berättade att de föredrog att aktivt medverka i sin vård för att de på det sättet fick 

lättare att förstå och acceptera sin diagnos. Även de som varit sjuka i många år, en del hade 

varit diagnostiserade med bipolär sjukdom sedan 30 år tillbaka, föredrog att delta i 

vårdprocessen just för att det ökade förståelsen för sitt eget tillstånd (Bilderbeck, Saunders, 

Price & Goodwin, 2013; Fisher, Manicavasagar, Sharpe, Laidsaar-Powel & Juraskova, 2017). 

Deltagarna beskrev vidare att det var väldigt viktigt för dem att få beskrivet för sig vad 

diagnosen bipolär sjukdom innebar och hur de skulle gå till väga för att klara sig i vardagen 
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med sjukdomen (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013). Vikten av kontinuerlig vård 

beskrevs ofta av personerna, de menade att detta bidrog till en god relation till vårdpersonalen 

och personerna kände sig mer sedda av vårdpersonalen och att det därigenom kunde skapas 

förtroende för vårdpersonalen. Vården bedömdes av personerna som fått kontinuerlig vård 

och med samma vårdpersonal som mer personlig, personerna beskrev också att det var viktigt 

att få prata om sin sjukdom och sitt mående med vårdpersonalen och inte bara koncentrera sig 

på mediciner och behandling (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013; Proudfoot, 

Parker, Benoit, Manicavasagae, Smith & Gayed, 2009). 

 

”There’s never any consistency. It really bothered me... Virtually a different nurse every time 

I went back... it’s just like going back to a stranger and I don’t really like that, it’s not 

helping me at all.” (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013, s.236). 

 

Personerna beskrev också att en viktig del av ett personcentrerat vårdande var att involvera 

anhöriga i vårdprocessen (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013; Proudfoot, Parker, 

Benoit, Manicavasagae, Smith & Gayed, 2009; Fisher, Manicavasagar, Sharpe, Laidsaar-

Powel & Juraskova, 2017). Många personer utryckte att det var viktigt att vårdpersonalen 

ständigt höll dem informerade och att de formulerade sig på ett sätt så att de förstod vad 

innebörden av orden innebar, facktermer kunde vara svåra att förstå och många upplevde 

informationsbrist från vårdpersonalens sida vilket gjorde det svårt att vara delaktig i sitt eget 

eller sin närståendes vårdande (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013). Personerna 

beskrev att diagnosen kunde vända upp och ner på deras värld och att en hel del existentiella 

frågor kunde uppstå, då hjälpte det att ha tillit till vårdpersonalen och som tog sig tid att prata 

för att få perspektiv på sina funderingar (Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagae, Smith & 

Gayed, 2009).  

Vikten av ett gott bemötande från vårdpersonalen  
Personerna beskrev att ett välkomnande och ett visat intresse för dem ökade känslan av ett 

gott bemötande (Bilderbeck, Saunders, Price & Goodwin, 2013; Proudfoot, Parker, Benoit, 

Manicavasagae, Smith & Gayed, 2009). Enligt personerna var det viktigt att ha någon ur 

vårdpersonalen som hjälpte till att ta beslut gällande sin sjukdom och det blev lättare om det 

fanns någon som från början visade intresse och därigenom lyckas skapa en relation. 

Personerna beskrev att ett gott bemötande från början bidrog till ett förtroende för 

vårdpersonalen och vården vilket kunde vara väldigt viktigt när viktiga beslut skulle tas 
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angående sjukdomen, exempelvis mediciner och andra behandlingar (Fisher, Manicavasagar, 

Sharpe, Laidsaar-Powell & Juraskova, 2017). En del personer beskrev sin psykiska diagnos 

bipolär sjukdom som något de skämdes över och tyckte var jobbigt. De var rädda att 

samhället skulle ta emot dem på ett negativt sätt och inte förstå dem. Det blev då extra viktigt 

med ett bra bemötande från vårdens sida för att visa att det fanns bra hjälp att få samt att det 

inte var något att skämmas över (Thomé, Dargél, Migliavacca, Potter, Jappur, Kapczinski & 

Ceresér, 2012) Citatet nedan visar vikten av att sjukvården och vårdpersonalen finns till och 

ger personen ett gott bemötande. 

”I dont know who to tell that I have bipolar disorder. I told a friend over a week ago and I 

have not heard from her since. I feel really angry about this because I expected to have her 

support.” (Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagae, Smith & Gayed, 2009, s.126).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie har gjorts med en kvalitativ ansats då det med den ansatsen blir bäst att 

beskriva personers upplevelser av något vilket syftet var att göra. Forsberg och Wengström 

(2016) menar att det är syftet som bestämmer valet av metod för studien. Valet av metod, 

litteraturstudie, var ett självklart val för författarna då det var upplevelser som skulle 

beskrivas, Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar att en kvalitativ ansats 

pekar på att studera erfarenheter, upplevelser och personers egna meningar (ibid.).  

 

För att få fram artiklar och material till litteraturstudien användes sökdatabaserna PubMed 

och CINAHL. Dessa databaser fokuserar på hälso- och sjukvårds artiklar vilket passar 

studien bra. Dessa databaser innehöll tillräckligt antal artiklar för att kunna besvara studiens 

syfte. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) är det viktigt att sökningar 

av artiklar sker i relevanta databaser för studiens syfte (ibid.). Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver att det kan vara en god idé att få en genomgång i hur databaserna fungerar 

av exempelvis en bibliotekarie med god insyn i databaserna (ibid.). Två träffar med 

bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola anordnades, en träff för vardera databas för att 

få god kunskap om hur dessa fungerar och för att förenkla sökningarna efter artiklar.  

 

Sökordet AND har använts i sökandet för att sätta ihop de olika sökorden så att de hänger 

samman och vilket gör att sökningarna blir begränsade och mer inriktade på studiens syfte. I 

sökningarna hittades många artiklar som inte besvarade studiens syfte, det var exempelvis 

inriktningar på andra psykiska sjukdomar än bipolär sjukdom och dessa artiklar gick således 

inte att använda. Fritextsökningar gjordes också för att få breda sökningar så att ingen viktig 

artikel försvann på grund av sökordet AND.  

 

Tillslut hittades nio artiklar som ansågs kunna användas till resultatet för att besvara studiens 

syfte efter sökningarna och granskningarna av alla artiklar. Artiklarna som blev aktuella för 

resultaten är publicerade mellan år 2005 och 2017 för att endast aktuell forskning var av 

intresse för studien och dessa år ansågs som aktuell forskning. Artiklarna kommer ifrån en 

del olika länder och dessa är; USA, Irland, Nederländerna, Storbritannien, Brasilien, 

Australien och Indien. Att ha med artiklar från olika länder ger ett bredare perspektiv vilket 
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gynnar resultatet för studien. För att evidensen ska bli stark och trovärdig krävs det flera 

studier som pekar mot samma resultat oavsett vilket land studien är genomförd i (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

Studien syftade på att beskriva personer med bipolär sjukdoms upplevelse av vårdpersonals 

bemötande rent generellt. Alltså inte inom någon specifik arena då personer med diagnosen 

bipolär sjukdom kan befinna sig både inom öppen- och slutenvården. Både män och kvinnor 

var av intresse då båda könen kan bli diagnostiserade med bipolär sjukdom. Studien fokuserar 

endast på vuxna personers upplevelser, personer över 18 år. 

 

För att kontrollera att artiklarna höll måttet för studiens resultat granskades dem med hjälp av 

ett granskningsprotokoll (bilaga 2) från Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) som 

beskriver att varje människa tolkar och kvalitetsbedömer på sitt vis, därför kan artiklarna 

skilja i granskningen om någon annan skulle granska dem (ibid.). Granskingarna av artiklarna 

skedde först på egen hand av vardera författare och sedan även gemensamt för att se att 

granskningarna visade samma resultat för att höja tillförlitligheten på artiklarnas kvalitet. Alla 

nio artiklar fick medelhög till hög kvalitet efter granskingen vilket ansågs vara tillräckligt för 

denna studie.  

 

Artiklarna har lästs igenom separat till en början och sedan ett par gånger gemensamt för att 

säkerställa att artiklarna är korrekt tolkade av båda författarna, efter detta har meningsenheter 

från artiklarna plockats ut gemensamt. Eftersom artiklarna kunde tolkas olika av olika 

personer ansågs det bäst att plocka ut meningsenheterna gemensamt för att resultatet skulle 

bli en gemensam tolkning av båda författarna. En meningsenhet kan enligt Lundman och 

Hällgren-Granheim (2012) både bli för stor och för liten för att bli en bra meningsenhet, är 

den för kort kan det betyda att det blir ett sönderfall och är den för lång kan det bli för många 

betydelser i en meningsenhet (ibid.). Det är också en anledning till att meningsenheterna valts 

ut gemensamt, för att hjälpas åt att hitta bra meningsenheter. Efter meningsenheterna plockats 

ut och översatts till svenska kondenserades de gemensamt av båda författarna. 

Meningsenheterna gjordes så texnära som möjligt.  

Eftersom artiklarna inte är skrivna på författarnas modersmål från början kan det finnas risk 

för feltolkning vid översättning. Lundman och Hällgren-Granheim (2012) beskriver att en 

manifest tolkning är lättast för studenter även om det kan förekomma en del latenta budskap 
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(ibid.). Därav är denna studien gjord med en manifest innehållsanalys där en del latenta 

budskap kan förekomma.  

 

När kondenseringen var genomförd kodades meningsenheterna för att sedan kunna 

kategoriseras och bilda ett resultat. Att få fram kategorier som helt och hållet speglade 

innehållet och budskapet som författarna ville få fram var inte lätt därför resulterade det även 

i två underkategorier. Underkategorierna gjorde det lättare att få fram budskapet i resultatet. 

Det är viktigt att inga koder hamnar i två olika kategorier utan att dem är väl placerade i rätt 

kategori (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att personerna upplevde känsla av uppskattning när vårdpersonalen 

var engagerade och visade sig intresserade av personerna med bipolär sjukdom och deras 

omvårdnad. Det upplevdes även som viktigt med meningsfulla interaktioner med 

vårdpersonalen, vilket också hade en känslomässig betydelse för personerna. Det gick att 

styrka av Svensk sjuksköterskeförening (2016) som beskriver att en personcentrerad vård är 

viktig och att det är grundläggande för vårdpersonalen att kunna se hela personen som 

behöver vård, att tillgodose personen med bipolär sjukdoms alla behov, så som de 

existentiella, sociala, fysiska och psykiska behoven (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att för att personer med bipolär sjukdom skulle känna sig bekväma 

och kunna öppna upp sig för vårdpersonalen krävdes det en god relation. Ömsesidigt 

förtroende och goda vänskapsrelationer kunde bidra positivt till en god relation. Skärsäter 

(2010) stödjer resultatet genom att beskriva att det är av stor betydelse att bygga upp ett 

förtroende mellan vårdpersonalen och personen som har diagnostiserats med bipolär 

sjukdom. Personcentrerad omvårdnad är en viktig del i relationen och vårdpersonalen bör 

arbeta tillsammans med personen med bipolär sjukdom för att uppnå en god omvårdnad. 

Vidare stödjer Baker (2005) även resultatet genom att belysa tidvattenmodellen som beskrivs 

som en liknelse av livet som en resa över ett hav av erfarenheter. Vid en psykisk sjukdom kan 

personen behöva hjälp för att ta sig vidare över ett stormande hav och omvårdnaden kan 

liknas vid en livbåt där vårdpersonalen hjälper personen till en trygg hamn (ibid.). 

 

Resultatet visade att personerna hade erfarenhet av att flera av vårdpersonalen inte 

engagerade sig och att interaktionen med vårdpersonalen var bristfällig. Fler erfarenheter var 
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även att personerna kunde uppleva att vårdpersonalen inte var tillförlitliga och heller inte 

mottagliga. Resultatet styrks av att Dinc och Gastmans (2013) menar att ett bemötande från 

vårdpersonal kan bli bra och det kan även bli mindre bra och det är olika från person till 

person hur han eller hon upplever mötet. Det kan vara exempelvis erfarenheter och i vissa fall 

fördomar som kan påverka hur ett bemötande kan utfalla mellan två människor. Viktiga 

faktorer för ett bra bemötande innefattar vårdpersonalens kroppsspråk och hur en hälsning 

och hur ögonkontakten blir. Ett bra bemötande handlar även om vänlighet och framför allt 

hjälpsamhet (ibid.).  

 

Det framkom i resultatet ett det fanns en upplevelse av att vårdpersonalen inte trodde på 

personerna med bipolär sjukdom och att det förekom en upplevelse av att vårdpersonalen 

kunde vara avfärdande, behandla dem nonchalant och inte försökte förstå vilket påverkade 

omvårdanden för personerna mycket negativt. Resultatet stödjs av Baker (2005) som 

beskriver vikten av att få kontakt med människan bakom ett psykiskt ohälsotillstånd och inte 

bara den sjuke personen, samt betydelsen av att få en förståelse för personen i frågas 

livssituation vilket underlättar omvårdnaden och påverkar den positivt istället för negativt. 

Förståelse kan innebära en klarhet för vårdpersonalen om vilka svårigheter personen med den 

psykiska diagnosen har i sitt liv och varför han eller hon söker sjukvårdhjälp. Vidare 

beskriver Baker (2001) betydelsen av att vårdpersonalen tror på personerna och visar detta då 

det annars kan ha negativ effekt på personen med psykisk ohälsa som gör att han eller hon 

inte tror på sig själv (ibid.) 

 

Resultatet visade att personerna hade en upplevelse av att det förekom maktobalans mellan 

dem och vårdpersonalen och även att det upplevdes som att all makt togs ifrån dem. Känslan 

av maktlöshet var för en del av personerna en bidragande faktor till att inte kunna medverka i 

sin egen omvårdnad vilket resulterade i en nedsatt omvårdnadskvalitet. Baker (2005) styrker 

resultatet genom att belysa att för en god omvårdnadskvalitet är det viktigt att vårdpersonalen 

skapar goda förutsättningar för personen med psykisk diagnos för att han eller hon ska få 

tillbaka makten över sitt liv, det är viktigt att personen i fråga får vara delaktiga i sin 

omvårdnad och att vårdpersonalen är trygghetsskapande. Vidare beskriver McCance (2006) 

att personcentrerad omvårdnad är en viktig del i omvårdnaden och att det innebär att 

personen i fråga ska vara delaktig och få vara en del av sitt vårdande (ibid.).  
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Det framkom även i resultatet att personerna med bipolär sjukdom upplevde att det var viktigt 

med goda kvaliteter hos vårdpersonalen, som att ha förmågan att kunna visa äkta empati, 

respekt, förståelse, tålamod och medkänsla. Det var viktigt för personerna med bipolär 

sjukdom att bli behandlade som vuxna människor samt bli behandlade på samma sätt av 

vårdpersonalen som de själva hade velat bli behandlade om de var i samma situation. Det 

framkom att personerna kunde känna av i fall vårdpersonalen genuint brydde sig och ville 

hjälpa dem i omvårdnaden. Skärsäter (2010) stödjer resultatet genom att beskriva 

omvårdnaden vid bipolär sjukdom vägledande och stödjande för personen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att det är av stor vikt för personerna med bipolär 

sjukdom att vårdpersonalen bekräftar personens egen upplevelse av sitt välmående. Vidare 

belyser Swedberg och Ekman (2013) att personcentrerad omvårdnad hjälper vårdpersonal att 

se patienten och dennes känslor och inte bara sjukdomen som behöver behandlas (ibid.).  

Slutsats 
I detta examensarbete i form av en litteraturstudie beskrevs det hur personer med bipolär 

sjukdom upplevde vårdpersonals bemötande. Studiens resultat visar att personerna upplever 

bemötandet som väldigt viktigt i vårdandet och främst i det personcentrerade vårdandet, att 

det finns en del kvaliteter hos vårdpersonalen som är avgörande för ett gott bemötande. 

Relationen till vårdpersonal beskrevs olika därav både positiva och negativa relationer. De 

flesta personerna upplevde att ett gott bemötande och ett engagemang från vårdpersonalen 

kändes tryggt och det skapade ett förtroende vilket kunde göra dem delaktiga i sitt vårdande 

som i sin tur leder till mer personcentrerad vård. De personerna som beskrev de negativa 

relationerna beskrev att dem kände sig förbisedda och bortglömda vilket kunde göra att dem 

kände sig maktlösa i sin sjukdom och sitt vårdande. Personcentrerad omvårdnad beskrevs av 

personerna som en väldigt viktig del för ett bra och respektfullt vårdande, ett gott bemötande 

där vårdpersonalen tog sig tid för dem gick hand i hand med ett personcentrerat vårdande då 

många beskrev att det handlade om att vårdpersonalen tog sig tid att lyssna.  

 

För att vårdpersonal ska kunna göra ett gott intryck med ett bra bemötande för personerna 

med bipolär sjukdom krävs det främst att personalen har kunskap och förståelse för bipolär 

sjukdom. Sjuksköterskan eller vårdpersonalen behöver ta sig tid att lyssna på personen och på 

så sätt bilda ett förtroende patient och vårdpersonal emellan. Tar vårdpersonalen sig tid ökar 

det den personcentrerade omvårdnaden då personen som vårdas känner sig sedd och att det 
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finns tid för dem. Kunskapen denna studie för med sig kan bidra till en bättre kvalitet på den 

personcentrerade vården samt bemötandet för personer med bipolär sjukdom. Vidare 

forskning behövs i Sverige då denna studie grundar sig på utländska artiklar vilka kan ha en 

annan bild av hälso- och sjukvården än vad Sverige har.  

Självständighet  
Fanny Hjelm och Andrea Wikerstål har gemensamt arbetat med detta examensarbete, en del 

bitar har dock genomförts på egen hand men har i efterhand kontrollerats och godkänts av 

båda två. De delarna som har genomförts på egen hand är datainsamlingen samt att en del av 

bakgrunden delades upp för att tidseffektivisera. Övriga delar i examensarbetet har 

genomförts gemensamt och i dessa delar har båda två varit lika delaktiga.  
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Sökningsnr Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
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Grover S, 
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Dutt, A 
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study of caregivers' 
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patients with 
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disorder and 
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Kvalitativ 
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50 
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Hög 

Proudfoot J, 

Parker G, Benoit 

M, 

Manicavasagae 

V, Smith M, 

Gayed A 

 

2009, Australien 

What happens after 

diagnosis? 

Understanding the 

experiences of 

patients with 

newly-diagnosed 

bipolar disorder 
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intervjustudie 
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Skelly N, 
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Fearon P 
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Bilaga 4 Exempel på analysarbete 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Deltagarna 

värderade högt hur 

personalen närmar 

sig och hur de 

engagerar sig i 

dem. 

Värderade högt hur 

personalen närmar 

sig och deras 

engagemang. 

Värderade högt 
närmandet och 
engagemanget 

Goda relationer Relationen till 
vårdpersonalen 
 

Relationen med 

vårdgivaren, där 

ömsesidigt 

förtroende spelar en 

viktig roll, sågs 

som en viktig del. 

Relationen med 

vårdgivaren och 

ömsesidigt 

förtroende spelar en 

viktig roll.  

Relationen och 
ömsesidigt 
förtroende är 
viktigt 

Goda Relationer Relationen till 
vårdpersonalen 
 

Jag kände inte att 

jag hade en chans 

att på något sätt 

bidra och jag hade 

inget att säga till 

om i min egen 

behandling. 

Känsla av att inte 

ha en chans att 

bidra eller något att 

säga till om i 

behandlingen.  

Ingen möjlighet 
att bidra till 
egna 
behandlingen 

Negativa relationer Relationen till 
vårdpersonalen 

När patienter inte 

var bekväm med 

vårdpersonalen, 

nämnde några 

deltagare att det 

kan leda till dålig 

behandling. 

Att inte vara 

bekväm med 

vårdpersonalen kan 

leda till dålig 

behandling. 

Inte bekväm 
med 
Vårdpersonalen  

Negativa relationer Relationen till 
vårdpersonalen 
 

Det är viktigt att 

personalen visar 

äkta empati och 

värme för 

deltagarna och 

Personalen bör visa 

äkta empati, värme 

och behandla 

vårdtagarna med 

respekt. 

Visa empati, 
värme och 
respekt för 
vårdtagarna.  

 Vikten av goda 
kvaliteter hos 
vårdpersonal 
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behandla dem med 

respekt. 

Deltagarna nämnde 

ett antal egenskaper 

som de trodde var 

viktigt för 

vårdpersonalen att 

ha, förmåga att 

lyssna nämndes 

oftast.  

Viktig egenskap 

hos vårdpersonalen 

är förmågan att 

lyssna 

Vårdpersonalens 
förmåga att 
lyssna är av stor 
vikt 

 Vikten av goda 
kvaliteter hos 
vårdpersonal 
 

Jag skulle vilja 

träffa samma 

personal hela tiden, 

istället får jag varje 

gång jag kommer 

hit träffa någon ny.  

Träffa samma 

personal istället för 

nya varje 

vårdtillfälle. 

Viktigt med 
samma personal 
för att bygga 
relationer.  

 Personcentrera
d omvårdnad 
till personer 
med bipolär 
sjukdom 

Det hade varit bra 

om någon direkt 

bemötte mig och 

mina frågor jag 

hade. Istället fick 

jag sitta och googla 

i väntrummet. 

Bra med ett 

bemötande och 

information direkt 

istället för att 

behöva googla 

själv. 

Bemötande och 
information är 
viktigt. 

 Vikten av ett 
gott 
bemötande 
från 
vårdpersonalen 
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