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Sammanfattning: 
 
Bakgrund: Flera studier har visat att personer med bipolär sjukdom har en sämre 

livskvalitet jämfört med övriga befolkningen. Som sjuksköterska inom psykiatrisk 

vård är det viktigt att ha kunskap om sjukdomen för att ge bästa möjliga 

behandling med mål att stabilisera symtom, förebygga återfall och främja 

livskvalitet. 

 

Syfte: Att utifrån sjuksköterskans uppfattning beskriva vilka omvårdnadsinsatser 

som främjar livskvalitet vid bipolär sjukdom. 

 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys som baserades på åtta semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Resultat: Resultatet visade tre huvudteman: Kunskap om sjukdomen: betydelsen 

av att både patient och anhöriga fick kunskap om sjukdomen; Trygghet och 

kontinuitet i vården: veta var och till vem man vänder sig i vården hade stor 

betydelse samt Personcentrerad vård: att bli sedd och bemött som en unik person. 

 

Slutsats: Patientutbildning där man tar upp vikten av regelbundna levnadsvanor, 

att undvika stress samt att bli medveten om sina tidiga tecken kan hjälpa att 

stabilisera symtom och förebygga återfall.  

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, livskvalitet, patientutbildning, psykiatrisk 

omvårdnad, personcentrerad vård 

  



 

Abstract: 

Background: Several studies have shown that persons with bipolar disorder have 

a poorer quality of life compared to the rest of the population. As a nurse in 

psychiatric care it is important to have knowledge about the disease in order to 

provide the best possible treatment with the goal to stabilize symptoms, prevent 

relapse and promote quality of life. 

 

Objective: Based on the nurse's perception, describe the nursing interventions 

promoting quality of life in bipolar disorder. 

 

Method: A qualitative content analysis based on eight semi-structured interviews. 

 

Results: The results showed three main themes: Knowledge about the disease: the 

importance of that both the patient and family members gain knowledge about the 

disease; Safety and continuity of care: knowing where and who to contact in care 

was of great importance and Person-centered care: be seen and treated as a unique 

person. 

 

Conclusion: Patient education which highlights the importance of regular habits, 

to avoid stress and to become aware of early signs can help stabilize symptoms 

and prevent relapse. 

 

Keywords: Bipolar disorder, quality of life, psychoeducation, psychiatric 

nursing, person-centered care 
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INLEDNING 
 

I rollen som sjuksköterska inom psykiatrisk vård har vi träffat ett flertal personer 

med bipolär sjukdom. Att arbeta med patienter som har en bipolär sjukdom kan 

stundtals vara svårt då sjukdomen är så mångfacetterad. Sjukdomen är kronisk och 

påverkar både patienten och närstående. Den medicinska behandlingen står ofta i 

fokus, men även omvårdnaden har en betydande roll. Vi var intresserade av 

sjuksköterskans kunskap och erfarenhet av omvårdnadsinsatser som kunde främja 

livskvalitet hos personer med bipolär sjukdom. 

 
BAKGRUND 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 31§ är målet för hälso- 

och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. I regeringens proposition 2002/03:35 (Mål för folkhälsan), 

uppges att sjukskrivningarna i Sverige är högst vad gäller psykisk ohälsa, psykiskt 

sjuka löper även större risk än andra att bli fysiskt sjuka eller skadade. 

Ett flertal psykiska sjukdomstecken är subjektiva upplevelser som också till viss 

del kan ses som en normal del av den mänskliga tillvaron. Avgränsningen mellan 

friskt och sjukt har därför diskuterats mer inom psykiatrin än inom andra 

medicinska specialiteter (Åsberg & Mårtensson, 2009). Bipolär sjukdom är en 

allvarlig kronisk psykisk sjukdom som kan leda till ett handikappande tillstånd. 

Det är viktigt att se till patientens perspektiv och erfarenhet av sin sjukdom 

(Martin-Subero et al., 2014). 

 
Omvårdnad 
 
Grundstenen i all avancerad omvårdnad är samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Omvårdnadsinsatserna ska vara evidensbaserade vilket innebär att 

de ska vara de som gör störst nytta för patienten (Edberg et al., 2013).  

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och sjuksköterskans kompetens har 

betydelse för kvaliteten i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Omvårdnad syftar till att lindra, vidmakthålla eller förbättra patienternas hälsa och 

välbefinnande. Det är viktigt att utvärdera patienternas funktionsförmåga och 
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välbefinnande i samband med olika omvårdnadsinsatser (Forsberg & Wengström, 

2012). Omvårdnad handlar också om att förstå situationen, handla för patientens 

bästa och som sjuksköterska använda sin professionella bedömningsförmåga 

(Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Sjuksköterskans kliniska erfarenhet och 

patientens önskemål ska vägas in vid beslut om lämpliga omvårdnadsinsatser 

(Edberg et al., 2013). Syftet med omvårdnadsprocessen är att främja patientens 

hälsa och sociala funktion samt att underlätta för patienten genom att lära ut 

strategier för att själv hantera sin sjukdom, etablera en allians med patienten samt 

utbilda både patient och dennes anhöriga (Goossens, Beentjes, de Leeuw, 

Knoppert-van der Klein & Van Achterberg, 2008). Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor (2014) beskriver att omvårdnad har sin utgångspunkt i 

humanvetenskap vilket innebär att människan ska ses som aktivt skapande av 

mening och att vara del av det sammanhang hon befinner sig i. Psykiatrisk 

omvårdnad syftar till att stärka personens känsla av att själv kontrollera sitt liv, 

kunna hantera sina känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig att 

hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och 

uppnå personlig utveckling. I psykiatrisk omvårdnad poängteras hälsoprocesser ur 

ett helhetsperspektiv och även de livsförhållanden och levnadsvillkor som bidrar 

till hälsa. I en studie av Crowe et al. (2012) beskrev patienter med bipolär sjukdom 

att sjukdomen fick dem att känna sig utom all kontroll, patienterna beskrev en 

känsla av att de förlorat sitt självbestämmande. Patienterna liknade känslan av att 

inte ha kontroll över sin sjukdom med att inte ha kontroll över sitt eget liv. Enligt 

Goossens et al. (2008) har psykiatrisjuksköterskor en viktig roll i att stötta 

patienter med bipolär sjukdom så att de får en känsla av att ha kontroll över sitt liv. 

Kontinuitet i relationen mellan sjuksköterskan och patienten är av stor vikt och 

handlar mycket om förtroende, sjuksköterskan måste därför vara trovärdig, 

pålitlig, opartisk och lugn. 

 
Bipolär sjukdom 
 
Bipolär sjukdom är en kronisk och recidiverande sjukdom med skiftande symtom 

(American Psychiatric Association 2013). Sjukdomen kännetecknas av växlande 

hypomana eller maniska, depressiva och ibland även blandade episoder (Åsberg & 

Mårtensson, 2009). Redan i det gamla testamentet beskrevs sjukdomen bipolär 
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som då benämndes manodepressiv sjukdom (Adler et al., 2014). Etiologin till 

bipolär sjukdom är inte känd, men sjukdomen har en betydande ärftlighet. 

Ärftligheten har angetts vara mellan 60-90%. Bipolär sjukdom brukar vanligtvis 

debutera från tonåren och upp till 25 års ålder. Det är vanligare att debuten är en 

depression än att det är en mani (Häggström & Magnil, 2014).  

 

Bipolär typ I och typ II 
 

DSM systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) används 

inom psykiatrin för att ställa diagnos. Vid klassifikation används bipolär typ I och 

bipolär typ II (American Psychiatric Association 2013). I befolkningen är 

prevalensen för bipolär typ I knappt 1% och för bipolär typ II 2-4% (Häggström & 

Magnil, 2014). 

Bipolär typ I förutsätter en episod som uppfyller kriterierna för mani och är den 

mest kända och uttalade formen av bipolaritet. Det krävs endast en episod av mani 

för att ställa diagnos (Adler et al., 2014; American Psychiatric Association 2013). 

Manin ska vara under en tydligt avgränsad period av minst en vecka. Mani innebär 

ett upprymt stämningsläge. Tillståndet kan kännetecknas av ett medryckande gott 

humör men det finns också patienter som är irritabla och har en ökad aggressivitet. 

Vid en manisk period är aktivitetsnivån förhöjd och sömntiden förkortad. 

Tankeförloppet hos en manisk patient är snabbt, associationer och infall flödar. 

Självkänslan är ofta på topp. Bipolär typ II innebär recidiverande depressioner och 

perioder av hypomani. Vid depression är patienten nedstämd och har en dyster 

sinnesstämning. Ofta finns en känsla av inre oro och vånda. Ett minskat 

emotionellt engagemang är vanligt. Vid depression finns en oförmåga att uppleva 

positiva känslor, många patienter beskriver en tomhet, likgiltighet eller apati. Det 

som skiljer den hypomana episoden från den maniska är att vid hypomani behöver 

symtomen bara varat under fyra dagar. Det behöver inte ha funnits en påtagligt 

försämrad funktion i yrkesliv, sociala kontakter eller relation till andra människor 

(Adler et al., 2014; American Psychiatric Association 2013; Åsberg & Mårtensson, 

2009; Häggström & Magnil, 2014). Hypomani är ett förhöjt stämningsläge som 

inte uppnår de dimensioner som finns vid en mani. Hypomani kan vara förenat 

med betydande kreativitet (Adler et al., 2014). I en studie av Ishak et al. (2012) 

upplevde patienter med bipolär sjukdom en lägre livskvalitet i de depressiva 
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skoven, följt av maniska och hypomana skov. Flera studier visar på att patienter 

med bipolär sjukdom upplevde att sjukdomen hade en negativ effekt på framför 

allt ekonomi, utbildning, yrke, anpassning till familj och sociala relationer (Ishak 

et al., 2012; Piccinni et al., 2007; Kurdal et al., 2013). 

 
Behandling 
 

Den behandling som ges vid bipolär sjukdom omfattar både farmakologiska samt 

psykologiska metoder och leder till att flertalet av de patienter som insjuknar blir 

symtomfria. En stor del av patienterna kan också bli funktionellt återställda och 

undvika allvarliga återfall. Det är lättare att hantera sjukdomen om det finns stöd 

och samarbete med anhöriga. Det är viktigt att patienter med bipolär diagnos få ta 

del av aktuella farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder. 

Farmakologisk behandling vid bipolär sjukdom beror på grunddiagnos, det 

aktuella tillståndet och läkemedlets specifika effekt (Adler et al., 2014). Vid 

depression kan patienter med bipolär sjukdom behandlas med antidepressiva 

läkemedel tillsammans med stämningsstabiliserande. Vid akut mani behandlas 

patienterna oftast med atypisk neuroleptika ofta kombinerat med bensodiazepiner. 

Vid långtidsbehandling används vanligtvis stämningsstabiliserande läkemedel som 

exempelvis litium. Vid svåra depressioner och manier är elbehandling (ECT) en 

behandlingsform som ibland används (Häggström & Magnil, 2014). Kognitiv 

beteendeterapi rekommenderas vid bipolär depression. Alla patienter bör erbjudas 

patientutbildning som en del i behandlingen (Adler et al., 2014). Flera studier har 

visat på värdet av patientutbildning hos personer med bipolär diagnos. Studierna 

har visat att patientutbildning ska ses som ett komplement till den medicinska 

behandlingen. (Candini et al., 2013; Cuhadar & Olcay Cam, 2014; Javadpour, 

Hedayati, Dehbozorgi & Azizi, 2013; Kurdal, Tanriverdi & Savas, 2013; Stafford 

& Colom, 2013). Genom att ge patientutbildning kunde inläggningar på sjukhus 

både förebyggas och minskas (Candini et al., 2013; Javadpour et al., 2013). 

Patientutbildning hjälpte patienten att få olika verktyg för att kunna hantera sin 

sjukdom, detta gjorde dem mer aktiva i sin egen behandlingsprocess (Candini et 

al., 2013; Stafford & Colom, 2013).  
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Andra tillstånd som kan ge bipolära symtom 
 
Rapid cycling är ett bipolärt syndrom med korta svängningsperioder, antalet 

episoder är fler än fyra under ett år, men kan även vara många fler än så (Åsberg & 

Mårtensson, 2009). Cyklotomi innebär att det under minst två år funnits flera 

perioder med hypomana tecken som enligt DSM-5 inte uppfyller kriterierna för 

hypomani och perioder med tecken på depression som inte uppfyller kriterierna för 

depression (Adler et al., 2014; American Psychiatric Association 2013; Häggström 

& Magnil, 2014).  Det finns även andra tillstånd där mani, hypomani och 

depression kan ses. Några exempel kan vara vid intag av vissa droger samt 

mediciner som till exempel centralstimulantia, kortikosteroider, antidepressiva, 

alkohol eller elbehandling. Även vid vissa fysiska sjukdomar som MS, stroke, 

Cushings sjukdom och traumatiska hjärnskador kan liknande symtom som vid 

bipolär sjukdom uppträda (Adler et al., 2014). 

 
Livskvalitet  
 

Begreppet livskvalitet har ingen allmänt accepterad definition utan begreppet får 

olika betydelse beroende på individens egna uppfattningar, värderingar och 

levnadssätt. Inom hälso- och sjukvården används livskvalitet som ett mått på hälsa 

och funktion (SOU 2015:56). Enligt världshälsoorganisationen WHO (1995) är 

livskvalitet individens uppfattning om sin livssituation i förhållande till kultur och 

normer samt sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. Livskvalitet 

är en personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och som 

varierar med tiden. I SOU 2015:56 beskriver man fyra framträdande tolkningar av 

livskvalitet som återkommer i den vetenskapliga litteraturen. Dessa tolkningar är 

livskvalitet som välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet. Enligt en 

studie av Van der Voort et al. (2015) kan personer med bipolär sjukdom drabbas 

av både funktionsnedsättning och minskad livskvalitet. Livskvalitet innefattar både 

symptom och funktion samt patientens upplevelse av detta. Resultatet från studien 

visar att patienter med bipolär sjukdom och deras närstående inte bara efterfrågar 

behandling som förbättrar symtom, utan även behandling som förbättrar funktion 

och livskvalitet. Lee Mortensen, Vinberg, Lee Mortensen, Jorgensen & Eberhard 

(2015) påvisade i sin studie att arbetsförmågan var viktig för patientens 
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självförtroende och de sociala aspekterna var centrala för att uppleva livskvalitet. 

Sett ur patientens perspektiv var förbättrad livskvalitet av högsta betydelse. 

 
Personcentrerad vård 
 
Begreppet personcentrerad vård är en beskrivning av god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Grunden i den personcentrerade vården är respekt 

för personen, den enskildes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt och 

förståelse (Leksell & Lepp, 2013). Personcentrerad vård utgår från att varje 

människa ska bemötas som en fri och värdig person. Människan är fri men 

samtidigt ömsesidigt beroende. Personcentrerad vård innebär att se patienten som 

en person och arbeta för att tillgodose dennes individuella behov. Det är viktigt att 

ta hänsyn till patientens egna värderingar, förväntningar och föreställningar och 

samtidigt värna om personens integritet och värdighet. Att noggrant ta del av 

patientens berättelse innebär att få kännedom om hur väl patienten känner sig själv 

samt vilka förutsättningar och svårigheter han eller hon har för att nå hälsa (Edberg 

et al., 2013). Enligt Leksell & Lepp (2013) är berättelsen patientens personliga 

förklaring till sin sjukdom och symtom och hur dessa påverkar livet, berättelsen är 

därför central i den personcentrerade vården. Ekman et al. (2011) menar att om 

patienten ska kunna vara aktiv i sin egen vård behöver sjuksköterskan se honom 

eller henne som en person med egen vilja, känslor och behov. Att lyssna till 

patientens berättelse är första steget i att etablera en relation. 

Enligt Hertting et al. (2015) har varje person en unik livssituation med de 

närstående, sitt vardagsliv och sin egen vilja och idéer om hur vården kan 

utformas. Kontinuiteten i vården är viktigt och ger möjlighet för patienter och 

närstående att hålla kontakten med vården även mellan vårdtillfällena. Kontinuitet 

förutsätter en relation som i sin tur kan skapa säkerhet, trygghet och indirekt ge 

förbättrad hälsa. I en studie av Stegink et al. (2015) intervjuades patienter med 

bipolär sjukdom, resultatet visar att sjuksköterskan hade en viktig roll i 

patienternas tillfrisknande genom att skapa en trygg miljö där patienten kunde 

känna sig trygg, förstådd och välkommen. Med en sjuksköterska som var empatisk 

kunde patienterna diskutera sina problem, resultatet visade att det var viktigt att 

sjuksköterskan såg personen bakom sjukdomen. Clayton (2012) menar att bli sedd 
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som en hel människa kan vara stärkande för den som behöver hjälp och stöd,  

genom att bli sedd som människa stärks känslan av värdighet hos personen. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Bipolär sjukdom är ett tillstånd som har stor påverkan på individen. Tidigare 

forskning visar att personer med bipolär sjukdom har en sämre livskvalitet jämfört 

med övriga befolkningen. Sjuksköterskan har en betydande roll genom att 

tillsammans med patienten skapa förutsättningar för ett bättre mående. Det finns få 

studier som tar upp sjuksköterskans roll för att främja livskvalitet hos 

patientgruppen. För att kunna stödja patienten är det viktigt att utifrån 

sjuksköterskans erfarenhet få en djupare kunskap om omvårdnadsinsatser som 

främjar livskvaliteten.  

 

SYFTE 
 

Att utifrån sjuksköterskans uppfattning beskriva vilka omvårdnadsinsatser som 

främjar livskvalitet hos personer med bipolär sjukdom. 

 
METOD 
 

Design 
 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsen inom omvårdnadsforskning syftar till att beskriva, förstå, 

förklara och tolka. Förhållningssättet hos forskaren ska vara förutsättningslöst. 

Den kvalitativa forskningen utvecklas under tiden som studien pågår, kvalitativ 

forskning handlar om att ha en helhetssyn på fenomenet som studeras (Forsberg & 

Wengström, 2012; Polit & Beck, 2012). Intervjuer gjordes utifrån 

semistrukturerade frågor. I en semistrukturerad intervju styr den övergripande 

forskningsfrågan intervjun. Den semistrukturerade intervjun genomförs med en 

friare struktur genom att ange de ämnesområden som ska ingå (Forsberg & 

Wengström, 2012). Gemensamt för öppna frågor är att de inte behöver tas i samma 

ordning utan kan anpassas efter vad som kommer upp i intervjun (Danielson, 

2012). Frågor som är mer öppet formulerade lockar ofta till berättande (Skott, 

2004). 
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Undersökningsgrupp 
 
Tillstånd om att genomföra studien inhämtades från verksamhetschefer för två 

psykiatriska sektorer (bilaga 1). Efter tillstånd från verksamhetscheferna 

informerades enhetscheferna. Enhetscheferna föreslog de sjuksköterskor vid 

respektive mottagning som hade mest erfarenhet kring patientgruppen. 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat inom psykiatrin under 

minst ett år och att de skulle ha erfarenhet av att möta patienter med bipolär 

sjukdom i sitt arbete. De åtta sjuksköterskor som föreslogs var samtliga anställda 

inom psykiatrisk öppenvård Alla åtta sjuksköterskor var kvinnor. Sjuksköterskorna 

hade varit yrkesverksamma inom psykiatrin mellan ett och ett halvt till fjorton år, 

och de hade arbetat med patienter med bipolär sjukdom mellan ett och ett halvt till 

fjorton år. Samtliga åtta sjuksköterskor som tillfrågades deltog och fullföljde 

intervjuerna. 

 
Datainsamlingsmetod 
 
Individuella semistrukturerade intervjuer användes. I den kvalitativa intervjun är 

det viktigt att den som intervjuar uppmuntrar forskningspersonen att uttrycka sina 

uppfattningar, upplevelser, värderingar och attityder, det är också viktigt att 

uppmärksamma de svar som behöver följas upp (Forsberg & Wengström, 2012; 

Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) kan intervjuguiden även 

inkludera uppföljningsfrågor. En intervjuguide användes (Bilaga 2). Frågorna var 

utformade av författarna till examensarbetet för att besvara syftet. Frågorna 

omfattade två demografiska frågor samt fyra öppna frågor. Även 

uppföljningsfrågor användes. De öppna frågorna var formulerade för att belysa de 

omvårdnadsinsatser som var av betydelse för att främja livskvalitet vid bipolär 

sjukdom. Öppna frågor kan användas som stöd under intervjun, några 

övergripande frågor kan vara till hjälp för att få utförliga berättelser från 

intervjupersonen (Danielson, 2012). 

 

Tillvägagångssätt 
 
Innan intervjuerna genomfördes skickades informationsbrev till verksamhetschefer 

för två psykiatriska sektorer. Efter tillstånd från verksamhetscheferna informerades 

enhetschefer vid fyra olika öppenvårdsmottagningar om studiens syfte och 
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upplägg. Enhetscheferna föreslog de sjuksköterskor vid respektive mottagning som 

hade mest erfarenhet kring patientgruppen utifrån de inklusionskriterier 

uppsatsförfattarna satt upp. De sjuksköterskor som önskade delta fick både muntlig 

samt skriftlig information (bilaga 3) om studien och informerades om att det var 

frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. 

Tid för intervju bokades i samråd med sjuksköterskorna, intervjuerna skedde på 

arbetstid, i ett avskilt och ostört rum på respektive arbetsplats. Enligt Skott (2004) 

är det viktigt att vara på en plats där personen som ska berätta känner sig 

avslappnad och trygg. 

Intervjuerna genomfördes under en två veckors period och tog cirka 30-60 minuter 

vardera. Båda författarna deltog i intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in. 

Skott (2004) menar att det kan vara av stor vikt att man som forskare efter 

intervjutillfället skriver ned hur man upplevt intervjusituationen. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det viktigt att fånga det som inte blir sagt genom att även 

notera kroppsspråk, suckar och tystnad. Inför intervjuerna var författarna till 

examensarbetet väl förberedda. Efter första intervjun blev det bekräftat att 

intervjufrågorna var relevanta för att besvara studiens syfte. 

 
Analys 
 
I kvalitativ forskning syftar analysen till att beskriva, förstå, förklara och tolka 

(Forsberg & Wengström, 2012; Polit & Beck, 2012). En kvalitativ innehållsanalys 

användes för bearbetning av materialet. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att 

få fram översiktliga beskrivningar av en företeelse. För att komma åt det centrala 

budskapet och sjuksköterskornas erfarenheter använde vi oss av en manifest 

ansats. Den manifesta ansatsen omfattar det som faktiskt sägs och uttrycks direkt i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att kunna analysera intervjun transkriberades materialet ordagrant. Tolkningen 

av en berättelse påbörjas redan vid lyssnandet och pågår genom både utskrift och 

genomläsning av texten från intervjun (Skott, 2004). Transkriptionen återgav även 

pauser, skratt, gråt och suckar. Hela texten lästes igenom upprepade gånger av 

båda uppsatsförfattarna för att få en känsla för helheten. Meningar eller fraser som 

innehöll relevant information för syftet markerades i texten som meningsbärande 

enheter. Den omkringliggande texten togs också med så att sammanhanget fanns 
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kvar. De meningsbärande enheterna kondenserades för att kunna se om de 

speglade samma sak (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Utifrån 

de kondenserade meningsenheterna skapades subteman som diskuterades mellan 

författarna för att sedan delas in i teman. Temat ska vara den röda tråden i studien 

och kan ses som ett uttryck för innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tre huvudteman och sju subteman identifierades. De teman som identifierats 

diskuterades i relation till syftet av båda uppsatsförfattarna tillsammans vilket 

gjorde att teman och subteman kunde bekräftas. Både inspelning och utskrift 

makulerades vid studiens slut. 

 

Materialet från intervjuerna bearbetades enligt följande: 

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Pauser, skratt och 

suckar etc återgavs vid transkriptionen. 

2. Texterna som helhet lästes igenom upprepade gånger av båda 

uppsatsförfattarna. 

3. Efter noggranna genomläsningar markerades den text som var relevant i 

förhållande till studiens syfte. 

4. Meningsbärande enheter markerades och kondenserades. 

5. Olika grupper bildades och på så sätt skapades subteman och huvudteman. 

Tre huvudteman samt sju subteman identifierades. 

6. De teman som identifierats diskuterades av uppsatsförfattarna och ställdes 

mot syftet vilket gjorde att texten i sin helhet kunde bekräftas. 
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Tabell 1. Exempel från innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman, 2004 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Subteman Teman 

Vad vi gör är väldigt 
individuellt ifrån person till 
person, vad man behöver, 
hur mycket man behöver…. 

Vården som ges är 
individanpassad utifrån hur 
mycket och vad man 
behöver. 

Uppföljning utifrån behov Personcentrerad vård 
 

Det kan ju vara att man 
kommer från helt olika 
bakgrunder, helt olika 
grundförutsättningar. En 
kanske alltid har haft ett 
välordnat liv och fungerande 
nät runt sig och en annan är 
uppväxt i missbrukarhem 
eller där ingenting funkar 
och har aldrig haft jobb, 
medan nån annan kanske har 
en fungerande tillvaro och 
familj… och dom två 
personerna har ju helt olika, 
olika syn kanske på vad 
livskvalitet är och vad man 
vill uppnå… 

Individuellt stöd utifrån 
vad personen behöver. 

Bli sedd och bemött som 
en unik person 

Alltså det viktigaste är väl 
att patienten alltid känner att 
dom har någonstans där dom 
kan vända sig till om dom 
får problem eller om det 
uppstår svårigheter eller om 
dom börjar må sämre. Att 
dom ska ha en trygghet och 
alltid ha nån att vända sig 
till inom psykiatrin och 
kunna få hjälp, att man får 
komma på ett samtal ganska 
snabbt och att det kan ge en 
grundtrygghet kanske… till 
välbefinnande… 

Trygghet att veta var man 
kan vända sig när man mår 
sämre. 

Att veta var och till vem 
man vänder sig 

Trygghet och kontinuitet i 
vården 

För att hindra en inläggning 
alla borde egentligen ha en 
form av plan att går den här 
ner i en depression eller upp 
i en hypomani då ska vi göra 
så här och så här.. 

En plan för åtgärder vid 
återfall. 

Vårdplan och krisplan 

Jag säger ju liksom att vi ska 
prata lite om tidiga tecken. 
Vad märkte du? Kommer du 
ihåg hur du mådde? Hur det 
såg ut för dig innan du blev 
deprimerad liksom. Var det, 
kommer du ihåg om du sov 
sämre eller om det var 
nånting som gjorde att du 
kände sig stressad eller 
kände du dig på dåligt 
humör eller ja… det här 
vanliga. 

Medvetenhet om patientens 
egna tidiga tecken. 
 

Självkontroll över sin 
sjukdom och sina symtom 

Kunskap om sjukdomen 
 

Just det att anhöriga lär sig 
att förstå vad det handlade 
om så att man vet lite mer 
och inte behöver bli rädd…  

Förståelse och kunskap till 
anhöriga. 

Kunskap och stöd till 
anhöriga 
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Forskningsetiska överväganden 
 

Forskning är viktigt och nödvändigt både vad gäller individer och för samhällets 

utveckling. Individer får dock inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar mot sårbara 

grupper (Sygeplejerskers samarbete i Norden, 2003). Lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor samt Personuppgiftslagen 

(1998:204) har som syfte att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning. Enligt lagen ska forskningspersonen informeras om 

den övergripande planen för forskningen vilket innebär information om syftet med 

forskningen samt de metoder som kommer att användas. Information ska även ges 

om de följder och risker som forskningen kan medföra samt vem som är 

forskningshuvudman och att deltagande i forskningen är frivilligt. 

Forskningspersonen ska också informeras om rätten till att när som helst avbryta 

sitt deltagande i studien. Forskning ska utföras med hänsyn till de fyra 

grundläggande etiska principerna: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 

att inte skada samt rättviseprincipen (Kjellström, 2012). Blankett för etisk 

egengranskning gicks igenom (bilaga 4). Samtliga frågor besvarades med nej 

vilket gjorde att ingen ansökan till forskningsetiska nämnden (FEN) behövde 

göras. Inför intervjuernas genomförande inhämtades tillstånd från 

verksamhetscheferna. Sjuksköterskorna som deltog i studien informerades både 

muntligt och skriftligt om syftet med studien samt upplägget. De informerades 

även om att det var frivilligt att medverka och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande i studien. Sjuksköterskorna informerades även om att data skulle 

komma att behandlas konfidentiellt. Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor ska frivilligt informerat samtycke ges. De 

sjuksköterskor som önskade delta i studien fick ge sitt muntliga samtycke  

(bilaga 3). De deltagare som önskade fick ta del av studieresultatet. 
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RESULTAT 
 

Resultatet från studien redovisas utifrån teman och subteman enligt tabell: 

Teman Subteman 

Kunskap om sjukdomen Självkontroll  över sin sjukdom och sina 

symtom 

Kunskap och stöd till anhöriga 

Trygghet och kontinuitet i vården Att veta var och till vem man vänder sig 

Vårdplan och krisplan 

Samordning 

Personcentrerad vård Att bli sedd och bemött som en unik person 

Uppföljning utifrån behov 

 

Kunskap om sjukdomen 
 

Att både patient och anhöriga fick kunskap om symtom, tidiga tecken och 

behandling vid bipolär sjukdom bidrog till ökad livskvalitet. De subteman som 

framkom var: Självkontroll över sin sjukdom och sina symtom samt Kunskap och 

stöd till anhöriga. 

 

Självkontroll över sin sjukdom och sina symtom 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patientutbildning var mycket viktigt för att patienter 

med bipolär sjukdom skulle kunna hantera sin sjukdom och sina symtom. 

Utbildning kunde ges individuellt eller i grupp allt utifrån personens behov. På alla 

mottagningar gavs information och utbildning individuellt, endast en av 

mottagningarna hade patient-och anhörigutbildning i grupp. Vid den sist nämnda 

mottagningen gavs utbildning samt efterföljande diskussionsforum vid åtta 

tillfällen med olika teman vid varje tillfälle. Olika yrkeskategorier ansvarade för 

olika teman. Alla sjuksköterskorna efterfrågade just patientutbildning i grupp och 

upplevde att det skulle påverka patienternas livskvalitet i positiv riktning. 

 

”Utbildning i grupp, andra kontakter och utvidga sitt kontaktnät och 

just det igenkännande att andra kan ha samma problem eller andra 

problem och att man kan hjälpa varandra” (C) 
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För att lära sig att hantera sin sjukdom och känna sig trygg med sin diagnos och 

medicinering betonade sjuksköterskorna vikten av att patienten fick information 

om diagnosen bipolär sjukdom, orsaker, medicinering och kunskap om olika 

strategier för att hantera sjukdomen. En av sjuksköterskorna nämnde betydelsen av 

acceptans av sjukdomen för att kunna jobba med beteendeförändring. Vid en av 

mottagningarna erbjöds patienterna informationssamtal hos en sjuksköterska så 

snart diagnosen bipolär sjukdom blivit ställd. Sjuksköterskorna upplevde det som 

viktigt att patienterna själva blev medvetna om och uppmärksamma på sina egna 

tidiga tecken samt stress- och sårbarhetsfaktorer. Grunden var att patienten själv 

skulle lära sig att känna när ett nytt skov var på gång. Egen kunskap och 

medvetenhet om tidiga tecken när man var på väg ner i en depression eller på väg 

upp i hypomani eller mani kunde hjälpa patienten att söka hjälp i tid.  

Sjuksköterskorna poängterade att många patienter med bipolär sjukdom hade 

önskemål om att träffa andra i liknande situation och få ta del av andras 

erfarenheter, de upplevde att det fanns behov av mer öppna grupper dit patienterna 

kunde komma för att träffa andra. Utbyte av kunskap och erfarenheter med andra 

beskrevs som mycket viktigt och som ett sätt att öka livskvalitet samt minska 

stigmatisering och isolering. 

  

”Känslan av att jag är inte ensam, det är inte bara jag som har en 

bipolär diagnos, det finns fler och vi finns överallt och det går att 

hantera och se fördelar, och inte bara alla problem…” (A) 

 

I intervjuerna framkom vikten av att prata om livsstilsfaktorer som sömn, kost, 

motion, att undvika alkohol och droger samt hålla sina rutiner som betydelsefulla 

aspekter för att uppnå livskvalitet. Daglig fysisk aktivitet upplevdes som viktigt för 

att patienten skulle må så bra som möjligt. Vid en mottagning hade man haft en 

”levnadsvanegrupp” där man jobbat med kost, motion, alkohol och nikotin. 

Sjuksköterskan beskrev hur flera patienter slutat röka under tiden i gruppen, några 

hade börjat gå med stavar och gått ned i vikt och man såg även positiv effekt på 

både mätvärden som puls och blodtryck samt på blodprover som till exempel 

kolesterol. 
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En av sjuksköterskorna beskrev hur hon arbetade med avslappning och 

stresshantering. Tillsammans med patienten genomförde sjuksköterskan 

avslappningsövningar från internet som patienten sedan på ett enkelt sätt kunde ta 

fram och använda sig av hemma.  

Vikten av medicinering för att uppnå livskvalitet vid bipolär sjukdom togs upp av 

alla sjuksköterskorna. Information och kunskap kring det aktuella läkemedlet och 

eventuella biverkningar samt effekten av att ta sin medicin var viktigt för att 

patienten skulle kunna känna sig delaktig i sin behandling. Enligt sjuksköterskorna 

var det viktigt att patienten visste varför den medicinska behandlingen satts in. 

 

”Du har en medicin som kommer göra så att du inte sticker iväg och 

du har en medicin som gör att du inte ska komma så djupt ner i en 

depression så att lita på det och lev livet så mycket du kan…” (E) 

 

Sjuksköterskorna menade att kunskap kring läkemedlet kunde göra att patienten 

kände sig tryggare och vågade lita på att den medicinering man fått bidrog till ett 

bättre, stabilare mående. 

 

Kunskap och stöd till anhöriga 

 

Sjuksköterskorna tog upp betydelsen av att involvera anhöriga i patientens vård. 

De poängterade att det naturligtvis fanns patienter som inte ville ha någon anhörig 

med i vården, men för de som så önskade betonade sjuksköterskorna att det 

saknades både forum för anhöriga samt tid för sjuksköterskan att stötta de 

anhöriga. Sjuksköterskorna försökte ändå att så långt det var möjligt ta med de 

anhöriga tillsammans med patienten vid upprättande av vårdplaner och krisplaner. 

De poängterade vikten av att de anhöriga kände till patientens tidiga tecken och att 

även de anhöriga visste var man kunde vända sig vid försämring i patientens 

mående. 

”Det ser ju ut som det gör, men just för anhöriga i alla 

diagnosgrupper de står ju bredvid och bara tittar på alltså, de är ju 

de som får ta smällen när den väl kommer sen, så jag tror mer för 

anhöriga” (E) 
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Sjuksköterskorna beskrev en större förståelse för patientens problematik om de 

anhöriga fått kunskap kring diagnosen bipolär sjukdom och vad tidiga tecken 

innebar. De betonade att förståelse och dialog med de anhöriga var viktigt för att 

de skulle kunna uppmärksamma symtom hos den närstående. 

Flera av sjuksköterskorna påpekade att på grund av sekretessen var kontakten med 

anhöriga inte alltid given utan det var viktigt att prata med patienten och se till att 

det fanns ett dokumenterat samtycke i journalen. Några sjuksköterskor berättade 

att de ibland hänvisade anhöriga till kommunen där anhörigstöd hade en bra och 

fungerande verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

 

Trygghet och kontinuitet i vården 
 

Att som patient känna sig delaktig i sin vård och behandling var betydelsefullt. Att 

ha en fast vårdkontakt skapade trygghet och bidrog till kontinuitet i vården. De 

subteman som framkom var: Att veta var och till vem man vänder sig, Vårdplan 

och krisplan samt Samordning. 

 

Att veta var och till vem man vänder sig 

 

Alla sjuksköterskorna betonade vikten av att man som patient visste var och till 

vem man kunde vända sig vid behov. Att ha en fast vårdkontakt på mottagningen 

ansågs vara en stor trygghet för patienterna och gjorde det enklare att ta kontakt 

vid till exempel försämrat mående. En sjuksköterska berättade att om en patient 

hade stora behov kunde två sjuksköterskor fungera som fast vårdkontakt, detta 

beskrevs som en trygghet för patienten då det oftast fanns någon på mottagningen 

som kände patienten. På grund av omorganisation upplevde flera av 

sjuksköterskorna att kontaktvägarna för patienterna blivit krångligare och att det 

många gånger var svårt att komma till ”rätt” person. Sjuksköterskorna beskrev det 

som viktigt med nära och bra kommunikation och att patienterna kunde känna att 

sjuksköterskan ”bara var en lur bort”. 

 

”Sen är det bra att ha nära till den fasta vårdkontakten och att det 

inte tar tusen år för att få kontakt med den som har insikt om hur jag 

mår…” (G) 
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Sjuksköterskorna beskrev också att det var en trygghet för patienten att veta att 

man kunde få hjälp och en tid på mottagningen relativt snabbt om man mådde 

sämre. Behovet av ökad tillgänglighet i vården påpekades av flera sjuksköterskor. 

Tillgängligheten betonades som viktigt för att patienten skulle kunna uppleva 

trygghet. En sjuksköterska beskrev en trygghet i hela teamet då både patienter och 

personal kände varandra. 

 
Vårdplan och krisplan 
 

Att patienten hade en aktuell vårdplan och krisplan togs också upp av 

sjuksköterskorna som viktigt för kontinuiteten i vården. Sjuksköterskorna 

upplevde att det kunde förhindra både skov och inläggningar i slutenvården då 

patienten var delaktig i sin egen vård och planering. En sjuksköterska påpekade att 

det blev tydligt när det fanns en väl nedskriven plan på hur patienten skulle agera 

när han eller hon mådde sämre. Enligt sjuksköterskorna hade de flesta patienter 

vårdplaner men krisplan blev ofta gjord i ett läge när patienten mådde sämre. En 

sjuksköterska betonade vikten av att alla patienter skulle ha en krisplan som både 

patient och anhöriga skulle känna till om patienten fick ett återfall i sin sjukdom. 

 

”För att hindra en inläggning, alla borde egentligen ha en form av 

plan, att går den här ner i en depression eller upp i en hypomani så 

ska vi göra så här och så här… (E) 

 

Samordning 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att en del av patienterna enbart behövde årliga 

besök på mottagningen, och andra patienter behövde tätare besök utifrån behov. 

Samordning och vårdplanering med slutenvården beskrevs vara av stor betydelse. 

Ibland behövdes samverkan med kommunen för att patientens vardag skulle 

fungera så bra som möjligt. Vid behov av insatser från både kommun och 

landsting upprättades med patientens samtycke och delaktighet en ”Samordnad 

individuell plan” (SIP). Flera sjuksköterskor beskrev att för patienter som var i 

behov av till exempel sysselsättning eller boendestöd hade samverkan med 

kommunen ett stort värde. Även samordning mellan arbetsförmedling och 
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försäkringskassa togs upp som viktiga bitar för att patienten skulle uppleva 

kontinuitet i vården och att alla inblandade förstod situationen och jobbade mot 

samma mål, det vill säga patientens mål. 

 

”Så det här med samarbete med kommunen och så, för att få det så 

bra som möjligt för patienten… är ju viktigt… (D) 

 

Uppföljning av medicinsk behandling betonades som viktigt för att kunna ge en 

patientsäker vård. Alla sjuksköterskor beskrev den somatiska hälsan som mycket 

betydelsefull för att främja patienternas livskvalitet. De berättade att man infört 

årskontroller där man kontrollerade patientens psykiska samt somatiska hälsa. Vid 

avvikelser remitterades patienten till vårdcentralen för vidare uppföljning. En 

sjuksköterska beskrev vikten av att ha ett helhetsperspektiv på patienten och hur 

det i sin tur påverkade patientsäkerheten i positiv riktning. 

 

Personcentrerad vård 
 

Att som patient bli sedd som en unik person och bli bemött utifrån egna behov var 

viktigt för att uppleva livskvalitet. De subteman som framkom var: Att bli sedd och 

bemött som en unik person samt Uppföljning utifrån behov. 

 

Att bli sedd och bemött som en unik person 

 

Sjuksköterskorna såg vikten av att se patienten som en person och hjälpa till att ta 

vara på det friska hos patienten samt minska isolering och stigmatisering. För 

många patienter handlade det om att få stöd att hitta drivkraften till tillfrisknande.  

 

”Det vi gör är väldigt individuellt ifrån person till person, vad man 

behöver, hur mycket man behöver…” (B) 

 

I intervjuerna framkom betydelsen av att hitta meningsfulla bitar i livet, som 

sjuksköterska kunde det innebära att stödja patienten i att finna det han eller hon 

mådde bra av.  
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”Att försöka hitta guldglimten i ditt liv…” (H) 

 

”Ja, att det svänger, att man faktiskt får skratta och man får bli glad 

men att när det får konsekvenser ska du börja tänka till” (E) 

 

En sjuksköterska beskrev det som ett detektivarbete där man tillsammans ”leker” 

fram möjligheter. Hon betonade att arbetet måste få ta tid. En annan sjuksköterska 

beskrev hur social träning kunde bidra till att patienten isolerade sig mindre och på 

så sätt fick ökad livskvalitet. Sjuksköterskan poängterade att det var viktigt att allt 

gjordes utifrån individens förmåga och vilja. Flera sjuksköterskor tog upp 

betydelsen av att hitta en balans i livet vad gäller relationer, familj, arbete och 

fritid för att patienten skulle uppnå livskvalitet. 

 

Uppföljning utifrån behov 
 

Sjuksköterskorna var eniga om att det stöd och den behandling som gavs var 

individuellt och helt beroende av patientens behov. För patienter med stabilt 

mående räckte det ofta med ett årligt besök. Vid försämring i sjukdomen var 

patienterna i behov av tätare kontakt på mottagningen. Patienten var alltid 

välkommen att själv höra av sig vid behov.  

Sjuksköterskorna beskrev att kontakten kunde se olika ut beroende på den enskilda 

personen. De flesta kontakter skedde vid besök på mottagningen, men vid vissa 

uppföljningar kunde det räcka med en telefonkontakt, och till patienter med 

svårigheter att ta sig till mottagningen gjordes även hembesök. Vid hembesöken 

var det alltid två sjuksköterskor som besökte patienten. En sjuksköterska upplevde 

att det var positivt för patienten och att det ibland kunde förenkla kontakten då det 

var två sjuksköterskor som tillsammans besökte patienten . De flesta av de 

intervjuade sjuksköterskorna beskrev hur de tidigare haft stödjande samtal med de 

patienter som var i behov av mer stöd. De stödjande samtalen beskrevs som en 

”uppbackning” och viktiga för många av patienterna. 
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”Att man får komma och prata av sig lite eller berätta vad som är 

jobbigt, få lite bekräftelse på om man tänker rätt och är inne på rätt 

spår, eller bara lyftas upp lite om man är inne i en ”ned-period” 

eller få hjälp att sortera tankarna om man börjar komma upp och bli 

mer uppvarvad” (B) 

 

En sjuksköterska poängterade vikten av att hjälpa patienten att se skillnad och 

förändring i sitt mående. Att se till det patienten faktiskt klarat av för att påverka 

sitt mående i positiv riktning var en viktig aspekt för att främja livskvalitet. 

 
DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Kunskap om sjukdom, symtom och medicinering bidrog enligt sjuksköterskorna 

till att patienten upplevde självkontroll över sin sjukdom och sina symtom. 

Patientens medvetenhet om sina egna tidiga tecken samt stress och 

sårbarhetsfaktorer togs upp av sjuksköterskorna. För att delge patienten kunskap 

var patientutbildning viktigt. En del i arbetet för att minska isolering och 

stigmatisering var att patienten kunde erbjudas ett forum för att träffa andra i 

liknande situation. Sjuksköterskorna menade att utbyte av kunskap och erfarenhet 

kunde påverka känslan av livskvalitet hos patienten i positiv riktning. Kunskap och 

stöd till anhöriga togs också upp som viktiga omvårdnadsinsatser för att främja 

patientens livskvalitet. Mer kunskap kring bipolär sjukdom samt tidiga tecken 

kunde öka de anhörigas förståelse för patientens problematik. 

Trygghet och kontinuitet i vården var av grundläggande betydelse för patienten, att 

ha en fast vårdkontakt och veta var och till vem man vänder sig vid behov var en 

trygghet. Det hade stor betydelse för kontinuitet i vården att det också fanns en 

aktuell vårdplan och krisplan. Känna sig delaktig i sin vård och behandling var 

viktigt för att förhindra skov av sjukdomen och inläggning i slutenvården. Att ha 

ett helhetsperspektiv och se till både fysisk och psykisk hälsa var av betydelse för 

både livskvalitet samt patientsäkerhet. 

Personcentrerad vård vilket innebär att bli sedd och bemött som en unik person var 

viktigt för att främja livskvalitet hos patienten. Lyssna till patientens berättelse och 
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ta vara på det friska, samt hjälpa till att hitta drivkraften till tillfrisknande var 

viktiga omvårdnadsinsatser för att patienten skulle uppleva livskvalitet.  

 

Resultatdiskussion 
 

Sjuksköterskorna beskrev att personer med bipolär sjukdom upplever sitt liv och 

sin sjukdom på olika sätt. Alla har olika individuella erfarenheter. Med en väl 

inställd medicinering kan många personer med bipolär sjukdom leva ett gott liv 

och vara symtomfria, men det finns också personer som har en nedsatt 

funktionsförmåga och då är i behov av mer stöd. Gemensamt för personer med 

bipolär sjukdom är vikten av att ha god kunskap om sjukdom och behandling, att 

ha regelbundna levnadsvanor samt att undvika stress (Herlofson, 2014; McIntyre, 

2015). Sjuksköterskorna i uppsatsförfattarnas studie var eniga om att 

patientutbildning var viktigt för att patienten skulle ha självkontroll över sin 

sjukdom och sina symtom. Kunskap om sjukdomen, behandling samt att lära sig 

att uppmärksamma sina egna tidiga tecken och stress- och sårbarhetsfaktorer 

ökade patientens egen kontroll. I en studie av Crowe et al. (2012) beskrivs hur 

patienterna liknade känslan av att inte ha kontroll över sin sjukdom med att inte ha 

kontroll över sitt liv. Uppsatsförfattarna ser det som viktigt att patienterna får 

tillräckligt med kunskap för att känna att de kan hantera sin egen sjukdom. 

Stafford och Colom (2013) menar att patientutbildning ska baseras på patientens 

behov, genom att göra patienten delaktig i sin behandling ökar oberoende, 

medvetenhet och förståelse för den utmaning det kan vara att leva med bipolär 

sjukdom. Uppsatsförfattarna anser att studien visat att kunskap om den egna 

sjukdomen och behandlingen ökade känslan av trygghet och  detta kunde påverka 

livskvaliteten i positiv riktning. Enligt McCormick, Murray och McNew (2015) 

kan det till en början vara svårt för patienten att acceptera diagnosen bipolär 

sjukdom men med kunskap och tid för diskussion kring diagnosen brukar det med 

tiden bli lättare. Sjuksköterskorna i uppsatsförfattarnas studie påpekade att många 

patienter önskade träffa andra för att utbyta kunskap och erfarenhet, detta skulle 

kunna minska risken för isolering och stigmatisering. Det var endast en 

mottagning som kunde erbjuda patientutbildning i grupp, sjuksköterskorna såg 

detta som en stor brist i vården av patienter med bipolär sjukdom. Alla 

sjuksköterskorna var dock positiva till gruppbehandling, några hade erfarenhet av 



 

22 

 

patientutbildning i grupp sedan tidigare och upplevde att det var stimulerande och 

utvecklande för både patienter och personal.  Cuhadar och Olcay (2014) påvisade 

att patientutbildning kunde ha positiva effekter på känslan av stigmatisering hos 

patienter med bipolär sjukdom.  

Att förstå och acceptera sin sjukdom gjorde det lättare att genomföra förändringar, 

nå önskade behandlingsresultat och så småningom ha möjlighet att finna 

”guldglimten” i livet. Detta bekräftas i studien av Goossens et al. (2008) där man 

beskrev att både acceptans och förståelse av sjukdomen är ett mål för 

behandlingen vid bipolär sjukdom. Enligt Adler et al. (2014) ska alla patienter med 

bipolär sjukdom erbjudas psykopedagogisk behandling med anhörigmedverkan. 

För många patienter var de anhöriga ett stort stöd och det framkom att det var 

viktigt att även de anhöriga hade kunskap om bipolär sjukdom samt var medvetna 

om patientens tidiga tecken och var man kunde vända sig vid försämring. Adler et 

al. (2014) uppgav att det är lättare för patienten att hantera sin sjukdom om det 

finns stöd och samarbete med de anhöriga. Stafford och Colom (2013) menar att 

genom att inkludera anhöriga i vården har man en kontinuerlig monitorering av 

patientens mående och tidig upptäckt av symtom på återfall. Enligt 

uppsatsförfattarna kan samarbetet med anhöriga leda till att patienten vid ett 

återfall får kontakt med vården tidigare och på så sätt kan rätt behandlingsinsatser 

påbörjas i tid. 

Att som sjuksköterska arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad och ha ett 

helhetsperspektiv på patientens hälsa var viktigt. Diskutera livsstilsfrågor har blivit 

allt vanligare inom psykiatrisk omvårdnad, detta är också omvårdnadsinsatser som 

enligt uppsatsförfattarnas resultat främjar livskvalitet hos patienterna. I en studie 

av Murray et al. (2011) var rutiner för sömn, kost och motion grundläggande för 

att upprätthålla välbefinnande hos personer med bipolär sjukdom. 

 

Alla sjuksköterskor i studien tog upp vikten av medicinering för att främja 

livskvalitet vid bipolär sjukdom. Det var av största vikt att patienten fick 

information om aktuell medicinsk behandling, effekt samt eventuella biverkningar 

av läkemedlet. I en studie av Crowe et al. (2012) bekräftas detta genom att en del 

patienter uttryckte att de i samband med medicinering förlorat sitt 

självbestämmande, för en del patienter var behovet av att ta läkemedel ett tecken 
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på att inte vara normal. Javadpour et al. (2013) påvisade att patientutbildning som 

komplement till den farmakologiska behandlingen ökade följsamhet till 

medicinering vid bipolär sjukdom. Att få kunskap kring behandling gjorde att 

patienten kunde känna sig tryggare och mer delaktig i sin vård. Att som patient få 

inflytande kring sin medicinering gjorde att patienten mådde bättre och fick ett 

stabilare mående (Adler et al., 2014). 

Alla patienter vid de olika mottagningarna hade en fast vårdkontakt vilket innebar 

trygghet och gav kontinuitet i vården. Vid några mottagningar hade en stor 

omorganisation nyligen genomförts, sjuksköterskorna vid de aktuella 

mottagningarna upplevde att kontaktvägarna blivit längre och att det blivit svårare 

för patienterna att nå sin fasta vårdkontakt. Sjuksköterskorna upplevde att 

tillgängligheten för patienten blivit sämre. I en studie av Goossens et al. (2008) 

rapporterade flera sjuksköterskor vikten av tillgänglighet och att snabbt kunna 

komma i kontakt med sin sjuksköterska om man mådde sämre. Det sågs som 

viktigt att ha utrymme för akuta insatser i den dagliga verksamheten. 

Uppsatsförfattarna anser att god tillgänglighet i öppenvården kan förebygga 

inläggningar i slutenvården, men då krävs tid och flexibilitet för att kunna ta emot 

försämrade patienter med kort varsel. En tydlig personcentrerad vård – och 

krisplan är av största vikt för att både patienten själv, anhöriga och vårdpersonal 

ska ha kännedom om vad som är aktuellt för den enskilda patienten vid 

försämring. För att patienten ska kunna vara delaktig i sin planering är det om 

möjligt bra att upprätta krisplanen i ett läge när patienten är stabil i sitt mående. 

 

Personcentrerad vård hjälper patienten att känna sig sedd som en människa och 

påminner om att man är värd något. Det hjälper till att bevara värdighet och 

känslan av att vara en individ (Clayton, 2013).  Ingen av sjuksköterskorna i studien 

använde sig direkt av begreppet personcentrerad vård men alla poängterade vikten 

av att se och bemöta patienten som en unik person för att främja livskvalitet. Att se 

till det friska, lyssna till berättelsen och stödja patienten i att hitta ”guldglimten” i 

sitt liv var viktiga omvårdnadsinsatser. För att göra detta krävdes tid och många av 

sjuksköterskorna uttryckte frustration över att den tiden inte alltid fanns i 

verksamheten. Stegink et al. (2015) beskriver vikten av att sjuksköterskan stödjer 

patientens individuella behov och hittar en balans mellan att tillfälligt ta över 
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kontrollen när det är nödvändigt och att samtidigt stärka patientens egen 

självkontroll. En sjuksköterska påtalade vikten av att stödja patienten i att 

återuppta intressen som tidigare varit betydelsefulla, sjuksköterskan liknade detta 

vid en ”lek” där sjuksköterskan tillsammans med patienten försökte finna det 

meningsfulla i livet. Stafford och Colom (2014) visar i sin studie att det är viktigt 

att komma ihåg att patienten har en viktig insikt och erfarenhet av sjukdomen som 

vårdpersonalen saknar. Att lyssna till patienten och dennes behov är betydande för 

relationen och den personcentrerade vården mellan sjuksköterska och patient. 

 

Flera av sjuksköterskorna var till en början osäkra på begreppet 

omvårdnadsinsatser och vad det egentligen innebar i psykiatrisk öppenvård. 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att diskutera omvårdnad och likaså 

begreppet personcentrerad vård på arbetsplatserna och reflektera över vad man 

som sjuksköterska egentligen gör inom psykiatrisk omvårdnad. Trots 

sjuksköterskornas osäkerhet kring begreppet stämmer studiens resultat väl överens 

med psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) där man beskriver att 

psykiatrisk omvårdnad syftar till att stärka personens känsla av att själv kontrollera 

sitt liv, kunna hantera sina känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig 

att hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och 

uppnå personlig utveckling.  

Alla de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte frustration över arbetssituationen 

där det var svårt att hitta både  tid och resurser för att hinna med arbetet. Det 

framkom även avsaknad av egen utbildning kring sjukdom, symtom och 

medicinering vid bipolär sjukdom. Sjuksköterskorna uppgav att de saknade 

struktur och tydliga riktlinjer för hur omvårdnaden kring patienter med bipolär 

sjukdom skulle se ut. För att kunna erbjuda den vård och behandling som patienter 

med bipolär sjukdom behöver och har rätt till krävs både tid och resurser samt 

även utbildning till de sjuksköterskor som arbetar med patientgruppen. 

McCormick et al. (2015) visar på att om sjukvården investerade mer tid och 

resurser till att arbeta med patienter med bipolär sjukdom under de symtomfria 

perioderna skulle det sannolikt minska kostnader och resurser inom sjukvården i 

längden. 
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Metoddiskussion 
 

Uppsatsförfattarna valde att använda en kvalitativ metod eftersom den passade väl 

till studiens syfte som var att beskriva sjuksköterskans uppfattning och erfarenhet 

av olika omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet hos personer med bipolär 

sjukdom. Den kvalitativa metoden är enligt Polit och Beck (2012) den mest 

lämpade för studier som avser beskriva erfarenhet och upplevelser. Studien består 

av intervjuer vilket är en av de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning. 

Personliga intervjuer kan enligt Polit och Beck (2012) ge mer djup i resultaten. 

För att få tillstånd att genomföra studien kontaktades två verksamhetschefer för de 

aktuella mottagningarna. Tillstånd gavs av verksamhetscheferna om att utföra 

intervjuerna under sjuksköterskornas arbetstid vilket förmodligen underlättade 

rekryteringen. Samtliga intervjuer genomfördes ostört på respektive sjuksköterskas 

arbetsplats i deras egna rum. Alla intervjuade sjuksköterskor var nöjda med att få 

välja tid och plats själva vilket kan antas bidra till att de inte upplevde stress under 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes vid den dag och tidpunkt som 

överenskommits. Inga avbrott förekom under intervjuerna. Sjuksköterskorna som 

deltog hade olika lång erfarenhet av att vårda patienter med bipolär sjukdom. Trots 

detta var svaren på frågorna ganska likartade och följde en röd tråd i de åtta 

intervjuerna. 

Det var första gången uppsatsförfattarna genomförde intervjuer i studiesyfte och 

vid de sista intervjuerna var det mer flyt i frågorna och intervjun. Till en början 

kunde det vara lätt att hamna på ”fel” spår och tillfälligt komma bort från syftet 

med studien. Efterhand blev det lättare att fokusera på det som var viktigt för att nå 

syftet. Det hade varit önskvärt att göra en provintervju men antalet möjliga 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna tillät inte detta. 

Uppsatsförfattarna genomförde intervjuerna tillsammans vilket underlättade senare 

analys då båda författarna varit med i alla intervjusituationer. Det finns en risk att 

de sjuksköterskor som intervjuades kan ha upplevt ett underläge då båda 

uppsatsförfattarna deltog, men detta var inget som framkom under intervjuerna. 

Transkriberingen delades upp för att sedan läsas igenom upprepade gånger av båda 

författarna. Det var tidskrävande att skriva ut intervjuerna och det behövdes flera 

avlyssningar för att kunna skriva ut dem ordagrant. Texterna fokuserades endast på 

det manifesta innehållet vilket ansågs lämpligt för oerfarna forskare. Det krävs mer 
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kunskap och förmåga att tolka textens underliggande innehåll ( Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Uppsatsförfattarna har sett både styrkor och svagheter med studien. Livskvalitet är 

en personlig upplevelse vilket innebär att sjuksköterskorna kan ha olika 

uppfattning om vad livskvalitet är och detta kan naturligtvis ha påverkat svaren på 

frågorna. En annan svaghet kan vara att några av de intervjuade sjuksköterskorna 

också är kollegor och det kan ha inneburit en risk att de inte har varit helt ärliga i 

sina svar. Upplevelsen var ändå att alla de intervjuade sjuksköterskorna var 

avslappnade och att intervjuerna var både öppna och innehållsrika. För båda 

författarna var det ovant att genomföra intervjuer och då fungerade intervjuguiden 

som ett bra stöd. Alla deltagare var kvinnor och hade olika lång erfarenhet av att 

arbeta med personer med bipolär sjukdom, samtliga sjuksköterskor uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Det hade varit önskvärt med en jämn 

könsfördelning men detta var ej möjligt då inga manliga sjuksköterskor fanns att 

tillgå. 

Det går inte att bortse från att förförståelsen kan påverka analys och resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna hade en viss förförståelse på 

grund av tidigare kunskap och erfarenhet av att möta patienter med bipolär 

sjukdom. Uppsatsförfattarna hade även kännedom om den omorganisationen som 

nyligen genomförts. Trots detta var upplevelsen att det var möjligt att hålla en 

neutral, objektiv hållning och undvika egna åsikter i intervjuerna. Fokus lades 

istället på att lyssna och förstå vad sjuksköterskorna berättade.  

Tillförlitligheten bedöms utifrån trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet (Polit 

& Beck, 2012).  

För att säkerställa att deltagarnas erfarenhet och upplevelse tydligt framgick i 

resultatet har uppsatsförfattarna varit noga med att följa stegen i analysen och även 

noggrant beskrivit analysen i metodavsnittet, detta ökar både studiens trovärdighet 

och överförbarhet (Polit & Beck, 2012). Uppsatsförfattarna har vid upprepade 

tillfällen återgått till ursprungstexten för att se till att ingen viktig del i intervjuerna 

försvunnit då texterna kondenserades. Hela resultatet redovisas i löpande text med 

citat från intervjuerna, detta för att exemplifiera kopplingen mellan innehållet i 

intervjun och resultatet av analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Citaten i 

resultatdelen stärker innehållet och ökar även trovärdigheten av studien. 
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Uppsatsförfattarna har båda läst igenom alla texter samt analyserat och tolkat data 

tillsammans. Enligt Polit och Beck (2012) ökar detta studiens tillförlitlighet och 

minskar risken för feltolkningar. Uppsatsförfattarna har kontinuerligt arbetat 

tillsammans med datamaterialet samt haft handledning, metodavsnittet har därför 

diskuterats över tid vilket även det ökar tillförlitligheten för denna studie.  

Uppsatsförfattarna deltog gemensamt i alla åtta intervjuerna vilket kan öka 

pålitligheten i studien. En av författarna ställde frågor utifrån intervjuguiden 

medan den andre lyssnade och kunde ställa förtydligande frågor och föra intervjun 

tillbaka till studiens syfte när det var nödvändigt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att påvisa att studien är överförbar har både urvalsförfarandet, datainsamlingen 

och analysmetoden tydligt beskrivits. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att överförbarhet handlar om hur resultatet kan användas i andra liknande 

situationer. Uppsatsförfattarna ser det som troligt att studiens resultat är 

överförbart till andra sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk öppenvård med 

patienter med bipolär sjukdom.  

 

KONKLUSION/SLUTSATS 
 

Resultatet i studien visade att de omvårdnadsinsatser som ansågs främja 

livskvalitet hos personer med bipolär sjukdom var patientutbildning som gavs 

individuellt eller i grupp. Att erbjuda stöd och kunskap till anhöriga var av stor 

betydelse för patientens vård. Vidare var det viktigt med kontinuitet i vården, att 

patient och anhöriga visste var och till vem de kunde vända sig vid behov gav 

trygghet. Att se personen bakom sjukdomen var av stor vikt för att kunna vara ett 

stöd i att se det friska och hitta guldglimtarna i livet.  

 

STUDIENS KLINISKA BETYDELSE OCH 
SAMHÄLLSASPEKT 
 

Tidigare forskning kring omvårdnadsinsatser för att främja livskvalitet hos 

personer med bipolär sjukdom är enligt författarna till studien begränsad. Det är av 

betydelse att se till den yrkesverksamma sjuksköterskans arbete för att kunna 

urskilja omvårdnadsinsatser som kan vara av betydelse för att uppnå livskvalitet 

hos denna patientgrupp. Studien kan ge mer förståelse och lyhördhet omkring 

viktiga omvårdnadsinsatser vid bipolär sjukdom och på så sätt kunna bidra till att 
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utveckla omvårdnaden för personer med bipolär sjukdom med mål att nå 

livskvalitet. Det är viktigt att använda vårdens resurser på rätt sätt för att personer 

med bipolär sjukdom ska få kunskap om sjukdomen och på så sätt få ett mer 

självständigt liv och kunna påverka sin vård och behandling.  

Ur en samhällsaspekt är det viktigt att upplysa allmänheten om psykisk ohälsa och 

då även bipolär sjukdom, detta för att minska stigmatisering. Att delge kunskap till 

både patienter, närstående och samhället i stort kan i längden förebygga skov i 

sjukdomen och på så sätt förhindra inläggningar i slutenvården.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Det skulle vara av värde att ta del av patienternas upplevelse av 

omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet vid bipolär sjukdom och undersöka 

om deras upplevelse överensstämmer med sjuksköterskornas. Detta för att 

beskriva patientens egen kunskap och erfarenhet av sin sjukdom och vad som 

utifrån ett patientperspektiv varit värdefullt i den personcentrerade omvårdnaden 

och vad som skulle kunna utvecklas och förbättras. 

En annan angelägen forskningsfråga skulle vara om personer med bipolär sjukdom 

upplever att de omvårdnadsinsatser som ges verkligen utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt. 
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Bilaga 1 - Brev till verksamhetschef 

 
Till verksamhetschefen på öppenvårdspsykiatrimottagning XX 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistutbildningen i psykiatri. I 
utbildningen ingår ett examensarbete på magisternivå. 
 
Vi planerar att genomföra en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. 
Syftet med vårt examensarbete är att utifrån sjuksköterskans uppfattning  
undersöka vilka omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet hos patienter med 
bipolär sjukdom. 
 
I studien önskar vi intervjua åtta sjuksköterskor som arbetar med denna 
patientgrupp, sjuksköterskor från olika öppenvårdsmottagningar kommer att 
tillfrågas. I intervjun kommer ett antal öppna frågor att ställas, varje intervju 
beräknas ta en timme. Vi önskar om möjligt att intervjuerna kan ske under 
arbetstid. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete på 
magisternivå vid Högskolan Dalarna. 
 
Härmed ansöker vi om tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor som 
arbetar på öppenvårdsmottagning med bipolära patienter. 
 
Under kommande vecka kommer vi att höra av oss till dig för besked. 
 
Hör gärna av dig vid eventuella frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Pia Fernström  Veronica Bel Mekki 
Distriktssköterska  Sjuksköterska 
Mail: pia.fernstrom@ltdalarna.se veronica.lindh@ltdalarna.se 
Tel: 073-5038070  070-4905258 
 
Marika Marusarz 
Handledare 
Mail: mmr@du.se 



 

 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

 

Demografiska frågor: 

Yrkesverksamma år inom psykiatrin? 

Hur länge har du arbetat med patienter med bipolär sjukdom? 

 

Intervjufrågor: 

Vilka omvårdnadsinsatser används idag för patienter med bipolär sjukdom? 

Kan du beskriva vilka omvårdnadsinsatser som du anser vara viktiga vid bipolär 

sjukdom? 

Vilka av de omvårdnadsinsatser du beskrivit anser du vara speciellt viktiga för att 

främja livskvalitet hos personer med bipolär sjukdom? 

Vilka av de omvårdnadsinsatser du tidigare beskrivit anser du skulle behöva 

utvecklas mer? 

 

Följdfrågor: 

Hur menar du? 

Kan du förklara? 

Kan du berätta mer? 



 

 

 
 
 
 
Bilaga 3 - Informationsbrev 

 
Informationsbrev 
 
Information om deltagande i en intervjustudie som vill undersöka sjuksköterskans 
uppfattning om omvårdnadsinsatser som har betydelse för att främja livskvalitet 
hos personer med bipolär sjukdom. 
 

Vi vänder oss till dig som arbetar som sjuksköterska i vården av patienter med 
bipolär sjukdom. All omvårdnad ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och 
erfarenhet. Trots vetskapen om detta kan det ibland vara svårt att förändra den 
kliniska verksamheten. Tidigare forskning är begränsad vad gäller sjuksköterskors 
uppfattning av omvårdnadsinsatser för patienter med bipolär sjukdom. 
Studiens syfte är att utifrån sjuksköterskans uppfattning undersöka vilka 
omvårdnadsinsatser som har betydelse för att främja livskvalitet hos personer med 
bipolär sjukdom. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
I studien kommer åtta sjuksköterskor som arbetar med patienter med bipolär 
sjukdom att inkluderas. Vi tillfrågar dig då du har erfarenhet av psykiatrisk 
omvårdnad hos denna patientgrupp. Vi vill gärna ta del av din erfarenhet och 
uppfattning. Om fler än åtta sjuksköterskor är intresserade av att delta i studien 
kommer en lottning att ske. 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Intervjuerna kommer att 
spelas in på band och pågå under cirka en timme. Din chef är informerad om studien 
och intervjuerna kommer att ske under din arbetstid. 
Då studien är färdig kommer du att ha möjlighet att ta del av resultatet. 
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt, intervjuerna kommer att 
redovisas på ett sådant sätt att de inte kan härledas till dig som person. Efter 
avslutad studie kommer allt studiematerial att makuleras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete på 
magisternivå vid Högskolan Dalarna. 



 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Falun 160125 

 
Veronica Bel Mekki  Pia Fernström  
Leg Sjuksköterska/Studerande Leg Distriktssköterska/Studerande  
Tel:070-4905285  Tel:073-5038070 

veronica.lindh@ltdalarna.se pia.fernstrom@ltdalarna.se 
 
Marika Marusarz 
Handledare 
mmr@du.se 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag önskar ta del av resultatet vid examensarbetets slut, skicka ett exemplar till 

nedanstående: 

 

Namn: __________________________________________ 

 

Arbetsplats: __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 
  



 

 

Bilaga 4 – Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
Projekttitel: Sjuksköterskans uppfattning om omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet vid 
bipolär sjukdom 
Student/studenter: Pia Fernström och Veronica Bel Mekki 
Handledare: Marika Marusarz    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 
kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder 
samt personer i beroendeställning i förhållande till den 
som utför studien (ex. på personer i beroendeställning är 
patienter och elever)?  
 

  x 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  x 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  x 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 
liv)? 
 

  x 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  x 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår 
i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 
eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 
fackförening 
 

  x 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
  

  x 
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