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1. Inledning   

1.1 Bakgrund  
 
Bipolär sjukdom drabbar mellan 1-2% av befolkningen, risken att drabbas av sjukdomen är 

lika hög för både män och kvinnor. Lider man av sjukdomen så kan det finnas svårigheter att 

klara av vardagen. Får patienten inte rätt behandling finns det en ökad risk för självmord eller 

att patienten hamnar i ett allvarligt sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen 2015, 169). Förr 

kallades bipolär diagnosen för manodepressiv sjukdom. Manodepressiv består av två ord - 

mano som betyder uppåt och depressiv betyder nedåt. Bipolär sjukdom innebär att personen 

med diagnosen pendlar känslomässigt mellan en manisk fas och en depressiv fas (Glant 2017, 

35). 

 

Bipolär sjukdom delas in i tre olika sorter: typ 1, typ 2 och cyklotym störning. Vid bipolär 

sjukdom typ 1 som är den mest förekommande växlas det kraftigt mellan de depressiva och 

maniska perioderna, perioden kan pågå från dagar till månader. När personen som lider av 

bipolär sjukdom hamnar i den maniska perioden kan individen känna sig väldigt glad, 

energifull och ha en väldigt hög självkänsla. Under denna maniska perioden kan personen bli 

irriterad fort, vara utåtagerande och aggressiv (Karlsson 2017, 549). 

 

Dem som lider av bipolär sjukdom typ 2, hamnar oftare i depressiva perioder och hypomani 

som är en mildare form av mani. Vid cyklotymi störning lider individen av kroniska 

humörsvängningar. Cyklotymi störning är en mildare nivå av bipolär sjukdom. De depressiva 

eller hypomana perioderna är inte lika långvariga eller riskabla som en person som lider av 

bipolär typ 1 eller 2 (Karlsson 2017, 550). 

 
Personer som lider av bipolär sjukdom skiftar mellan en manisk och en depressiv period 

(Glant 2017, 36). Det går att leva ett normalt liv utan att skifta mellan perioderna dvs. mellan 

skoven. Under den maniska perioden har personen en förhöjd grundstämning (ibid). Personen 

har lätt för att göra bort sig socialt genom att exempelvis flörta med andra individer framför 

sin partner. Detta innebär att personen får handskas med konsekvenserna när perioden är över 

(Glant 2017, 38). Att ställa till det för sig ekonomiskt genom att exempelvis göra onödiga 

affärer är förekommande (ibid). I den maniska perioden kan personen tappat 

verklighetsuppfattningen och kan ses som psykotisk. Överflödig energi, många idéer och 

sättet att agera förändras vid detta tillstånd (Glant 2017, 38-39). Symptomen vid den 



depressiva perioden är främst att grundstämningen är låg och att man känner sig otillräcklig. 

Ett ökat sömnbehov kan uppstå trots svåra sömnsvårigheter. Det är vanligt att få en minskad 

sexlust eller ingen alls vid denna perioden till skillnad från den maniska där sexlusten ökar 

(Glant 2017, 40).  

 

En manisk episod innebär att individen har en ökad sinnesstämning, aktivitet eller energi som 

pågår i en period av minst en vecka, under denna tiden går det att klara sig med få timmars 

sömn. Under perioden är det väldigt vanligt att få en förhöjd självkänsla, storslagna fantasier 

och en grandios självbild. Man blir pratsam och försvinner i sina tankar dessutom kan det bli 

svårt att hålla fokus då det är lätt att bli distraherad. Att ha ett lågt konsekvenstänk och bli 

överengagerad i olika aktiviteter är väldigt vanligt för en person som är i en manisk period 

(Svenska psykiatriska föreningen 2014, 24). Paranoia kan förekomma vid mani, då kan 

personen bli lätt irriterad och även agera i affekt (Karlsson 2017, 549). 

 

Hypomani är en mildare och inte lika utvecklad variant av mani som pågår i minst fyra dagar. 

(Svenska psykiatriska föreningen 2014, 21). Under denna perioden har patienten oftast ett 

ökat välbefinnande, ökad energi och tillstånden kan upplevas som positivt av de som lider av 

hypomani (Svenska psykiatriska föreningen 2014, 25). Personer som drabbas av hypomani 

har inte förlorat uppfattningen av verkligheten och perioden påverkar inte förmågan att arbeta 

(Glant 2017, 41).  

 

Orsaken till att människor drabbas av sjukdomen är okänd. En bidragande faktor är att 

ärftligheten spelar en stor roll samt de yttre påfrestningarna. Risken för att drabbas av 

sjukdomen om man har en förälder som lider utav den är mellan 10-15 procent (Svenska 

psykiatriska föreningen 2014, 17). Debutåldern för att drabbas av bipolär typ 1 är mellan 13-

35 årsåldern, medan debutåldern för bipolär typ 2 kommer senare i livet (Svenska 

psykiatriska föreningen 2014, 28). Vissa drabbas av sjukdomen efter 65 års åldern. Då anses 

sjukdomen inte till lika stor del ärftlig utan kopplas istället till neurologiska sjukdomar (ibid). 

 

Obalans vid vissa transmittorer i hjärnan kan vara orsaken till bipolär depression. De 

transmittorer som har pekats ut är GABA, serotonin, noradrenalin och dopamin (Karlsson 

2017, 550). Transmittorernas främsta uppgift är att överföra kemiska ämnen från en nervcell 

till en annan (Egidius 2008, 620). GABA bidrar bl.a till att dämpa ångesten (Egidius 2008, 

239). Serotonin är en signalsubstans som bidrar vid reglering av välbefinnande, känslor, 



sömn och aptit (Egidius 2008, 616). Noradrenalin för bl.a vidare stress och vakenhet (Egidius 

2008, 76). Dopamin har flera viktiga funktioner som bl.a uppmärksamhet, rörelseförmåga 

och inlärning (Karlsson 2017, 153). Hjärnstammen använder sig av serotonin och dopamin 

som transmittorer. Men kan även använda sig av glutamat och GABA (Karlsson 2017, 450). 

Glutamat är viktig för informationsintag och bearbetning samt lagring av information i 

minnet (Johansson, Rönnbäck 2019, 55). 

 
1.2 Syfte  
 
Syftet med vårt arbete har varit att få en djupare förståelse kring bipolär sjukdom och hur 

man kan behandla den. Vi ville ta reda på om det är möjligt att endast använda sig av en 

behandling eller om man behövde använda sig av flera behandlingar samtidigt.  

 

1.3 Frågeställning  
 
Hur kan man behandla bipolär sjukdom? 
 
2. Perspektiv I: Litium 
 
En av de vanligaste behandlingsformerna som har använts i över 60 år och visat sig ha en god 

effekt är medicinen litium. Preparatet används för att förebygga akut mani och hypomani 

(Svenska psykiatriska föreningen 2014,51). 

 

Grundämnet litium som finns i det periodiska systemet är ett av de vanligaste ämnen på 

jorden. Litium finns bla i marken, vatten och i vissa bergarter. År 1817 upptäckte kemisten 

Johan August Arfwedson litium i mineralen petalit som han fann i Sverige. Ämnet 

renframställdes år 1824. Litium började användas som medicin runt mitten av 1800-talet. 

Man använde medicinen för att behandla gikt vilket är en ledinflammation som orsakas av 

utfällning av urinkristaller i lederna. Litiumsalter användes för att behandla patienter med 

nervösa åkommor på slutet av 1800-talet. År 1949 publicerade en australiensk läkare vid 

namnet John Cade den första vetenskapliga studien där han redogjorde för hur litiumsalter 

användes vid behandling av patienter med ett manisk beteende. I Europa blev behandling av 

litium väldigt vanligt runt 1950-talet för att behandla depressiva tillstånd men även maniska.          



Behandlingen blev godkänd år 1970 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA 

(Fager 2015, 4-5). 

 

Litium är en långtidsbehandling som används vid bipolär sjukdom. Det är viktigt att man 

fortsätter behandlingen kontinuerligt och inte bara under de maniska eller depressiva 

perioderna. Viss data stödjer att litium har en godare effekt när patienten har en manisk eller 

hypomanisk period innan den depressiva fasen. Preparatet har även en 

självmordsförebyggande effekt (Svenska psykiatriska föreningen 2014, 52). Evidensen för 

behandling vid den depressiva fasen är svag. Litium kan vara ett behandlingsalternativ i 

kombination med bland annat antidepressiva och antipsykotiska medel. Man kan även 

kombinera sin behandling med psykoterapi (Svenska psykiatriska föreningen 2014, 8). Trots 

litiums goda effekter finns det även en rad biverkningar av preparatet. De vanligaste 

biverkningar som finns är bland annat diarre, ökad urinmängd, akne, håravfall, njurskador, 

psoriasis eller förvärrad psoriasis, försämrad koncentrations och reaktionsförmåga (Svenska 

psykiatriska föreningen 2014, 54). En för hög dos av litium kan bli farligt. Detta gör att det är 

ytters viktigt att man är noggrann med doseringen och går på regelbundna blodkontroller. 

Man kontrollerar även njurfunktionen då preparatet på lång sikt kan försämra njurarnas 

funktion (Glant 2017, 101). Vid intag av litium under graviditeten finns det en svag risk för 

hjärtmissbildningar hos fostret. Patienten rekommenderas att avstå från amning p.g.a. att 

litiumet går över i bröstmjölken (Svenska psykiatriska föreningen 2014, 79). En del patienter 

upplever att litium har en kognitiv påverkan och en minskad benägenhet att reagera 

emotionellt. Det finns studier som påvisar att litium kan ge en sådana biverkningar men 

sannolikheten för det är väldigt liten. Andra möjliga faktorer bör därför undersökas som kan 

vara en orsak till den kognitiva förmågan tex. en pågående depression (Svenska psykiatriska 

föreningen 2014, 52). 

 

Karolinska Institutet publicerade en studie i The American Journal Of Psychiatry. Studien 

utfördes i Sverige och gick ut på att följa upp 51536 patienter med bipolär sjukdom under 

åren 2005-2013. Patienterna som följdes upp genomgick en medicinsk behandling för bipolär 

sjukdom. Preparaten som patienterna tog under behandling var litium eller valproat. Båda 

preparaten förebygger den maniska perioden och minskar svängningarna mellan humöret. 

Patienterna följdes upp under åtta år när de var under en medicinsk behandling och när de var 

utan behandling. Uppföljningarna visar att det hade inträffat 10648 självmordsrelaterade 

händelser hos 4643 patienter (Am J Psychiatry 2017, 797). Risken för självmordsrelaterade 



händelser hade minskat med 14 procent för de patienter som behandlades med litium jämfört 

med när de inte behandlades med preparatet. Enligt studien är litium ett effektivare preparat 

för att förebygga självmordsrelaterade händelser till skillnad från valproat, där 

självmordsrelaterade händelser hade ökat med 2% (Am J Psychiatry 2017, 798). Patienter 

som behandlades med litium det första året efter att ha fått sin bipolär diagnos visade en 

minskning av självmordsrelaterade händelser. Däremot fanns det en skillnad på minskningen 

beroende på vilken typ av bipolär patienten hade. De patienter med bipolär typ 1 hade en liten 

minskning av självmordsrelaterade händelser jämfört med de patienter med typ 2 och 

cyklotym störning. I studien framkommer det bland annat att vid avbruten behandling av 

litium ökar självmordsbenägenhet inom 30 dagar (Am J Psychiatry 2017, 800). I en annan 

studie från 2013 framkommer det att litium verkar bevara och öka volymen i hjärnstrukturen. 

Det vill säga att litium kan minska neuron nivån på dopamin och glutamat men att det kan 

finnas en ökning av GABA (CSN Drugs 2013, 135). 

 

 
3. Perspektiv II: Kognitiv beteendeterapi 
 
KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för psykoterapier. 

Under behandlingen tränar man på att använda sig av nya beteende och tankemönster för att 

minska psykologiska problem (Socialstyrelsen 2019). KBT rekommenderas i samband med 

bipolär depression då det bland annat stabiliserar episoderna och förebygger återfallen 

(Svenska psykiatriska föreningen 2014, 67-68).  

 

Psykiatrikern Aaron T. Becks presenterade begreppet kognitivt triad. Han beskrev personens 

tankemönster i form av en triangel. De olika hörnen i triangeln representerar: ett negativt 

tankemönster om sig själv, på framtiden och på omvärlden (Kåver 2016, 112). 

 

Enligt Beck kan en depression utmärkas av sex olika tankemönster (Karlsson 2017, 117). 

“ 

1. Övergeneralisering baserat på negativ händelser: “Jag misslyckades 

förra gången, så jag kommer att misslyckas idag också.” 

2.  Ologiska slutdelningar om sig själv: “Jag är den mest korkade 

personen på planeten, eftersom jag misslyckades.” 



3. Dikotom tänkande: “Det finns vinnare och det finns förlorare. Jag 

misslyckades, alltså är jag en förlorare.” 

4. Selektiv abstraktion innebär att man hela tiden fokuserar på det 

negativa, t.e.x bara noterar det dåliga betyget bland alla de bra. Detta 

får också till följd att man i högre grad minns de dåliga sakerna istället 

för de bra, och därför oftare tänker negativa tankar. 

5. Överdrift av händelsers negativa betydelse. Om jag har ont i magen, 

måste det vara cancer. 

6. Personalisering. Man tror att andras beteende är avsiktliga försök att 

förödmjuka eller skada en. Om man möter någon man känner, och hen 

inte hälsar, tolkar man det som att hen hatar en (ibid).                        

”

  

En professor i klinisk psykologi vid namn Dominic Lam utvecklade en KBT modell som har 

en god evidens. Programmet består av tjugo individuella sessioner som är uppdelade i tre 

delar. Första delen går ut på att få information om bipolär sjukdom, sätta upp mål och lära sig 

handskas med sina humörsvängningar. Andra delen går ut på att ifrågasätta de negativa 

tankemönstren om sig själv, känna igen tidiga symtom på återfall för att förhindra att hamna 

där igen. Den tredje delen går bland annat ut på att sammanfatta tidigare behandling, få en 

djupare förståelse kring skam (Svenska psykiatriska föreningen 2014, 72).  

 

KBT är även ett bra verktyg för att involvera anhöriga eftersom det kan vara svår för 

omgivningen att leva tillsammans med en person som lider av psykiska problem. 

När den som lider av psykiska problem inte längre klarar av vardagen ställs det högre krav på 

personerna omkring. Förhållandet kan bli väldigt krävande vilket gör att relationen ibland 

inte går att rädda (Kåver 2016, 326). Antal sessioner varierar beroende på problematiken som 

finns. I vissa fall räcker det med enstaka träffar för att få information om sjukdomen och i 

vissa fall behövs det flera träffar för att gå igenom särskilda problem som man inte kan lösa 

på egen hand. Meningen med att involvera anhöriga i terapin är att skapa en grundläggande 

förståelse, få vägledning och få stöd av anhöriga med hemuppgifter som patienten får (Kåver 

2016, 327). Den som lider av psykiska problem kan ibland känna sig missförstådd och har 

svårt att kommunicera, terapeuten kan hjälpa både patienten och anhöriga med att få komma 

till tals och förstå varandra (Kåver 2016, 327-328). När patienten fått en hemuppgift av  

terapeuten är det bra om anhöriga engagerar sig genom att t.ex. påminna och motivera 



patienten att utföra uppgiften. Uppgifterna varier beroende på problematiken, exempel på en 

uppgift kan vara att patienten ska åka kommunalt. Tydliga instruktioner bör ges till anhöriga 

av terapeuten så att båda två har likadana instruktioner för att patienten inte ska känna sig 

förvirrad (Kåver 2016, 329-330). Det krävs en regelbunden kontakt mellan patienten, 

anhöriga och terapeuten. Samtycke från patienten behövs för att involvera anhöriga och inget 

får undanhållas för patienten (Kåver 2016, 330). Några viktiga punkter att arbeta med för alla 

inblandade är bland annat:  

“ 

● Vilket är syftet med samarbetet?  

● Hur hanteras situationen när överenskommelsen mellan patient och 

anhöriga inte fungerar? 

● På vilket sätt är det förstärkande för den anhöriga att delta? Vad 

kommer han/hon få ut av det hela? (ibid). 

          ” 

 

4. Diskussion och slutsats  

 
I vårt yrke kommer vi möta många olika människor, med eller utan diagnoser. Med hjälp av 

kunskap och rätt behandling kan man få en djupare förståelse om hur man kan bemöta dessa 

personer. Bipolär sjukdom drabbar mellan 1-2% av befolkningen. Många som lider av 

sjukdomen kan känna sig annorlunda och missförstådda. Risk för självmord kan förekomma 

om man inte får rätt behandling. Det är enkelt att förlora greppet om verkligheten och det kan 

bli svårt att klara av vardagen. Därför är det ytters viktigt att personerna i omgivningen har 

rätt redskap och kunskap om vad man kan göra för att minska återfallen. När man har en 

bredare kunskap om vad bipolär sjukdom innebär kan man upptäcka symptom på när en 

person är på väg in i en hypomanisk fas. Det kan handla om överflödig energi, att man talar 

snabbt eller att man har svårt att sova. Under en manisk fas kan personen som lider av bipolär 

sjukdom ha svårt att hålla fokus och ha ett stort engagemang i olika aktiviteter. Paranoia är 

även förekommande vid detta tillstånd. Upptäcker man symptomen i tid kan man hjälpa 

personen i fråga genom att uppmuntra till rätt behandling.  

 

Vi har valt att fördjupa oss inom litium och KBT behandling. Litium kan vara ett 

behandlingsalternativ i kombination med bland annat antidepressiva och antipsykotiska 



medel. Man kan även kombinera sin behandling med psykoterapi. Litium har används i över 

60 år och har visat sig vara en god långtidsbehandling för dem som har bipolär sjukdom.  

Enligt studien från Karolinska Institutet som vi lyfter fram i texten är litium ett bra verktyg 

för att stabilisera humöret och minska de maniska episoderna. Preparatet har en 

självmordsförebyggande effekt. Självmordsrelaterade händelser minskade med 14% för de 

som behandlades med litium. KBT är en evidensbaserat terapiform som fokuserar på vad som 

händer i individens liv just nu till skillnad från klassisk psykoanalys som fokuserar på det 

förflutna. KBT är en behandling som går ut på att förändra sina tankemönster och kan 

förebygga återfallen. Det kan vara svårt att leva med en person som lider av bipolär sjukdom. 

Det ställs höga krav på omgivningen och det kan vara svårt att veta vad man ska göra. Många 

relationer går inte att rädda p.g.a för höga påfrestningar. Den utvecklade KBT modellen av 

Dominic Lam går bland annat ut på att få information om bipolär sjukdom, sätta upp mål och 

lära sig hantera sina humörsvängningar. KBT behandlingen kan inkludera patientens 

anhöriga i terapin. Detta kan då skapa en grundläggande förståelse för vad sjukdomen innebär 

och vilka hjälpmedel man kan använda sig utav. Med hjälp av litteratur och studier som vi 

har läst och hänvisat till i vårt arbete anser vi att KBT inte bara är ett bra redskap för de som 

lider av bipolär sjukdom utan även för dem som bland annat lider av stress, relationsproblem, 

social fobi och ångest. Om individen enbart skulle få medicinering för sin diagnos kan det 

finnas en risk för att patienten inte känner igen symtom på återfall och kommer därför inte 

kunna förhindra att hamna där igen. När en omedicinerad patient går över från den 

hypomaniska fasen till den maniska fasen är personen oftast inte mottaglig för förändring 

eller hjälp. Vid detta tillståndet kan patienten ha svårt att sova, svårt att hålla fokus och ha en 

överflödig energi. För att KBT terapin ska ge goda resultat bör patienten medicineras först för 

att stabilisera humöret och därefter påbörja behandlingen.  

 

Vi lyfter upp litium som en medicinsk behandlingsalternativ men det är från individ till 

individ vad som passar en bäst. Med hjälp av regelbundna kontroller kan patienten få rätt 

medicinering och behandlingsform. Det är viktigt att fortsätta med medicineringen trots att 

man mår bra och ser goda resultat av behandlingarna. Skulle patienten sluta med 

medicineringen kan det finnas en ökad risk för återfall.  
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