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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig främja hälsa och minska risken för högt blodtryck, 

stroke, hjärt-kärlsjukdom, depression samt minska risken att insjukna, återinsjukna och 

förbättra återhämtningen från cytostatikabehandling vid bröst- eller coloncancer. Sambandet 

mellan psykisk sjukdom och fysisk aktivitet är mindre utforskat jämfört med sambandet 

mellan till exempel fysisk aktivitet och cancer. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos 

människor med bipolärt syndrom. 

 

Metod: Litteraturstudie baserad på nio inkluderade studier. Studier har sökts fram från 

databaserna PubMed och CINAHL. 

 

Resultat: Fysisk aktivitet har goda hälsoeffekter som kan främja hälsan och parera sekundära 

effekter och sjukdomar som kan kopplas samman med bipolärt syndrom. Fysisk aktivitet 

bidra till en minskad stressnivå, minskad risk för diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. 

Fysisk aktivitet minskar också risken för samsjuklighet och lindrar bieffekter av 

psykofarmaka så som till exempel viktuppgång. Bipolärt syndrom kan medföra att 

träningsfrekvensen och träningsintensiteten variera beroende på sinnesstämning. Depressiva 

perioder karaktäriseras med minskad träningsfrekvens och intensitet medan maniska perioder 

kan ha ökad träningsfrekvens och intensitet. 

 

Slutsats: Fysisk aktivitet och dess positiva hälsoeffekter kan på sikt minska risken för 

samsjuklighet och sekundära sjukdomstillstånd vid bipolärt syndrom. Motivering och 

implementering av fysisk aktivitet kan förbättra omvårdnaden och behandlingsalternativen 

hos personer med bipolärt syndrom. 

 

Nyckelord: Bipolärt syndrom, fysisk aktivitet, behandling, omvårdnad 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  
Background: Physical activity has through modern research been shown to benefit the 

physical health for people and in turn reduce the risk for high blood pressure, reduce the risk 

to suffer from a stroke, cardiovascular disease and depression together with reducing the risk 

to be diagnosed with, reduce relapse risk and to improve the rate of recovery after 

chemotherapy from cancers such as breast or colon cancer. The relation between mental 

health and physical activity is less scientifically explored than similar areas of research such 

as the relation between physical activity and cancer. 

 

Aim: The aim of this systematic review is to explore the beneficial effects physical activity 

might bring to people with bipolar disorder 

  

Method: A systematic review including nine quantitative studies has been performed. The 

articles have been found through databases such as PubMed and CINAHL. 

  

Results: Physical activity has been found to give health benefits for the conditions bipolar 

disorder might bring. Through physical activity the levels of stress are reduced, the risk for 

diabetes type 2 and cardiovascular disease are reduced. Physical activity also reduces the risk 

for comorbidity and will lessen the side effects psychotropic drugs bring such as weight gain. 

Bipolar disorder can reduce the ability to perform physical exercise depending on the current 

mood state. A depressive episode tends to cause in less physical activity, while a manic 

episode instead can cause increased physical activity and exercise intensity. 

  

Conclusion: Physical activity and its positive health benefits can in the long run reduce the 

risk of comorbidity and secondary illnesses bipolar disorder might bring. With motivation and 

implementation of physical activity, the nursing care might improve and new alternative 

treatments for persons with bipolar disorder may arise. 

  

Keywords: Bipolar disorder, Physical activity, Exercise, Nursing care 
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BAKGRUND 

Fysisk aktivitet främjar hälsa och kan även minska risken för till exempel högt blodtryck, 

stroke, bröst- och coloncancer, hjärt-kärlsjukdom och depression (Statens folkhälsoinstitut, 

2011; WHO, 2015). Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt-, mentalt- och socialt 

välbefinnande som inte enbart existerar hos fullt friska människor utan också hos människor 

som är sjuka (Socialstyrelsen, 2015; WHO, 2006). Enligt World Health Organization (2015) 

behöver fysisk aktivitet inte bara innebära träning på gym eller ett hårt intensivt intervallpass 

utan det kan även innebära trädgårdsarbete, arbete i hemmet eller användning av enkla 

färdmedel så som cykling eller promenader (Skärsäter, 2014). Definitionen av fysisk aktivitet 

innebär motoriska rörelser som ökar kroppens ämnesomsättning och belastar kroppens 

muskulatur och skelett (Statens folkhälsoinstitut, 2011; WHO, 2015). 

 

Flera studier har visat att regelbunden fysisk aktivitet har goda hälsoeffekter på kroppen. 

Övervikt, bröstcancer, diabetes och lymfom är områden där forskning visar att fysisk aktivitet 

av måttlig till högintensiv grad ger goda hälsoeffekter i form utav ökat välbefinnande, 

minskade biverkningar från medicin eller förbättrade värden på BMI, midjemått och diverse 

blodprover (Aaronson et al., 2015; Abdolmaleki et al., 2014; Bell et al., 2015; Husson, Mols, 

Oerlemans, Schep &Van De Poll-Franse, 2015). En studie skriven av Azeem et al., (2014) har 

påvisat att människor som regelbundet utövade måttlig fysisk aktivitet löpte lägre risk att 

insjukna eller få återfall av pankreascancer. År 2004 var första året då fysisk aktivitet 

sammanställdes i en upplaga av Nordens Näringsrekommendationer (Becker, 2005). En 

artikel om Nordens Näringsrekommendationer 2004 förklarade relationen mellan fysisk 

aktivitet och god kost som faktorer för preventionen av sjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes (Becker, 2005). 

 

Tillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och depression är exempel på 

folkhälsoproblem (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Folkhälsomyndigheten (2015) 

beskriver 11 målområden som ska följas upp för att främja hälsan. Målområdena bestämdes 

utefter vilka faktorer som spelar störst roll för människans förbättring av hälsa och livskvalitet 

och ett av delmålmålen var fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2015) skriver också att den totala mängden fysisk aktivitet minskar i 

befolkningen, främst på grund av ett allt mer stillasittande liv. Denna livsstil kan i sin tur 

bidra till välfärdssjukdomar och ohälsa. Fysisk aktivitet är enligt Folkhälsomyndigheten 
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(2015) ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt för att främja folkhälsan och främja en aktiv 

livsstil hos befolkningen. Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är psykisk ohälsa 

(Skärsäter, 2014). Psykisk ohälsa kan identifieras som exempelvis oro, nedstämdhet, ängslan 

och sömnsvårigheter (Mårtensson & Åsberg, 2009). Psykisk ohälsa kan ha både ärftliga och 

psykosociala utlösningsfaktorer. En stressad vardag, ekonomiska problem och ensamhet kan 

vara bidragande orsaker till ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom (Skärsäter, 2014). 

Begreppet psykisk sjukdom är svårtolkat men Mårtensson och Åsberg (2009) skriver att 

begreppet inte är omöjligt att identifiera och presenterar olika definitioner för hur en psykisk 

sjukdom klassificeras i samhället. Ett sätt att definiera psykisk sjukdom är att skilja på vad 

som kan anses normativt och hur den sjuka personen hamnar utanför samhällsnormen för det 

normala beteendet. Ett annat sätt att urskilja psykisk sjukdom är att individen själv upplever 

stor påfrestning relaterat till sina psykiska tillstånd och det leder till markant psykisk lidande 

eller nedsatt socialfunktionsförmåga (Mårtensson & Åsberg, 2009).  

 

Även om det finns evidens för att fysisk aktivitet ger goda hälsoeffekter för människan 

(Archana et al., 2015; Azeem et al. 2014; Carolien et al., 2015; Husson et al., 2015; Marjan et 

al., 2014) så finns det fortfarande områden som är outforskade. Ett område med otillräcklig 

forskning är relationen mellan vissa psykisk sjukdomar och fysisk aktivitet (Skärsäter, 2014). 

Psykisk sjukdom förekommer hos människor i alla åldrar (Allgulander, 2008). Exempel på 

psykiska sjukdomar är egentlig depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom och 

psykossjukdomar så som schizofreni (Skärsäter, 2014). Forskning har visat att fysisk aktivitet 

har positiv effekt vid depression. Fysisk aktivitet har visats vara lika effektiv som andra 

traditionella behandlingsmetoder som läkemedel eller kognitiv beteendeterapi som används 

vid mild och måttlig depression (Karolinska Institutet, 2014; Dwan et al, 2012).  

 

Effekter av fysisk aktivitet vid bipolärt syndrom är ett mindre utforskat område, men 

tillståndet delar många likheter med depression. Sinnesstämningen är densamma men den är 

inte konstant (Skärsäter, 2014). År 2008 beräknades cirka 70 000 människor ha 

diagnostiserats med bipolärt syndrom i Sverige (Allgulander, 2008). Enligt WHO (2015) är 

det cirka 60 miljoner människor världen över som lever med bipolärt syndrom typ 1 eller typ 

2. Att ha bipolärt syndrom innebär att personen hamnar i olika sinnesstörningar. Personen 

pendlar mellan att vara manisk, deprimerad, hypoman eller eutym (Skärsäter, 2014). Normalt 

sätt har en bipolär person i genomsnitt fyra episoder av mani och depression som växlar med 

varandra under en period på tio år (Allgulander, 2008). Perioderna mellan när personen 
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varken är manisk eller deprimerad kallas för eutym vilket innebär att personen befinner sig i 

neutral grundstämning (Skärsäter, 2014). Att befinna sig i ett maniskt skov innebär att 

kroppen går på högvarv, aktivitetsnivån ökar, personen handlar utan konsekvenser, får ökad 

självkänsla, det sexuella intresset ökar, personen blir pratsam och får en upplevd känsla av 

minskat sömnbehov vilket innebär att de kan sova mindre än fyra timmer eller inte alls per 

natt (Allgulander, 2008). De depressiva perioderna karaktäriseras av trötthet, 

koncentrationssvårigheter, en upplevelse av enormt sömbehov och orkeslöshet (Allgulander, 

2008; Skärsäter, 2014). Under de depressiva skoven ökar också risken för suicid (Skärsäter, 

2014). Hypomani innebär att personen har liknande symtom som vid mani, men symtomen 

uttrycker sig inte lika extremt (Allgulander, 2008). Personer med bipolärt syndrom har ofta 

samsjuklighet i andra psykiska sjukdomar så som substansberoende. Även alkoholberoende 

eller missbruk är frekvent förekommande hos denna patientgrupp (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Det finns två huvudtyper av bipolärt syndrom (Allgulander, 2008; Mårtensson & Åsberg 

2009; Skärsäter, 2014). Bipolär typ I innebär en eller flera maniska episoder som växlas med 

depressiva episoder. Bipolär typ II kännetecknas av ett växlande humör, men skillnaden 

mellan typerna är att i typ II dominerar de depressiva episoderna och växlar med hypomana 

episoder (Allgulander, 2008; Skärsäter, 2014). Bipolärt syndrom kan ge många svåra 

konsekvenser, speciellt i personens privatliv. Relationer kan sättas på prov och finansiella 

komplikationer kan missgynna, till och med fördärva, en hel familj vilket också kan öka 

påfrestningen på den sociala situationen (Skärsäter, 2014). 

 

Den primära behandlingen av bipolärt syndrom är användning av stämningsstabiliserande 

läkemedel, både som profylaktisk- och långsiktig behandling. Utöver läkemedelsbehandling 

är det centralt som sjuksköterska att stötta och vägleda patienter som lider av bipolärt 

syndrom för att underlätta hantering av symtom och motivera till behandling (Skärsäter, 

2014). Vid depressiva tillstånd är ett av sjuksköterskans omvårdnadsmål att ta patienten 

igenom denna fas utan bestående men. Exempel på omvårdnadsmål kan vara att lindra 

personens besvär, stärka personens självförtroende, få personen att känna stöd och att 

personens självbild återvinns (Skärsäter, 2010). Vid maniska tillstånd är sjuksköterskans 

omvårdnadsmål att skydda patienten mot intryck och begränsa oroliga beteenden. Då 

personerna blir lätt överstimulerade och handlar utan att tänka på konsekvenserna är det av 

stor vikt att förhindra beteenden som kan skada patienten eller andra människor i patientens 

omgivning (Skärsäter, 2010). Andra viktiga omvårdnadsmål som sjuksköterskan bör sträva 
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mot är att hjälpa patienten att förbättra sin livskvalité och minska risken för återinsjuknanden 

samt stödja patienterna till att göra förändringar i livet som bidrar till bättre hälsa. Det är 

betydande att hitta nya sätt att utveckla omvårdnaden (Skärsäter, 2014).  Fysisk aktivitet har 

hittills visat sig vara en pålitlig och kostnadseffektivt sätt att främja hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). WHO (2015) rekommenderar att vuxna människor mellan 18-

64 år ska röra på sig minst 150 minuter, med måttlig fysisk intensitet per vecka eller minst 75 

minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka. För att få ytterligare hälsofördelar bör en 

vuxen vara fysisk aktiv upp till 300 minuter per vecka. Styrketräning bör ingå två eller flera 

dagar i veckan (WHO, 2015). 

 

Teoretisk referensram 

År 1914 föddes Dorothea Orem som kom att bli en av USA:s främsta omvårdnadsteoretiker. 

Orem grundar sin omvårdnadsteori om människans förmåga att ta hand om sig själv genom 

egenvård (Banfield & Berbiglia, 2010). Fysisk aktivitet är ett sätt för människan att ta hand 

om sig själv. Orems teori harmonierar med de mål som beskrivs av Folkhälsomyndigheten 

(2015), det vill säga främja hälsa och välbefinnande hos personen själv och dennes närmsta 

närstående (Jahren-Kristoffersen, 2006).  

 

Orem beskriver tre typer av olika egenvårdsbehov där alla har en koppling till att upprätthålla 

normal funktion, hälsa, utveckling och välbefinnande. De tre olika typerna handlar om 

universella egenvårdsbehov, de utvecklingsrelaterade egenvårdsbehoven samt 

egenvårdsproblem relaterade till hälsoproblem. Med hälsoproblem avser Orem nedsättning av 

normal funktion, hälsa och välbefinnande. Detta sänker livskvaliteten och leder till att 

ytterligare egenvårdsbehandling krävs för att motarbeta negativa konsekvenser som kan 

förekomma. För att kunna bevara eller återvinna normal utveckling, hälsa och välbefinnande 

krävs egenvårdsbaserade mål för individen. Orem lyfter fram vikten av att som sjuksköterska 

kunna identifiera patientens egenvårdskapacitet för att hitta vad patienten behöver hjälp med 

och vad patienten klarar av själv (Jahren-Kristoffersen, 2006). 

 

Människa 

Enligt Orem skiljer sig människan från andra levande varelser då hon anser att människan har 

väldigt mycket frihet. Människan kan, både genom vilja och kunnande, ta hand om sig själv 

och främja hälsa och välbefinnande. Att kunna identifiera, bedöma och veta hur man ska 

förhålla sig till sina egenvårdsbehov är något Orem anser att människan är kapabel till. 
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Hennes teori anses vara en utvecklingsteori då hon dels grundar sin teori på människans 

möjlighet till problemlösning och förmåga till att lära och utvecklas (Banfield & Berbiglia, 

2010; Jahren-Kristoffersen, 2006). 

 

Miljö 

Både inre och yttre faktorer är viktiga för människans attityd kring egenvård. För att individen 

ska få adekvat kunskap om egenvård, är det kulturen och den sociala gruppen som är de 

viktigaste hörnpelarna inom miljöfaktorn enligt Orem (Banfield & Berbiglia, 2010; Jahren-

Kristoffersen, 2006). 

 

Hälsa 

För att ta hand om människors hälsa är det viktigt med eget ansvar men det är likväl lika 

viktigt att samhället tar sitt ansvar för folkhälsan. Med det menar Orem att det är viktigt att 

utveckla tillvägagångssätten och ha goda vanor för att främja hälsa. Hon betonar också hur 

viktigt det är att kunna ändra på gamla vanor till nya i takt med att egenvårdsinsatserna 

förändras (Banfield & Berbiglia, 2010; Jahren-Kristoffersen, 2006). 

 

Problemformulering 

WHO lyfter fram positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för människan. Centrala 

komponenter i omvårdnad vid bipolärt syndrom är att motivera, lindra lidande, öka 

välbefinnande och vägleda dessa individer under behandlingstiden. Fysisk aktivitet kan utgöra 

en central del i omvårdnaden av människor med bipolärt syndrom, att utforska hur fysisk 

aktivitet påverkar hälsotillståndet vid detta tillstånd kan därför bidra till att utveckla 

sjuksköterskans omvårdnad för dessa individer. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos 

människor med bipolärt syndrom. 

 

Frågeställning 

Vilka hälsoeffekter har fysisk aktivitet på personer med bipolärt syndrom? 
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METOD 

 

Design 

Studien är en systematisk litteraturöversikt. Rosén (2012) skriver att målet med en 

systematisk litteraturöversikt är att få en översikt av redan existerande forskning för att 

överblicka evidensen inom ett forskningsområde. 

 

Urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed och CINAHL 

användes då båda databaserna riktar in sig på medicinska studier. Sökorden som användes var 

”bipolar disorder”, ”physical activity”, ”exercise”, ”quantitative study”, ”mental health”, 

”health” samt ”treatment”. Olika kombinationer av dessa sökord gjordes i samtliga databaser, 

se tabell 1. Inklusionskriterierna för studien var kvantitativa studier, studier som svarar på 

syfte och frågeställning, studier som utforskar bipolärt syndrom och fysisk aktivitet, artiklar 

skriva på svenska eller engelska samt studier med deltagare över 18 år. Sökningar gjorda i 

databasen PubMed användes även inklusionskriterierna “abstracts” och “humans”. 

”Abstracts” inkluderades för att lättare få en överblick över varje artikel. ”Humans” 

inkluderades för att exkludera studier som bygger på djurförsök.  

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingsmetoden gjordes med hjälp av sökningar i tre valda databaser. Olika 

kombinationer av sökorden gav olika många resultat och sammanlagt genomfördes 12 

sökningar, se tabell 1. Abstracts granskades för att till en början välja ut potentiella artiklar till 

studien. Därefter gjordes en noggrannare granskning för att tillslut fastställa om studien var 

relevant till författarnas syfte. Både PubMed och CINAHL gav ett sökresultat med tillräckligt 

många träffar för att kunna gå igenom och granska varje artikel för varje sökning som gjordes. 

Sökordet ”Bipolar disorder” fanns med i samtliga sökningar eftersom det var det primära 

fokusområdet. ”Physical activity” och ”exercise” alternerade då de gav olika sökresultat 

beroende på vilket sökord man använde. När en artikel ansågs som lämplig utifrån studiens 

syfte gjordes en granskning av artikelns syfte, metod och resultat. Från detta kunde författarna 

göra en kvalitetsgranskning för att fastställa att den kunde ingå i studiens resultat. Alla 

inkluderade studier har översatts av författarna och ett resultat skrevs för varje enskild artikel, 

se tabell 3. 
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Tabell 1. Sökprocedur 

Datum Databas Sökning Limits Sökord Utfall Lästa 

abstracts 

Inklu- 

derade 

6/10-

15 

PubMed #1 1) ”Bipolar disorder 

and exercise” 

107 20 2 

6/10-

15 

PubMed #2 1) ”Bipolar disorder”, 

”exercise”, 

”treatment”, 

”physical activity”. 

27 13 1 

6/10-

15 

PubMed #3 1) ”Bipolar disorder”, 

”exercise”, 

”quantitative study” 

4 4 0 

7/10-

15 

PubMed #4 1) ”Bipolar disorder 

and exercise and 

treatment”  

76 10 0 

7/10-

15 

PubMed #5 1) ”Bipolar disorder 

and physical activity 

and treatment” 

167 20 0 

7/10-

15 

PubMed #6 1) ”Bipolar disorder”, 

”physical activity”, 

”treatment”, 

”benefit” 

9 9 1 

8/10-

15 

PubMed #7 1) ”Bipolar disorder 

and physical 

activity” 

285 15 2 

8/10-

15 

PubMed #8 1) ”Bipolar disorder”, 

”exercise”, ”helath” 

51 16 1 

8/10-

15 

CINAHL #9 1) ”Bipolar disorder”, 

”treatment”, 

”exercise” 

13 13 0 

12/10-

15 

CINAHL #10 1) ”Bipolar disorder 

and exercise” 

38 20 1 

12/10-

15 

PubMed #11 1) ”Bipolar disorder 

and physical activity 

and treatment” 

167 16 1 

12/10-

15 

PubMed #12 1) ”Bipolar disorder”, 

”physical activity”, 

”treatment”, ”mental 

health”  

29 10 0 

1) Studier gjorda på människor, artiklar skrivna på engelska eller svenska samt abstracts 

tillgängligt. 
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Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie har granskats för att se att artiklarnas resultat är 

objektivt i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Studierna har även kontrolleras så 

att de innehåller ett etiskt övervägande. En tolkning och översättning från engelska till 

svenska har utförts så korrekt som möjligt.  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

En kvalitetsanalys gjordes på de nio utvalda artiklarna som bedömdes besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Alla artiklar var av kvantitativ ansats och granskades utifrån Forsberg & 

Wengström (2013) granskningsmall, se tabell 2. Forsberg & Wengström (2013) beskriver i 

sin kvalitetsmall hur studiens syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys 

och tolkning ska bedömas. Baserat på dessa faktorer har varje enskild artikel poängsätts från 

skala 1-3, där 1 innebär hög kvalité, 2 innebär medelhög kvalité och 3 innebär hög kvalité 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att få ett så trovärdigt och starkt resultat som möjligt 

valdes endast artiklar av kvalitetsnivå 1 eller 2 ut (Forsberg & Wengström, 2013). Av nio 

artiklar uppnådde åtta artiklar skala 2 och en artikel uppnådde skala 1. Till hjälp vid 

kvalitetsbedömningen använde sig författarna av bedömningsmallar, se bilaga 1 (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

 

 

 

Tabell 2. Kriterier för kvalitetsvärdering, Forsberg & Wengström (2013). 

Hög kvalitet 

1 

 

2 

Låg kvalitet 

3 

Randomiserad kontrollerad studie 

Större, väl genomförd multicenterstudie 

med tydlig beskrivning av 

studieprotokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknink. 

Patientmaterialet är tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

* Randomiserad kontrollerad studie  

För få patienter och/eller för många interventioner 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 

materialbeskrivning, stort bortfall av patienter 
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Kvasi-experimentell studie 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata 

statistiska metoder, reliabilitets- och 

validitetstestade instrument.  

* Kvasi-experimentell studie 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 

validitetstestande instrument. Tveksamma 

statistiska metoder.  

Icke-experimentell studie 

Stort konsekutivt patientmaterial som är 

väl beskrivet. Lång uppföljning.  

* Icke-experimentell studie 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet 

och analyserat med tveksamma statistiska 

metoder. 

*Alla kvalitetskriterier för kvalitetsnivå 1 är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén 

värderas högre än kvalitetsnivå 3 (Forsberg & Wengström, 2013) 

 

Resultatanalys  

Efter kvalitetsgranskningen gjordes en resultatanalys av samtliga nio artiklar. 

Resultatanalysen har genomförts enligt Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011) beskrivning. 

Samtliga nio artiklar lästes igenom flertalet gånger för att upptäcka tydliga samband mellan 

fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter hos människor med bipolärt syndrom, se tabell 3.
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Tabell 3. Resultatanalys (Bahtsevani, Stoltz och Willman, 2011). 

Författare 

Land 

Årtal  

Titel Syfte Design, metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Albert et al. 

2008 

Italien 

 

Metabolic 

syndrome in 

Italian patients 

with bipolar 

disorder 

 

Utvärdera 

förekomsten att 

drabbas av 

metabolt syndrom 

vid olika livsstilar 

som fysisk 

aktivitet eller 

inaktivitet hos 

italienska 

patienter med 

bipolärt syndrom. 

Naturalistisk design.  

 

Endast bipolära patienter deltog. 

Fullständig anamnes samt risk för 

samsjuklighet och diabetes inhämtades. 

Patinterna bedömdes.  

 

108  

(9) 

Metabolt syndrom 

förekommer oftare hos 

personer med bipolärt 

syndrom. Fysisk aktivitet 

kan på ett effektivt sätt 

minska risken att drabbas 

av metabolt syndrom samt 

minska de sekundära 

biverkningarna från 

psykofarmaka som 

exempelvis viktuppgång. 

 

2 

Alshaher et al.  

2007 

USA 

Exercise 

tolerance is 

reduced in 

bipolar illness  

Undersöka 

effekten av 

maxpulsträning 

på 

hjärtfunktionen 

hos otränade 

personer med 

bipolärt syndrom 

som var eutyma 

under studiens 

gång.  

Fall-kontroll studie 

 

De undersökte maxkapaciteten hos 

deltagarna genom att de fick springa på ett 

löpband som successivt ökade i hastighet 

baserat på deltagarens 

syreupptagningsförmåga.  

14 stycken var bipolära som jämfördes 

med en frisk kontrollgrupp på 10 stycken. 

24 

(0) 

Förmågan till att utföra 

fysisk aktivitet var 

reducerad hos personer 

med bipolärt syndrom. 

Den fysiska inaktiviteten 

kan leda till ökad risk för 

samsjuklighet. 

2 
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Avripas et al. 

2005 

USA 

Increasing 

Lifestyle 

Physical 

Activity in 

Patients with 

Depression or 

Other Serious 

Mental Illness 

Undersöka om 

interventioner med 

fysisk aktivitet och 

nya kostvanor ökar 

viktnedgång och 

minskar psykisk 

ohälsa hos personer 

med bipolärt 

syndrom. 

Pre-post design feasibility study med 

uppföljning och mätning efter 6 veckor 

och efter 18 veckor.  

 

Studien gjordes på tre olika vårdplatser för 

patienter med psykisk ohälsa. Patienterna 

använde stegräknare och mätbara resultat 

togs fram från detta samt enkäter 

besvarades. 

 

39 

(27) 

Deltagarna som fullföljde 

hela studien gick ner i 

snitt två kilo och hade 

avsevärt bättre psykisk 

hälsa. Mätningarna 

gjordes med hjälp av 

enkäter som besvarades 

vid varje uppföljning. 

2 

Berk et al. 

2006 

Australien 

The effects of 

physical activity 

in the acute 

treatment of 

bipolar disorder: 

A pilot study  

Undersöka de 

terapeutiska 

effekterna som 

fysisk aktivitet har 

på patienter med 

bipolärt syndrom.  

Naturalistisk kohortstudie. 

 

24 bipolära patienter deltog i en 

promenadgrupp. De jämfördes med 74 

bipolära patienter som inte deltog i 

promenadgruppen. Grupperna jämfördes 

med utvärderingar från tre stycken 

formulär. Två formulär bedömdes utifrån 

den ansvariga hälso- och 

sjukvårdspersonalen och ett formulär 

bedömdes utifrån patientens 

självskattning.   

98 

(0) 

Promenadgruppen fick 

ökad självkänsla samt 

positiva inslag på humöret 

och minskad stressnivå. 

De kunde leda bort 

negativa känslor samtidigt 

som de ökade främjandet 

av självkänsla och den 

sociala samhörigheten.   

2 
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Bernstein et al  

2013 

USA 

Association of 

exercise with 

quality of life 

and mood 

symptoms in a 

comparative 

effectiveness 

study of bipolar 

disorder  

 

Kartlägga 

träningsfrekvensen 

hos människor med 

bipolärt syndrom 

samt undersöka om 

det finns något 

samband mellan 

dem som tränar 

mest och dem som 

tränar minst. 

 

 

Multisite comparative effectivness study 

 

Deltagarna fick lämna en fullständig 

anamnes i början av studien. Därefter 

ombads patienterna att självskatta sin 

träningsfrekvens och livskvalité och sedan 

användes formulär som skulle mäta 

bipolärt syndrom och allmän livskvalité 

hos deltagarna. 

 

482 

(0) 

Deprimerade och de som 

varit deprimerade under 

en längre tid var mindre 

fysiskt aktiva. De som var 

maniska och hade en 

bättre allmän livskvalité 

var mer fysisk aktiva. 

Träningsfrekvensen hade 

även en koppling till lägre 

BMI. 

 

2 

Blow et al.  

2006 

USA 

Nutrition and 

exercise 

behaviour 

among patients 

with bipolar 

disorder 

Undersöka och 

jämföra mat- och 

träningsvanor hos 

patienter med 

bipolärt syndrom 

jämfört med 

patienter som har 

schizofreni samt en 

frisk kontrollgrupp. 

Cross-sectional study.  

 

Mat- och träningsvanor jämfördes. Data 

samlades in genom olika besvarade 

enkäter.  

6992  

(282) 

Personer med bipolärt 

syndrom var mindre 

fysiskt aktiva och hade 

ökat mer i vikt de senaste 

sex månaderna. Fysisk 

aktivitet kan minska 

risken för oönskad 

viktuppgång och förbättra 

den allmänna hälsan för 

personer med bipolärt 

syndrom. 

1 

Burghardt et al  

2010 

USA 

 

Access to weight 

loss counseling 

services among 

patients with 

bipolar disorder  

 

Undersöka 

prevalens av 

viktminsknings-, 

tränings- samt 

nutritionsrådgivning 

hos bipolära 

patienter. 

Kohort-studie 

 

Data samlades in via enkäter och listor  

 

 

435 

(137) 

Rådgivning för fysisk 

aktivitet och nutrition 

förekom hos 40% av 

personerna med bipolärt 

syndrom. Rådgivningen 

kan bidra till positiva 

livsstilsförändringar för 

hälsan. 

2 
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De Hert et al.  

2015 

Storbritannien 

Health-related 

physical fitness 

in patients with 

bipolar 

disorder vs. 

healthy 

controls: An 

exploratory 

study  

Undersöka 

skillnader i hälsa och 

fysisk form hos 

patienter med 

bipolärt syndrom 

och jämföra dessa 

skillnader hos en 

kontrollgrupp. 

Explorativ studie. 

 

Sex månader lång studie där ett fysiskt test 

kallat Eurofit test Battery användes. De 

bipolära patienterna fyllde även i en 

självskattningsenkät om sina depressiva 

symtom och en enkät om sina hypopmana 

symtom.  

44 

(14) 

Bipolärt syndrom kan 

leda till sämre fysisk 

form. Sämre fysisk form 

leder till minskad fysisk 

aktivitet. Depressiv 

sinnesstämning innebar 

en mindre fysiskt aktiv 

livsstil. Fysisk inaktivitet 

är en riskfaktor för 

samsjuklighet. Åtgärder 

för att öka den fysiska 

aktiviteten hos personer 

med bipolärt syndrom 

kan minska denna risk. 

 

2 

Fagiolini et al. 

2013 

USA 

Are adults with 

bipolar 

disorder 

active? 

Objectively 

measured 

physical 

activity and 

sedentary 

behavior using 

accelerometry  

Objektivt mäta den 

fysiska aktiviteten 

och det stillasittande 

beteendet hos 

patienter med 

bipolärt syndrom. 

De jämför även 

nivån av fysisk 

aktivitet hos 

patienter med 

bipolärt syndrom 

mot en 

kontrollgrupp. 

Cross-sectional study.  

 

Deltagarna använde sig av en accelerometer 

för att mäta aktivitet och stillasittande 

beteende. Aktivitetsnivån mättes i 

minutintervall samt poängskala. Ju högre 

siffra man hade ju aktivare var man. Ett 

genomsnitt av daglig aktivitet mättes 

konsekvent. 

180 

(9) 

Personer med bipolärt 

syndrom var mindre 

fysiskt aktiva än den 

friska kontrollgruppen. 

De positiva 

hälsoeffekterna från 

fysisk aktivitet förvaltas 

därför inte hos denna 

patientgrupp och kan 

leda till konsekvenser 

som samsjuklighet.  

 

2 
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RESULTAT 

 

Många av de inkluderade studierna har publicerats under de senaste tio åren, vilket kan 

förklaras av att forskningsområdet är relativt nytt. Alla artiklar som presenteras i studiens 

resultat bedömdes besvara examenarbetets syfte samtidigt som samtliga artiklar lyfte fram 

olika aspekter av hur hälsan kan påverkas av fysisk aktivitet hos personer med bipolärt 

syndrom. Av nio studier fokuserade fem på de allmänna effekterna som fysisk aktivitet hade 

på människor med bipolärt syndrom (Alshaher et al., 2007; Avripas, Marcus, Neal & 

Richardson, 2005; Blow et al., 2006; Berk, Dodd & Felicity 2006; Burghardt et al., 2010;). 

Tre studier (Bernstein et al., 2013; De Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 2013) undersökte 

förekomsten av fysisk aktivitet hos människor med bipolärt syndrom. En studie (Albert et al., 

2008) undersökte förekomsten av metabolt syndrom, orsaker bakom insjuknandet samt hur 

fysisk aktivitet kan minska risken för metabolt syndrom hos människor med bipolärt 

syndrom. Gemensamt för samtliga studier var deltagare med diagnosticerat bipolärt syndrom, 

riskerna att drabbas av samsjuklighet, övervikt och metabolt syndrom. Studierna ger 

gemensamt ett resultat som säger att den fysiska inaktiviteten som sker under depressiva 

episoder försvårar livsstilsförändringar. Den fysiska inaktiviteten som är kopplad till 

depressiva episoder samt en livsstil som inkluderar fysisk aktivitet skulle vara fördelaktigt för 

personer med bipolärt syndrom lyfts fram i samtliga inkluderade studier. 

 

Resultaten visade på att hälsoeffekterna av fysisk aktivitet påverkade personer med bipolärt 

syndrom positivt både fysiologiskt och avseende psykiskt välbefinnande. Analys av de 

studier som inkluderades i denna litteraturöversikt resulterade i två huvudkategorier som 

tillsammans besvarar syftet, se tabell 4.  

 

Fysiologiska hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

Bipolärt syndrom har visat sig korrelera med sjukdomstillstånd som diabetes typ 2, obesitas 

och hjärt-kärlsjukdomar (Albert et al., 2008; Avripas et al., 2005; Bernstein et al., 2013; 

Fagiolini et al., 2013). Personer med bipolärt syndrom löpte större risk att drabbas av 

samsjuklighet kopplat till sin psykiatriska diagnos, fysiskt inaktiva livsstil samt sin pågående 

behandling med psykofarmaka som genererar biverkningar (Albert et al., 2008; Avripas et al., 

2005; Bernstein et al., 2013; Fagiolini et al., 2013). Människor med bipolärt syndrom löper 

risk att drabbas av metabolt syndrom kopplat till läkemedelsbehandling samt en fysisk inaktiv 
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livsstil. Personer med bipolärt syndrom och metabolt syndrom var även mer benägna att lida 

av bukfetma, högt blodtryck, höga triglycerider, låga HDL-värden och fastande hyperglykemi 

(Albert et al., 2008). 

 

Samtliga studier visar att samsjukligheten bör motverkas och åtgärdas mer effektivt hos 

personer med bipolärt syndrom. De rekommenderar fysisk aktivitet som en gynnsam och 

effektiv metod för att minska de negativa effekterna samsjuklighet orsakar samt risken att 

drabbas av samsjuklighet (Albert et al., 2008; Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 2005; 

Blow et al., 2006; Burghardt et al., 2010; De Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 2013).  

 

Fysisk aktivitet kopplas till positiva hälsoeffekter vid bipolärt syndrom enligt samtliga studier 

(Albert et al., 2008; Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 2005; Berk et al., 2006; Bernstein et 

al., 2013; Blow et al., 2006; Burghardt et al., 2010; De Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 

2013). Bland annat bidrog fysisk aktivitet till viktnedgång, mindre risk för somatisk 

samsjuklighet och minskad risk för metabolt syndrom, (Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 

2005; Bernstein et al., 2013).  

 

Fysisk aktivitet tillsammans med god kost utgör goda hälsoeffekter på kroppen. 

Viktminskningsrådgivning, där fysisk aktivitet ingår som en del av rådgivningen samt 

kostrådgivning söktes främst av de bipolära människorna som var överviktiga och var 

ordinerade andra generationens antipsykotiska läkemedel (Bernstein et al., 2013). Det finns 

starka belägg för att den fysiska aktiviteten ger goda hälsoeffekter för människor med 

bipolärt syndrom (Alshaher et al., 2007). Promenader framfördes som en gynnsam 

tilläggsbehandling för bipolära människor och kan utföras som egenvård, i grupp eller som 

tilläggsbehandling i heldygnsvård (Berk et al., 2006). Med hjälp av regelbundna promenader 

kunde deltagarna i genomsnitt gå ner två kilo i vikt (Avripas et al., 2005). 

 

Enligt Blow et al. (2006) visade människor med bipolärt syndrom på mindre frekventa och 

regelbundna träningsvanor då brist på motivation och ork till att ta sig tid att träna var något 

som hindrade fysisk aktivitet. Träningsfrekvensen var lägre hos personer med bipolärt 

syndrom i jämförelse med människor utan psykisk sjukdom (Bernstein et al., 2013; Blow et 

al., 2006; De Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 2013). Det förekom skillnader i 

träningsfrekvens beroende på sinnesstämning. Maniska perioder var kopplade till att träna 
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mer medan deprimerade perioder var kopplade till att träna mer sällan (Bernstein et al., 

2013). Att ha levt med bipolärt syndrom under en längre tid spelar en större roll för den 

fysiska formen än vad den biologiska åldern gör. Att vara i exempelvis 50-års ålder och ha 

levt med sjukdomen i 20 år bidrar till en större påfrestning på den fysiska formen i jämförelse 

med en 50-åring som endast levt med sjukdomen i fem år. En anledning till detta anses vara 

att man levt med depressiva symtom under en längre tid och har därför inte förmått sköta sin 

hälsa samt vara fysiskt aktiv (De Hert, 2015). Bipolärt syndrom kan också leda till en lägre 

träningsintensitet, sämre ork, kortare träningspass och en försämrad förmåga till att träna. 

Denna försämrade träningsförmåga bidrar till att den rekommenderade träningen och 

träningsintensiteten som ges till bipolära människor inte alltid kan utnyttjas och fullföljas 

maximalt (Alshaher et al., 2007). 

 

Psykiskt välbefinnande från fysisk aktivitet 

Den psykiska hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet. En minskad stressnivå, minskad 

känsla av depression samt en minskad risk för psykisk samsjuklighet, så som ångest, är några 

av de positiva hälsoeffekterna fysisk aktivitet har på det psykiska välbefinnandet. En stärkt 

självkänsla samt en förstärkande känsla av tillhörighet och gemenskap var också något fysisk 

aktivitet kunde bidra till (Avripas et al., 2005; Berk et al., 2006). 

 

Fysisk aktivitet i form av exempelvis promenader kunde öka självkänslan, förbättra humöret, 

ge en förstärkt känsla av självkontroll och en stärkt känsla av självständighet hos personer 

med bipolärt syndrom. Bipolära personer som deltog i en promenadgrupp som jämfördes med 

bipolära personer som inte deltog visade på bättre resultat på den psykiska hälsan. Den största 

skillnaden visade att promenadgruppen fick en signifikant bättre känsla av minskad 

depression, minskad ångest och minskad stress (Berk et al., 2006). Indirekt kunde negativa 

tankar stötas bort i samband med de regelbundna promenaderna samt att en vistelse utomhus 

bidrog till mer tid i solljus och med frisk luft vilket var positivt för att skapa nya positiva 

intryck för deltagarna (Avripas et al., 2005; Berk et al., 2006; Fagiolini et al., 2013). 

 

Att anpassa individuella program bestående av träningslära, träningsprogram med fysisk 

aktivitet och samtal angående livsstilsvanor är att föredra framför generell fysisk aktivitet för 

att optimera den bipolära patientens personliga behov och få ut det mesta av de positiva 
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hälsoeffekterna fysisk aktivitet kan ha på det psykiska välbefinnandet (Avripas et al., 2005; 

Bernstein et al., 2013; Blow et al., 2006). 

 

 

DISKUSSION 

Denna litteraturstudie har undersökt hälsoeffekterna fysisk aktivitet ger personer med bipolärt 

syndrom. Resultaten visade att fysisk aktivitet kunde kopplas till goda hälsoeffekter hos 

personer med bipolärt syndrom både fysiologiskt och avseende det psykiska välbefinnandet. 

Resultatet delades upp i två huvudkategorier som döptes till Fysiologiska hälsoeffekter av 

fysisk aktivitet samt Psykiskt välbefinnande från fysisk aktivitet. Risken att drabbas av 

samsjuklighet var högre hos den bipolära patientgruppen som deltagit i samtliga studier som 

har granskats. Sjukdomstillstånd så som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och bukfetma var 

vanligare och en riskfaktor som resulterade i sämre livskvalitet, ohälsosam livsstil och ökad 

dödlighet. Personer med bipolärt syndrom hade en mindre frekvent och regelbunden fysisk 

aktivitet i jämförelse med personer som inte är psykiskt sjuka. Detta berodde främst på den 

diagnosticerade sjukdomen som gjorde att motivationen och orken varierade i symbios med 

sinnesstämning. Det psykiska välbefinnandet förbättrades avsevärt av fysisk aktivitet. 

Promenader i grupp var ett sätt att skapa gemenskap, öka sitt välmående, minska stressnivån 

samt förbättra det allmänna humöret hos personer med bipolärt syndrom.  

 

Resultatdiskussion 

Fysisk aktivitet har visat ge positiva hälsoeffekter för personer med bipolärt syndrom, både 

fysiologiskt och i det psykiska välbefinnandet. Nuvarande primär behandling är bestående av 

stämningsstabiliserande läkemedel (Skärsäter, 2014). Fysisk aktivitet har implementerats vid  

andra tillstånd så som bröstcancervård under pågående cellgiftsbehandling för att minska de 

negativa biverkningarna behandlingen kan ge. Implementeringen av fysisk aktivitet har lett 

till att patienterna har kunnat bibehålla sin fysiska form, fått minskad smärta och minskade 

episoder av illamående och kräkningar. Fysisk aktivitet har visat sig ge goda resultat för 

patienten och hela omvårdnaden (Aaronson et al., 2015). Fysisk aktivitet är ett sätt att sköta 

sin egenvård på. Enligt Orem är förmågan att kunna ta hand som sig själv och den personliga 

hälsan viktigt för att kunna avgöra vilka omvårdnadsbehov som behövs. Oförmåga till 

egenvård leder till ett behov av assistans eller behov av extra motivering för att sköta 

egenvården (Banfield & Berbiglia, 2010). En person som är diagnosticerad med bipolärt 

syndrom kan vara i behov av extra motivation, speciellt vid depressiva episoder då man ofta 
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dras med motivationsbrist. Som sjuksköterska är det viktigt att ha detta i åtanke under 

pågående omvårdnad för att optimera egenvården. Enligt studiens fynd kan fysisk aktivitet 

ingå som en del av den primära behandlingen för personer med bipolärt syndrom för att 

uppnå bäst effekt av de positiva hälsoeffekterna fysisk aktivitet ger (Albert et al., 2008; 

Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 2005; Blow et al., 2006; Burghardt et al., 2010; De Hert 

et al., 2015; Fagiolini et al., 2013).  

 

Vid diagnosticerad bipolärt syndrom och med regelbunden stämningsstabiliserande 

läkemedelsbehandling följer biverkningar. En biverkning som kan vara avgörande för 

personens självkänsla är ofrivillig viktuppgång (Albert et al., 2008; Avripas et al., 2005; 

Bernstein et al., 2013; Fagiolini et al., 2013). Fysisk aktivitet är sedan tidigare erkänt som ett 

sätt att gå ner i vikt (Becker, 2004). Läkemedelsbehandlingen är långsiktig vid bipolärt 

syndrom vilket också innebär långsiktig effekt av biverkningar. Studiens resultat har visat att 

fysisk aktivitet har förmågan att reducera och lindra besvären så som ofrivillig viktuppgång 

stämningsstabiliserande läkemedel kan medföra (Avripas et al., 2005; Bernstein et al., 2013). 

 

Statens folkhälsoinstitut (2011) och WHO (2015) menar på att fysisk aktivitet främjar hälsa 

och även kan minska risken att drabbas av olika hälsotillstånd som till exempel hjärt-

kärlsjukdom och depression. Bipolärt syndrom medför en ökad risk att drabbas av 

exempelvis diabetes typ 2 eller hjärt- kärlsjukdomar i jämförelse med personer som inte lider 

av psykisk sjukdom. Fysisk aktivitet har visat sig tillsammans med en god kosthållning vara 

det optimala sättet att minska risken att drabbas av samsjuklighet (Albert et al., 2008; 

Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 2005; Blow et al., 2006; Burghardt et al., 2010; De Hert 

et al., 2015; Fagiolini et al., 2013). Den fysiska aktiviteten spelar en stor roll i hälso- och 

sjukvårdande behandling för individen. Fysisk aktivitet är kostnadseffektiv för både individen 

och vården. Det är en säker behandlingsmetod som har väldigt få biverkningar och 

behandlingen kan ske på många olika platser. Det är viktigt som vårdpersonal att informera 

och vara observant på att samsjukligheten är en sekundär effekt av bipolärt syndrom och dess 

nuvarande behandlingsmetod. Orems teori om egenvård syftar på vad individen måste göra 

för att uppnå god hälsa (Banfield & Berbiglia, 2010). Precis som att vaccination är ett sätt att 

förebygga sjukdom är fysisk aktivitet ett sätt att förebygga den personliga hälsan. För en 

person med bipolärt syndrom kan därför fysisk aktivitet bli ett sätt att förhindra eller lindra 

samsjukligheten bipolärt syndrom kan medföra.  
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WHO´s (2015) rekommendationer angående de minimum krav på fysik aktivitet som krävs 

för att bibehålla god hälsa för vuxna människor mellan 18-64 år är minst 150 minuter med 

måttlig fysisk intensitet per vecka eller minst 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per 

vecka samt att styrketräning bör ingå två eller flera dagar i veckan (WHO, 2015). De bipolära 

personerna har på grund av sin diagnosticerade sjukdom svårt att nå upp till de 

rekommenderade tidsintervallerna som ska vara gynnsamma för hälsan. Motivationsbrist, 

orkeslöshet, olika sinnesstämningar samt en längre sjukdomshistoria med bipolärt syndrom 

visade sig enligt resultatet vara de största orsakerna till att nå upp till de rekommenderade 

minimum kraven på fysisk aktivitet (Alshaher et al., 2007). Enligt Orem är det viktigt att som 

sjuksköterska bidra till god hälsa genom att motivera, främja egenvård, stötta, vägleda samt 

skapa en ökad självkänsla hos patienter (Banfield & Berbiglia, 2010; Jahren-Kristoffersen, 

2006). Hos personer med bipolärt syndrom som har motivationsbrist och orkeslöshet till att 

utföra fysisk aktivitet, är det därför viktigt att följa Orems omvårdnadsteori.  

 

Eftersom en bipolär person kan svänga mellan att vara manisk eller deprimerad samt kan 

behålla en eutym sinnesstämning under en längre period, skiftar även träningsintensitet och 

träningsfrekvens på grund av detta. Att vara medveten om de hinder en bipolär person kan ha, 

gör det därför viktigt som vårdgivare att vara informerad om patientens nuvarande tillstånd 

och behov för att ge bästa möjliga vård. Förmedling om fördelarna med att vara fysiskt aktiv 

samt motivering till behandling behöver lyftas fram av hela vårdkedjan . Enligt Ormens 

teoretiska referensram som bygger på egenvård beskriver att det är viktigt med att ha goda 

vanor för att främja hälsan, utveckla tillvägagångssätten för att ta sig dit samt att kunna 

urskilja och veta hur egenvårdsbehoven ska förvaltas (Banfield & Berbiglia, 2010; Jahren-

Kristoffersen, 2006). En god vana för bipolära patienter är just att vara fysisk aktiva för att 

uppnå en bättre hälsa och ett bättre psykisk välbefinnande. Resultatet i denna lyfter fram att 

träningsprogrammen bör individanpassas för att få en effektiv och positiv känsla till träning 

och livsstilsförändring och därmed kunna dra nytta av de positiva hälsoeffekterna fysisk 

aktivitet ger.  

 

De positiva hälsoeffekterna från fysisk aktivitet visar sig skapa indirekta effekter som gynnar 

personen psykosocialt. Fysisk aktivitet skapade fler positiva känslor samtidigt som antalet 

negativa känslor minskade. Genom positiva känslor kan ge individen ökad livslust och 

mening. En jämförelse av en stillasittande och en fysiskt aktiv livsstil visade på att den fysiskt 

aktiva livsstilen bidrog till personlig utveckling och ett ökat välbefinnande (Catalino, 
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Fredricson, Hogan & Matta, 2014). De positiva hälsoeffekterna från fysisk aktivitet gynnar 

personer med bipolärt syndrom (Albert et al., 2008; Alshaher et al., 2007; Avripas et al., 

2005; Berk et al., 2006; Bernstein et al., 2013; Blow et al., 2006; Burghardt et al., 2010; De 

Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 2013). En minskad stressnivå kan göra det lättare att få 

vardagen att gå ihop. Mindre stress kan också leda till en lugn inre miljö. Minskad känsla av 

nedstämdhet kan göra den depressiva sinnesstämningen lindrigare för personen samt att 

relaterade symtom till depression som trötthet, orkeslöshet och tappad lust för personliga 

intressen, minskar. Under en manisk period kan fysisk aktivitet vara ett sätt att göra sig av 

med överskottsenergi. Det är därför viktigt som vårdpersonal att ge personen självinsikt i sitt 

tillstånd för att inte gå över sin maximala aktivitetsförmåga, vilket kan leda till skadliga 

konsekvenser som träningsskador eller utmattning på sikt (Albert et al., 2008; Alshaher et al., 

2007; Avripas et al., 2005; Berk et al., 2006; Bernstein et al., 2013; Blow et al., 2006; 

Burghardt et al., 2010; De Hert et al., 2015; Fagiolini et al., 2013). 

 

Olika träningsprogram eller motionsprogram kan med fördel skräddarsys för individen då en 

standardiserad modell inte tar hänsyn till att varje individ är unik och behoven därmed är 

olika (Avripas et al., 2005). Varje individ har sina egna mål som de vill uppnå och både inre 

och yttre faktorer är viktiga för personens attityd kring egenvården (Banfield & Berbiglia, 

2010; Jahren-Kristoffersen, 2006). Även vid andra sjukdomstillstånd, så som Parkinsons 

sjukdom, har fysisk aktivitet visat sig förbättra kognitiv förmåga, haft bättre resultat i fysiska 

tester så som balans samt fått förbättrad kontroll av motoriska rörelser. Olika träningsformer, 

individuell-, grupp- eller hemträning, har kopplats till olika fördelar. Individuell fysisk 

aktivitet resulterade i bättre allmän fysisk hälsa medan gruppträning ökade den kognitiva 

förmågan samt gav den största effekten för välbefinnande och livskvalitet. Grupp- och 

individuell träning minskade depressiva känslor och ökade välbefinnandet (Blehm et al., 

2014). Individuella program och gruppanpassade aktiviteter kan med fördel införas för att 

skapa en gemenskap i livsstilsförändringen eller ge deltagarna en trygg miljö där man kan 

känna sig sedd, jämlik, få en tillhörighetskänsla och få ökad självkänsla hos personer  med 

bipolärt syndrom (Avripas et al., 2005; Bernstein et al., 2013). Samtidigt som fysisk aktivitet 

är viktigt behövs en god kost, därför är kostrådgivning ett bra sätt att tipsa och hjälpa dem 

med extra behov av kostråd (Burghardt et al., 2010).  Fysisk aktivitet på detta sätt kan vara en 

fot in i det sociala livet igen och en väg bort från den onda spiral bipolärt syndrom kan 

medföra med samsjuklighet, sinnesrubbningar, isolering och ensamhet (Avripas et al., 2005; 

Bernstein et al., 2013).  
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Resultaten i föreliggande studie indikerar att fysisk aktivitet bör ingå i omvårdnad för 

personer med bipolärt syndrom inom heldygnsvård, så väl som öppen hälso- och sjukvård. 

Fysisk aktivitet kan genomföras enskilt eller i grupp, det sistnämnda skulle kunna vara 

fördelaktigt för personer med bristande motivation. 

 

Metoddiskussion 

Sökning och sökord  

Allt material till studien söktes fram från två databaser. PubMed och CINHAL var de 

databaser som användes för studien. Olika kombinationer av sökord gjordes för att hitta rätt 

kombination som kunde generera i mest relevant resultat till studiens syfte. En styrka med 

studiens valda sökord och de olika kombinationer som användes var att det dök upp samma 

artiklar vid de olika söktillfällena. Detta styrker sökordens reliabilitet. Forskningsområdet var 

vid studiens början litet och från författarnas första intryck bedömdes området vara outforskat 

i jämförelse med exempelvis sambandet mellan cancer och fysisk aktivitet. Fler sökord och 

kombinationer hade möjligen ytterligare kunnat öka antalet sökträffar. 

 

Urval 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att specificera sökningarna. 

Inklusionskriterierna som användes var kvantitativa studier, artiklar skriva på svenska eller 

engelska samt deltagare över 18 år. Exklusionskriterier som användes var kvalitativa studier 

och studier gjorda på djur. För att maximera antalet potentiella sökträffar gjordes ett aktivt 

val att inte ha något begränsat tidsintervall.  

 

Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av en vedertagen granskningsmall tillsammans med 

en bedömningsmall för kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008). Styrkor med 

granskningsmallen var att den var lätt att följa och tydlig i sina beskrivningar om vad som 

krävdes för att erhålla kvalité 1 eller kvalité 3. Brister med granskningsmallen var att det blev 

svårt att tolka hur en studie skulle bedömas om den inte uppnådde kvalité 1 eller kvalité 3. 

Kriterier för kvalité 2 beskrevs inte i litteraturen utan det var upp till författarna att bygga sin 

personliga uppfattning av kvalitén. Detta kan leda till att författare gör olika 

kvalitetsbedömningar.  
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Forskningsetiska överväganden 

Författarna har varit noggranna med att inte generalisera resultaten till den totala 

populationen med bipolärt syndrom. Ett neutralt språk har använts för att beskriva studiens 

resultat, varit objektiva i granskningen av samtliga artiklar samt behållit en opartisk 

ståndpunkt (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Styrkor och svagheter 

Studien innehöll både styrkor och svagheter. Användandet av fler databaser hade möjligen 

kunnat rendera i fler träffar. Studiens storlek är även för liten för att ett generaliserbart 

resultat skulle kunna göras.  

 

En av studiens styrkor är att samtliga inkluderade artiklar var maximalt tio år gamla. De 

sökord och kombinationer som användes var effektiva för studien och gör det möjligt att 

replikera studien med ny forskning. En styrka med studien är att den lyfter fram effektiva sätt 

att använda fysisk aktivitet som behandlingskomplement i omvårdnaden för bipolärt 

syndrom. 

 

Slutsats 

Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva hälsoeffekter hos människor med bipolärt syndrom. 

Bipolärt syndrom kan göra det svårt för människan att införa livsstilsförändringar som fysisk 

aktivitet på grund av sin sjukdomsbild och beroende på vilken sinnesstämning personen 

befinner sig i. Det krävs därför insatser från hälso- och sjukvården för att implementera 

skräddarsydda program som kan hjälpa bipolära personer att bli mer aktiva. Individanpassade 

och gruppanpassade träningsprogram har visat sig ge bäst effekt för att optimera 

träningsfrekvens och intensitet. Motivering och implementering av fysisk aktivitet inom 

vården kan förbättra omvårdnaden och behandlingsalternativen hos personer med bipolärt 

syndrom. 
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Bilaga 1 

 

Granskningsmall för kvantitativa studier.     

Reviderad granskningsmall utifrån Forsberg och Wengström (2013).  

 

FRÅGA JA NEJ KOMMENTAR 

1. Är frågeställningarna och syftet 

tydligt beskrivna? 

   

2. Är designen lämplig för studien?    

3. Framgår studiens inklusion- & 

exklusionsskriterier? 

   

4. Är mätmetoden relevant?    

5. Redovisas bortfallet?    

6. Är undersökningsgruppen relevant 

utifrån studiens syfte? 

   

7. Är undersökningsgruppen tillräckligt 

stor för att kunna generalisera? 

   

8. Redovisas reliabiliteten?    

9. Redovisas validiteten?    

10. Har studien en röd tråd?    

11. Kan resultatet ha klinisk betydelse?    

 

 

Ja = 1 poäng         Låg kvalitet = 0-4p 

Nej = 0 poäng  Medelhög kvalitet = 5-8p 

         Hög kvalitet = 9-11p 

 

 

 

 

Poäng: 

 

Kvalitetsbedömning:  


