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Bipolär sjukdom   
 
• Sverige 3-5% av Sveriges vuxna befolkning 

 
• Män och kvinnor drabbas lika 

 
• Slutet av tonåren eller tidig vuxen ålder 

 
• Debuten är en depression 

 
• Självmedicinering med alkohol och andra droger är vanligt  

 
• Samsjuklighet: ångestsyndrom, adhd, beteendestörning mm  
 

                   
 



Depression 
 

• Knappt hälften av alla kvinnor och ungefär var 
fjärde man blir deprimerad någon gång under 
sin livstid 

 

• Drygt hälften av dem som har drabbats av en 
depression en gång i livet insjuknar på nytt 



Vanliga symptom i den maniska fasen 

• förhöjd sinnesstämning 

• ökat självförtroende 

• överaktivitet 

• Irritabilitet 

• Minskat sömnbehov 

• Omdömeslöst och oansvarigt beteende 

 



Vanliga symptom vid depression 

• Nedstämdhet 
• Ångest 
• Energibrist 
• Meningslöshet 
• Självkritik 
• Saker som du förut tyckte var roligt tycker du nu är 

meningslösa 
• Du har svårt att sköta dina vardagssysslor som skola, 

jobb eller familj 
• Du har svårt att ta beslut 
• Du har självmordstankar eller tänker mycket på döden 

 



Depression 

 



Behandling – bipolär sjukdom 

1. Läkemedel- olika typer 

2. ECT   (Electro-Convulsive Treatment) 

3. Pedagogisk behandling 

4. Egenvård 

5. Psykoterapi 

6. Återbesök- kontroller 

 



 Läkemedel- bipolär sjukdom 

A. Stämningsstabiliserande (Litium, Ergenyl, 
Lamictal, Valproat) 

B. Antidepressiv medicin (Zoloft, Citalopram, 
Effexor) 

C. Neuroleptika (Antipsykotikum) (Abilify, 
Seroquel/Quetiapine, Zyprexa) 

D. Ångestdämpande 

E. Sömnmedicin 

 



Egenvård  

• Regelbunden dygnsrytm – bra 
sömnrutiner  

• Undvika alkohol och droger  

• Kost och motion. Viktigt eftersom 
vissa mediciner kan öka aptit och vikt  

• Man behöver återhämtning varje dag 

• Stressa inte på kvällar  

• Undvika för många olika saker att göra  



Skydd mot återfall 

• Förebyggande medicinsk behandling 

• Kunskap om tidiga tecken på återfall 

• Stöd av familj och andra i omgivningen 

• Bra förmåga att kommunicera och lösa 
problem 

• God kontakt med behandlare 

• Ha en akutplan 

• Skriv stämningsdagbok 
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