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ABSTRAKT 

Bakgrund: Inflammatoriska tarmsjukdomar innefattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De 

senaste åren har en ökning av de kroniska sjukdomarna skett bland annat i Sverige. 

Sjukdomarna går i skov och drabbar olika lager av tarmens slemhinna. För att hjälpa 

personerna att uppleva hälsa, trots kronisk sjukdom, bör sjuksköterskan känna till hur de 

upplever det att leva med sjukdomen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

personers upplevelse av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Metod: Vid sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed valdes nio artiklar ut för att användas i studien. 

Bearbetningen av resultatet inspirerades av innehållsanalys. Resultat: Resultaten visade 

emotionella upplevelser såsom skuld, vanmakt, rädsla, hopp, stress och oro. Sjukdomen gav 

begränsningar i det dagliga livet i form av att personerna inte kunde delta i aktiviteter, 

kostrestriktioner, etcetera. Symtomen gav en ständig påminnelse om sjukdomen och ledde till 

förändrad självbild. Det fanns olika sätt att hantera sin sjukdom på och stöd upplevdes för det 

mesta positivt. Konklusion: Personerna påverkas av sjukdomarna även när dem är i 

remission. Närvaro av ett stödjande nätverk har betydelse för personernas dagliga funktion. 

 

Nyckelord: coping, inflammatorisk tarmsjukdom, kronisk sjukdom, livsförändringar, 

upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Inflammatory bowel diseases include Crohn's disease and ulcerative colitis. In 

recent years, an increase of these chronic diseases occurred partly in Sweden. The diseases are 

relapsing, and affect different layers of the bowel mucosa. To help the persons to experience 

health, despite chronic illness, the nurse should be familiar with their perception of living with 

the disease. Purpose: The purpose of this overview was to describe the persons experiences 

of living with an inflammatory bowel disease. Method: When searching the databases Cinahl 

and PubMed, nine articles were selected for use in the study. The processing of the results 

was inspired by content analysis. Results: The results showed emotional experiences such as 

guilt, helplessness, fear, hope, stress and anxiety. The disease caused restrictions in daily life 

such as not being able to participate in activities, dietary restrictions, etcetera. The symptoms 

gave a constant reminder of the disease and led to altered self-image. There were different 

ways to manage their illness and support was perceived positively for the most of the time. 

Conclusion: The persons are affected by the diseases even when they are in remission. The 

presence of a support network is important for the persons daily functioning. 

 

 

Key words: chronic illness, coping, experiences, inflammatory bowel disease, life changes 
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1 BAKGRUND 

Kroniska sjukdomar varar längre än sex månader, är oftast progressiva och går i skov. Att 

drabbas av en kronisk sjukdom påverkar livet på flera olika sätt, till exempel socialt, 

existentiellt och psykologiskt (Kane, Priester & Totten, 2005).  

För att hjälpa personerna att uppleva hälsa, trots kronisk sjukdom, bör sjuksköterskan känna 

till hur de upplever det att leva med sjukdomen (Söderberg, 2009). Det är också viktigt att 

känna till de olika sätt som används för att hantera sin sjukdom på. 

1.1 Historik 

På 1700-talet beskrevs för första gången symtom som liknade Crohns sjukdom. Sjukdomen 

blev känd först 1932 då en gastroenterolog vid namn Burrill B Crohn i sitt arbete träffade 14 

patienter med liknande symtom, och drog slutsatsen att alla hade det som kom att kallas 

Crohns sjukdom. I början var uppfattningen att Crohns sjukdom endast drabbade ileum, men 

på 1960-talet blev det känt att sjukdomen kan drabba hela mag- och tarmkanalen (Brinkberg 

Lapidus, 2008).  

Uttrycket ulcerös kolit myntades av Sir Samuel Wilks på 1900-talet, som hade undersökt 

avlidna personer under en längre tid. Kirurgi för inflammatoriska tarmsjukdomar blev också 

tillgängligt då, och stomioperationer allt vanligare. Den medicinska behandlingen kom 1940, 

och 1949 upptäcktes den positiva effekten av kortison (Walker-Smith, 2003). Mortaliteten vid 

ulcerös kolit har sedan 1930-talet förbättrats från 30-40 %, till idag då det endast är 1 % som 

avlider i sjukdomen (Tysk et al., 2010).  

1.2 Epidemiologi  

Av Sveriges befolkning är det mer än 25 000 invånare som har Crohns sjukdom och ungefär 

30 000 invånare som har ulcerös kolit, tillsammans utgör det 0,5-1 % av befolkningen som 

har en inflammatorisk tarmsjukdom. De senaste årtiondena har båda sjukdomarna ökat i antal 

(Brinkberg Lapidus, 2010; Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka [RMT], 2009). 

Förekomsten av Crohns sjukdom är större i Skandinavien, norra Europa och Nordamerika än i 

mer sydliga länder. Samma data gäller för ulcerös kolit, där dessutom en stor ökning har skett 

i Asien, Afrika och Sydeuropa där sjukdomen tidigare varit mycket ovanlig (Brinkberg 

Lapidus, 2008; Halfvarson, 2008). Ökad sjukvårdstillgänglighet, medvetenhet om 

sjukdomarna samt mer utvecklad diagnostisering av sjukdomarna är några av orsakerna till 

varför det skett en incidensökning (Brinkberg Lapidus, 2010). I länder där 

infektionssjukdomar med diarrésymtom är vanliga missas ofta inflammatorisk tarmsjukdom, 

vilket leder till en lägre incidens i dessa områden (Järnerot, 1996). Inflammatoriska 

tarmsjukdomar bryter oftast ut i åldern 15-30, ulcerös kolit debuterar vanligtvis senare än 

Crohns sjukdom. Det finns inte så stora genusskillnader mellan sjukdomarna, men Crohns 

sjukdom förekommer lite oftare hos kvinnor än hos män, och ulcerös kolit är lite vanligare 

hos män än hos kvinnor (Brinkberg Lapidus, 2010). 

1.3 Crohns sjukdom 

Crohns sjukdom är en recidiverande kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba 

hela mag- och tarmkanalen, men den förekommer oftast i ileum och kolon. Sjukdomen är 

transmural vilket leder till att flera komplikationer kan uppstå, till exempel fistlar och 

abscesser. De vanligaste symtomen är diarré och fatigue. Ungefär 80 % av personerna måste 

någon gång genomgå kirurgi, antingen på grund av sjukdomen i sig, till exempel 

tarmresektion, eller till följd av olika komplikationer (Smith & Watson, 2005). 
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1.4 Ulcerös kolit 

Ulcerös kolit, till skillnad från Crohns sjukdom, drabbar enbart kolon och rektum och är 

mucosal. De vanligaste symtomen är blod- och slemtillblandade diarréer flera gånger 

dagligen, samt smärtsamma trängningar vid avföring (Tysk et al., 2010). Sjukdomen kommer 

i skov, och ca 15 % av personerna får någon gång ett svårt skov. Ett svårt skov innebär att 

personen bland annat har fler än sex diarréer per dag, takykardi, feber samt är allmänpåverkad 

(Smith & Watson, 2005). Ungefär 30 % av personerna med ulcerös kolit genomgår kolektomi 

(Tysk et al., 2010). 

1.5 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

En av uppgifterna i sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att stödja patienten med sin coping 

(Benner & Wrubel, 1989). Enligt Fitzgerald Miller (1992a) är det särskilt viktigt när personen 

har en kronisk sjukdom, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom.  

Coping definieras enligt psykologen Lazarus (1991) som kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar för att hantera specifika yttre eller inre krav (och konflikter mellan dessa) som 

bedöms som ansträngande eller överskrider personens resurser.  

Coping inkluderar bland annat förnuftigt beslutsfattande, upprätthållande av autonomi och 

frihet, motivation att möta sociala krav i omgivningen och att undvika negativ självkritik 

(Fitzgerald Miller, 1992a). Olika copingsätt är till exempel att söka information, att försöka 

förändra sitt tänkande, eller på andra sätt få sig själv att må bättre utan att förändra situationen 

eller sitt eget tänkande (Benner & Wrubel, 1989). Coping anses som effektiv när den håller 

stressen inom rimliga gränser, skapar uppmuntran och hopp, bevarar personlig värdighet, 

bidrar till att upprätthålla relationer till närstående, ger möjlighet till gynnsamma situationer 

och fysisk återhämtning (Fitzgerald Miller, 1992a). För att coping ska kunna fungera 

effektivt, krävs copingresurser som kan vara till exempel psykiska, fysiska, spirituella, 

materiella eller sociala. Andra resurser är bland annat att individen har tidigare erfarenheter av 

stressfaktorn samt en god förmåga att lösa problem (Ahmadi, 2008). För att sjuksköterskan 

ska kunna få en fullständig omvårdnadssyn, krävs en identifiering av copingförmågan, och av 

hur personen hanterar med- och motgångar i sin kroniska sjukdom. Om copingförmågan inte 

identifieras är risken att bedömningar görs utifrån hur sjuksköterskan själv skulle agera i 

samma situation. Hur sjuksköterskan informerar och utbildar, samt hur mycket information 

som ges, måste anpassas till personens copingsätt (Fitzgerald Miller, 1992a). 

Det finns två sätt som coping kan påverka känsloprocessen på. Det första och det vanligaste 

sättet kallas problemfokuserad coping, då förändras det faktiska förhållandet genom att det 

som orsakar stressen tas bort. Det andra är genom att förändra sättet som förhållandet tolkas 

på, alltså att förneka eller undvika att tänka på hotet, det kallas för känslofokuserad eller 

kognitiv coping. Då ändras inte själva förhållandet, utan meningen förändras och därmed även 

den emotionella reaktionen (Benner & Wrubel, 1989; Lazarus, 1991). För att klara 

utmaningar använder sig individen av båda strategierna. Förhållandena förändras över tid, 

beroende på vilka påfrestningar individen utsätts för, och därmed ändras även individens 

copingstrategier (Ahmadi, 2008).  

1.6 Problemformulering 

Antalet diagnostiserade inflammatoriska tarmsjukdomar har under de senaste åren ökat 

(Brinkberg Lapidus, 2010). Patientgruppen träffas på inom många instanser av sjukvården, till 

exempel inom kirurgisk-, medicinsk samt akutsjukvård, inom primärvården och i den 
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kommunala vården. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att känna till både sjukdomen och 

dess konsekvenser för individen. Sjukdomarna är kroniska, och stor vikt bör av den 

anledningen läggas vid att ta reda på personens upplevelse av hur det är att leva med 

sjukdomen. Det kan bidra till att vårdpersonal kan underlätta tillvaron för dessa personer samt 

bistå dem i hanteringen av sjukdomen. 

 

2 SYFTE 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. 

 

3 METOD 

3.1 Design 

En allmän litteraturstudie med beskrivande design utfördes enligt metodbeskrivning i 

Forsberg och Wengström (2008). I en allmän litteraturstudie är syftet bland annat att beskriva 

den forskning som finns inom ett särskilt ämne, för att eventuellt kunna motivera till varför en 

framtida empirisk studie behöver utföras (Forsberg & Wengström, 2008). De centrala 

uppgifterna är att sammanfatta och kritiskt utvärdera evidensen för att få fram den nuvarande 

nivån av kunskap inom ett ämne, inte bara beskriva vad forskarna har gjort (Polit & Beck, 

2004). 

3.2 Sökstrategi  

Sökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed vid två tillfällen, med användning av 

Subject Headings respektive MeSH-termer. Ett sökord användes i fritext, detta trunkerades. 

Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND. I Cinahl användes 

begränsningarna peer-reviewed, svenska och engelska. I PubMed användes begränsningarna 

svenska och engelska.  

3.2.1 Sökning 1 

I Cinahl användes sökorden Inflammatory bowel diseases, Crohn disease, Colitis, ulcerative 

och Patients(+). Sökningen resulterade i 74 artiklar.  

I PubMed användes sökorden Inflammatory bowel diseases, Crohn disease, Colitis, ulcerative 

och Patients. Sökningen resulterade i 51 artiklar.  

3.2.2 Sökning 2 

I Cinahl användes sökorden Inflammatory bowel diseases, Crohn disease, Colitis, ulcerative, 

och sökordet ”experience*” i fritext. Sökningen resulterade i 153 artiklar.  

I PubMed användes sökorden Inflammatory bowel diseases, Crohn disease, Colitis, ulcerative 

och sökordet ”experience*” i fritext. Sökordet Nursing lades till för att reducera antalet 

artiklar. Sökningen resulterade i 12 artiklar. Sökningarna redovisas i sökmatris, bilaga 2.  
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3.3 Urval 

3.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om personers upplevelse av att leva med en 

inflammatorisk tarmsjukdom, alltså att de överrensstämde med syftet till litteraturstudien. 

Artiklar som gällde upplevelsen av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom men som enbart 

handlade om upplevelsen av att ha en stomi exkluderades. En del av resultaten var reviews, 

brev och anekdoter, dessa exkluderades eftersom det endast var vetenskapliga artiklar som 

skulle användas till litteraturstudiens resultat. Artiklar som var publicerade tidigare än år 2000 

exkluderades. 

3.3.2 Urval 1  

Vid urval 1 lästes först titlar, samt abstrakt då titlarna överrensstämde med litteraturstudiens 

syfte. I urval 1 valdes sju artiklar ut från den första sökningen i Cinahl, och sju artiklar från 

PubMed. Från den andra sökningen valdes 14 artiklar ut från Cinahl, och sex artiklar från 

PubMed.  

3.3.3 Urval 2 

Vid urval 2 läste båda författarna mer noggrant igenom artiklarnas abstrakt från urval 1, samt 

resultatdelen i de artiklar där abstraktet överrensstämde med litteraturstudiens syfte. Ett flertal 

artiklar exkluderades då det upptäcktes att de inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. 

Från den första sökningen i Cinahl behölls en artikel, och fyra artiklar från PubMed. Från den 

andra sökningen behölls fem artiklar från Cinahl, och två artiklar från PubMed.  

3.3.4 Urval 3  

De 12 artiklarna från urval 2 lästes noggrant igenom i sin helhet av båda författarna. 

Ytterligare tre artiklar exkluderades då de hade ett resultat som inte ansågs relevant gentemot 

litteraturstudiens syfte. De återstående nio artiklarna presenteras i artikelmatrisen, bilaga 3.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit & Beck (2008) bör artiklar som inkluderas i en litteraturstudie vara granskade av 

en etisk kommitté. För att skydda deltagarna samt respektera deras autonomi, är det viktigt att 

informerat samtycke ges av deltagarna. Informerat samtycke innebär att deltagarna accepterar 

att vara med i studien efter att de fått adekvat information om studien. Deltagarna ska vara 

kapabla att tillgodogöra sig informationen och ha det fria valet att delta samt att kunna dra sig 

ur studien när de vill. Alla inkluderadea artiklar utom två var etiskt godkända. I studien av 

Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek och Frisman (2010) angav författarna att ingen etisk 

prövning krävdes då studien inte påverkade individen, och hänvisade det till lag (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor. Studien hade dock utförts enligt de etiska 

principerna i Helsingforsdeklarationen. Studien av Rubin et al. (2009) var inte heller granskad 

av en etisk kommitté. De hade däremot stämt av med en etisk kommitté och fått svaret att 

separat godkännande för en surveystudie med en population från en befintlig 

forskningsdatabas inte var nödvändig. Dessa två studier inkluderades ändå i litteraturstudien 

då de båda fört ett bra etiskt resonemang samt att resultaten ansågs relevanta för syftet. 

3.5 Bearbetning och analys 

Under bearbetningen har författarna inspirerats av manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Det har gjorts för att på ett systematiskt sätt bearbeta materialet och på 
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det sättet finna mönster. För att få en övergripande uppfattning om artiklarnas innehåll lästes 

de noggrant igenom i sin helhet av båda författarna vid ett flertal tillfällen. Artiklarna 

granskades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar för kvalitativa 

samt kvantitativa artiklar. Författarna identifierade och översatte meningsbärande enheter som 

var relevanta för syftet i litteraturstudien. De meningsbärande enheterna bearbetades sedan 

ytterligare och inordnades under olika koder efter likheter och skillnader, det blev 15 koder. 

Koderna granskades och jämfördes med varandra och omarbetades till 13 subkategorier. 

Genom subkategorierna bildades sedan fyra kategorier: ”Emotionell påverkan”, 

”Begränsningar i det dagliga livet”, ”Att bli påmind om sjukdomen” samt ”Stöd och 

sjukdomshantering”.  

 

4 RESULTAT 

4.1 Emotionell påverkan 

4.1.1 Skuld  

Att ha en kronisk sjukdom gav emotionell påverkan i form av ilska, depression, 

humörsvängningar, samt att personerna lade skuld på sig själva (Daniel, 2001). De upplevde 

skuldkänslor över att behöva ställa in bestämda möten med familj och vänner i sista sekunden 

på grund av sjukdomen. De kände även skuld över hur sjukdomen påverkade övriga 

familjemedlemmar, till exempel över att föräldrar oroade sig mycket (Schneider & Fletcher, 

2008). Skuldkänslorna var ofta relaterade till den inverkan sjukdomen hade på det närmaste 

sociala nätverket (Fletcher, Schneider, Van Ravenswaay & Leon, 2008). 

4.1.2 Vanmakt 

Osäkerhet kring behandling, sjukdomens omfattning och aktiviteter, samt medvetenhet om 

hoten med att leva med kronisk sjukdom gav en känsla av vanmakt. Rädsla för döden, 

ärftlighet, existentiella hot, samt oförmåga att påverka vården och utgången av sjukdomen gav 

också en känsla av vanmakt. Om attityden till livet var positiv så minskade vanmaktskänslan, 

om attityden var negativ så var vanmaktskänslan överväldigande. Då personen fann sätt att 

påverka sjukdomen, till exempel genom kostförändringar, terapi eller alternativ medicin, att 

tro på sig själv, eller att ha en inre styrka och motståndskraft, gjorde det att vanmaktskänslan 

minskade (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Eftersom sjukdomen var oförutsägbar och symtomen 

okontrollerbara kände sig personerna hjälplösa. Att de kände sig kontrollerade av sjukdomen 

ledde till frustration (Schneider & Fletcher, 2008). Känslor av förödmjukelse, depression, 

vanmakt och att ”leva i helvetet” var vanligt förekommande och ledde också till hjälplöshet 

och isolering (Lynch & Spence, 2008). 

Livet med inflammatorisk tarmsjukdom beskrevs som osäkert, personerna kände osäkerhet 

inför framtiden och huruvida de kunde ha kontroll över sjukdomen. De upplevde en förlust av 

kontroll över kroppens funktioner och en oförmåga att bekämpa sjukdomen och dess symtom 

(Daniel, 2001). Det fanns ett behov av att ständigt ha kontroll över omgivningen, och att 

kunna kontrollera de faktorer som kunde utlösa skov, så att sjukdomen inte skulle få kontroll 

över dem (Fletcher et al., 2008; Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005). Medicinering 

och kostförändringar ansågs vara de viktigaste faktorerna för att behålla kontrollen. Förlust av 

kontroll under ett skov innebar inte bara förlust av fysisk tarmkontroll, utan också minskad 

psykologisk kontroll. Att de konstant kämpade med sjukdomen upplevdes påfrestande och till 
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sist förlorade de förmågan till kamp (Hall et al., 2005). Att kunna kontrollera sjukdomen och 

att fortsätta vara produktiv trots sjukdom var viktiga mål (Daniel, 2001). Enligt Pihl-

Lesnovska et al. (2010) var det också viktigt för personerna att kunna göra medvetna val i 

livet. Osäkerhet vid kost, stress och behov av vila, var ofta associerat med oklarhet om hur 

mycket kontroll som var möjligt att ha, annat än med hjälp av medicinering (Hall et al., 2005). 

Situationer med bristande kontroll intensifierades då de lämnade sitt eget hem och begav sig 

till platser där upplevelsen av kontroll minskades. Trots tappra ansträngningar var oförmågan 

att behålla kontrollen alldeles för plågsam. Ibland kände de att det var i deras bästa intresse att 

stanna hemma hellre än att våga sig ut, detta för att hantera sitt tillstånd mer effektivt och 

kunna kontrollera yttre faktorer. Bristen på kontroll ökade ytterligare känslan av oöverkomlig 

stress och det blev till en ond cirkel (Fletcher et al., 2008). 

4.1.3 Stress och oro 

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom upplevdes svårt, stressigt samt splittrande (Rubin 

et al., 2009). Stress hade en negativ inverkan på sjukdomstillståndet, och det var viktigt att 

kontrollera stressen som en del av copingen till sjukdomen. Personerna ansåg att de hade 

svårare att hantera stressfyllda situationer än vad ”friska” personer hade (Fletcher et al., 

2008). Många upplevde att stressen påverkade skov och förvärrade svårighetsgraden av 

symtom (Daniel, 2001). Perioden innan de fick rätt diagnos upplevdes som påfrestande och 

känslor av stress och förvirring var vanliga i samband med att de fick diagnosen (Daniel, 

2001; Lynch & Spence, 2008). Avslappningstekniker användes för att minska eller undvika 

stress, minska graden av symtom samt för att kontrollera sjukdomen (Fletcher et al., 2008).  

Pihl-Lesnovska et al. (2010) menar att konstant oro för framtiden var en begränsning som 

ledde till nedsatt livskvalitet. Enligt De Rooy et al. (2001) ökade oron ju svårare symtomen 

blev, vilket i sin tur gav ett sämre välmående. Det var för personerna svårt att veta om det 

fysiska välmåendet påverkade det emotionella välmåendet eller tvärtom. Skoven verkade vara 

ett resultat av en ångestreaktion som framkallade både den fysiska och den emotionella 

upplevelsen av sjukdomen. Ju mer de tänkte på att en attack kunde uppstå, desto troligare var 

det att den utlöstes, detta gällde främst på allmänna platser och sällan i en kontrollerad miljö 

(Schneider & Fletcher, 2008). Stundvis kände sig personerna sårbara och oförmögna att 

uttrycka sin oro kring sjukdomen (Lynch & Spence, 2008). 

4.1.4 Rädsla och hoppfullhet 

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom beskrevs som att leva med rädsla samtidigt som 

hopp. Personerna var rädda för smärta, att inte längre kunna vara aktiva, och som mest 

extremt var de rädda för att dö (Lynch & Spence, 2008). De upplevde också en rädsla för 

framtida operation och för att få en stomi (Daniel, 2001; Lynch & Spence, 2008), samt en 

osäkerhet kring fysiologiska effekter i samband med skov, aktiviteter och måltider (Daniel, 

2001). Rädsla för cancer, som komplikation till sjukdomen, var större hos personer med 

ulcerös kolit än hos personer med Crohns sjukdom (De Rooy et al., 2001). De upplevde ett 

hot mot deras kroppsbild och sociala relationer (Lynch & Spence, 2008), och vissa hade 

tankar och rädslor kring graviditet och gällande det faktum att sjukdomen var ärftlig (Daniel, 

2001; Pihl-Lesnovska et al., 2010). De mest intensiva psykosociala bekymren var att inte 

kunna uppnå sin vanliga kapacitet, samt rädslan att vara en börda för andra (De Rooy et al., 

2001). Rädsla för vad som skulle kunna uppstå blandades med hopp om att situationen skulle 

förbättras. För dem vars sjukdom var allvarlig var livet en berg- och dalbana av rädslor och 

hopp, samt mellan det kända och det okända. När personerna fick diagnosen upplevde de 
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känslor som chock och rädsla, för att de hört talas om att det var en hemsk sjukdom eller 

kände någon som haft ineffektiva sätt att hantera sjukdomen. Andra upplevde lättnad och 

acceptans, för att de behövde en förklaring till varför de varit sjuka och äntligen fått rätt 

diagnos (Daniel, 2001). En av deltagarna i en studie av Lynch och Spence (2008) förväntade 

sig att diagnosen skulle vara värre, som cancer, och blev lättad och hoppfull när hon fick reda 

på att det var en inflammatorisk tarmsjukdom. Personerna upplevde hopp så länge det fanns 

mer läkemedel att prova, samt när de genomgick effektiv behandling eller kirurgi.  

4.2 Begränsningar i det dagliga livet 

4.2.1 Att inte kunna delta i aktiviteter  

Sjukdomssymtomen hade en betydande inverkan på förmågan att delta i aktiviteter (Hall et 

al., 2005; Rubin et al., 2009). Att inte delta i aktiviteter var i vissa fall förebyggande för att 

inte få problem, vid andra tillfällen var det resultatet av ett akut skov. För att slippa 

konsekvensen av sjukdom, undvek personerna något som de annars skulle upplevt som roligt 

(Schneider & Fletcher, 2008). För att klara av den negativa inverkan som sjukdomen hade på 

deras välbefinnande var personerna ofta i en position där de måste ändra sina planer (Lynch & 

Spence, 2008; Schneider & Fletcher, 2008). Fysisk träning och aktiviteter upplevdes som 

viktigt för personerna. När de jämförde sig själva med andra i samma ålder och inte kunde 

delta i samma aktiviteter gav det en känsla av misslyckande. Även när sjukdomen var i 

remission var det svårt att slappna av eftersom vanan av att vara sjuk var så stark. Det kunde 

ta flera månader innan de vågade delta i aktiviteter igen (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Då 

personerna tidigare varit tränade och hälsosamma upplevde dem det nu svårt att hantera 

symtomen (Lynch & Spence, 2008). 

4.2.2  Social isolering 

Enligt Hall et al. (2005) påverkade sjukdomen alla aspekter av vardagslivet, bland annat 

sociala relationer, arbete, resor, shopping, samt ibland bara att lämna huset. Personerna kände 

ett visst utanförskap från sina familjemedlemmar, respektive och vänner. Sjukdomen tog upp 

så mycket tid och energi att de kände att de inte hade något kvar att ge till andra (Daniel, 

2001). Samtidigt kände de att de måste fortsätta att upprätthålla vardagen, särskilt kvinnor då 

det gällde omsorgen om deras barn (Hall et al., 2005). Kostrestriktioner, det ständiga behovet 

av toaletter, sjukdomssymtom och energibrist ledde till färre nära relationer och gav känslor 

av att vara alienerade från familj och vänner, särskilt vid högtider (Daniel, 2001). Att alltid 

behöva tänka på sina begränsningar orsakade social isolering (Pihl-Lesnovska et al., 2010). 

Ibland hindrade isolering framsteg mot återhämtning, men isolering var också essentiellt för 

vila. Sjukdomen ökade den sociala isoleringen hos personerna, men de lärde sig ofta att 

uppskatta livet i samband med allvarlig sjukdom och sjukdomen kunde på det sättet 

möjliggöra för fördjupade personliga relationer (Lynch & Spence, 2008). Att upprätthålla 

normaliteten var viktigt för personerna, de gjorde detta till exempel genom att ha kvar sitt 

arbete, inte berätta för andra om sjukdomen, låtsas att allt var bra och ”behålla leendet på 

läpparna” (Daniel, 2001; Hall et al., 2005). Med upprätthållandet av normalitet fanns dock 

risker, till exempel att ha ett stressigt jobb, att dricka alkohol och att inte få tillräckligt med 

vila (Daniel, 2001).  

4.2.3 Yrkesrelaterade begränsningar 

Personerna upplevde förutom sjukdomsbesvären även utmaningar gällande att återvända till 

skolan, läsa på universitet, återuppta arbetet eller börja på ett nytt jobb. De hade svårt att 
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hantera skolan, tillgodogöra sig information samt upplevde brist på förståelse hos 

examinatorer. Att de gick miste om utbildning och examen gav känslor av misslyckande, och 

vetskap om att de svek människor i sin omgivning (Lynch & Spence, 2008). En del personer 

upplevde stöd från sitt arbete, medan det för andra var en källa för stress. För att de skulle 

kunna fortsätta att arbeta var det viktigt att arbetsgivarna var stöttande (Pihl-Lesnovska et al., 

2010). Att få ta ledigt från jobbet när det var nödvändigt upplevdes positivt (Lynch & Spence, 

2008). De behövde stöd från samhället och inte bara från vänner och familj (Fletcher et al., 

2008). Att vara sjuk bidrog till sociala förändringar, till exempel att personerna bytte karriär 

eller att utbildningar blev försenade (Daniel, 2001).  

4.2.4 Kostrestriktioner 

Personerna beskrev begränsningar gällande matkonsumtionen. Vid måltider var menyn och 

huruvida den skulle trigga en negativ reaktion det som de oroade sig mest för, därför valde en 

del att äta små portioner. Att de hade en restriktiv kost, att de hela tiden behövde tänka på vad 

de åt, samt att de inte kunde äta favoriträtter var negativt för livsstilen. Kostrestriktionerna 

gav också en social förlust då de inte kunde njuta av mat tillsammans med andra (Schneider & 

Fletcher, 2008). Om personerna däremot kunde äta all mat så ökade deras välbefinnande 

(Pihl-Lesnovska et al., 2010). I en studie av Zutshi, Hull och Hammel (2007) uppgav 60 % av 

deltagarna att sjukdomssymtomen förvärrades av mat, särskilt av kryddor, oljig mat och 

nötter. Mat med lite fibrer, vitt kött och bröd minskade symtomen. Av de som drack alkohol, 

tyckte 40 % att alkoholen förvärrade symtomen. Hos rökarna tyckte 74 % att rökningen inte 

påverkade sjukdomen (Zutshi et al., 2007). Ungefär hälften av personerna med 

inflammatorisk tarmsjukdom kunde identifiera vissa livsmedel som utlöste skov och 

förvärrade symtom (Hall et al., 2005). 

4.2.5 Beroende av närhet till toaletter 

Rädslor relaterade till tarminkontinens, tarmljud, plötsliga toalettbesök samt att förlora 

tarmkontrollen var vanliga. Om det inträffade ledde detta till känslor av förnedring och 

förlägenhet, särskilt då det inträffade på offentliga platser (Daniel, 2001; Hall et al., 2005). Att 

må dåligt och behöva gå på toaletten ofta, sågs enligt Rubin et al. (2009) som normala delar 

av livet. Att hela tiden behöva veta var det fanns en toalett upplevdes som en begränsning och 

ledde till nedsatt livskvalitet (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Beroendet av att vara nära en 

toalett när de var ute gav ett minskat livsutrymme (Daniel, 2001), och en begränsad frihet då 

personerna undvek situationer samt planerade sina resor kring toalettillgängligheten (Hall et 

al., 2005). De oroade sig för att ingen toalett skulle finnas tillgänglig vilket hade en 

eskalerande effekt på symtomen. Det upplevdes påfrestande om de under ett skov behövde 

använda en offentlig toalett, och även om de behövde använda en toalett hos en vän. Det 

kändes också genant att behöva lämna det de höll på med för att gå på toaletten, när alla visste 

varför (Schneider & Fletcher, 2008).  

4.3 Att bli påmind om sjukdomen 

4.3.1 Att plågas av fysiska symtom  

Den negativa inverkan inflammatorisk tarmsjukdom och dess symtom hade på personerna 

beskrevs som en kaskad av påverkan då det fanns flera olika händelser som alla hade ett 

negativt slut. De vanligaste upplevda symtomen var smärta, fatigue, samt att plötsligt behöva 

gå på toaletten till följd av diarréer. Smärtan upplevdes som konstant och outhärdlig och 

kunde sitta i under flera dagar, detta var svårast att kontrollera. Smärtan minskade 
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livskvaliteten, välbefinnandet och förmågan att upprätthålla vardagslivet samt påverkade 

deras förmåga och motivation att delta i aktiviteter (Schneider & Fletcher, 2008). Det fanns 

också en rädsla för missbruk och en rädsla för att inte kunna stå ut med smärtan (Pihl-

Lesnovska et al., 2010). Extrem fatigue beskrevs som utmattande och svårast att överkomma 

(De Rooy et al., 2001; Lynch & Spence, 2008; Schneider & Fletcher, 2008). Precis som 

smärtan, påverkade även tröttheten viljan att medverka i aktiviteter, och ibland upplevdes 

minsta uppgift som överväldigande (Schneider & Fletcher, 2008). Personerna upplevde det 

svårt att leva med symtomen och läkemedelsbiverkningarna (Daniel, 2001; De Rooy et al., 

2001). Ett mål de hade var att finna läkemedelsbehandlingar som fungerade (Daniel, 2001). 

Läkemedel förbättrade symtomen hos 45 %, medan de förvärrade symtomen hos 17 % av de 

som deltog i studien av Zutshi et al. (2007). Personerna rapporterade svårigheter i att hantera 

sina läkemedel, och många hade problem med doseringsschemat. Nedsatt följsamhet till 

medicinering berodde bland annat på faktorer som att de glömt bort att ta medicinen, försökt 

dra ner på medicinen, samt att de varit symtomfria under en period (Rubin et al., 2009). 

Majoriteten tyckte att deras mediciner var nödvändiga trots att de sågs som en olägenhet, gav 

biverkningar och att det fanns en negativ inställning till att ta läkemedel. Mediciner var 

accepterat som något de måste leva med tillsammans med sjukdomen. Flera deltagare ville 

sköta sin medicinering och sjukdom själv, under handledning av läkare (Hall et al., 2005).  

Ju fler skov en person hade, desto svårare upplevdes sjukdomen. De genomgick i genomsnitt 

åtta skov per år. 81 % av personerna ansåg det antal skov de hade som normalt, och 62 % 

tyckte att ännu fler skov skulle ha varit normalt (Rubin et al., 2009). Majoriteten av deltagarna 

i studien tyckte att en större livsstilsförändring ledde till förvärrade symtom. Det som 

påverkade dem negativt var livsförändringar som till exempel att genomgå skilsmässa, flytta, 

byta arbete eller behöva läggas in på sjukhus. Barn upplevdes ej förvärra symtomen mer än 

hos en minoritet av deltagarna. Vädret påverkade också symtomen, torr värme föredrogs 

medan fuktig värme, kyla, snö och regn upplevdes förvärra symtomen (Zutshi et al., 2007). 

Förändringar i tarmvanor kunde vara plötsliga vilket ledde till en dramatisk viktnedgång och 

bristande nutrition (Lynch & Spence, 2008). Ungefär hälften av kvinnorna i studien av Zutshi 

et al. (2007) upplevde förändringar av symtomen i början av menstruationscykeln, särskilt 

kvinnor i 20-årsåldern. I samma studie upplevde 35 % förändringar vid graviditet och vid 

menopaus upplevde 18 % förändringar. Symtomen upplevdes svårare av kvinnor, äldre och 

hos de som på grund av sjukdomen inte kunde arbeta (De Rooy et al., 2001). Det fanns 

perioder då personerna var plågade av symtom, och perioder som var relativt normala (Lynch 

& Spence, 2008). I en studie av Rubin et al. (2009) tyckte lite fler än hälften av deltagarna att 

remission var lika med att leva med sjukdomssymtom. Remission upplevdes också som det 

normala tillståndet där den vanliga medicinen var tillräckligt bra för att kontrollera symtomen 

(Hall et al., 2005). Att vara fri från symtom gjorde det lättare att ha en positiv syn gentemot 

livet (Pihl-Lesnovska et al., 2010). 

4.3.2 Förändrad självbild 

Personerna såg sjukdomen som att deras kroppar attackerats av en obekväm, kronisk, 

illaluktande, smärtsam och pinsam sjukdom (Hall et al., 2005). De upplevde att sjukdomen 

samt läkemedelsbiverkningarna påverkade deras självkänsla och kroppsuppfattning, de kände 

sig skadade och förstörda. Personerna upplevde de fysiska förändringarna som sjukdomen gav 

som förödande. Förändringarna gällde bland annat viktuppgång, uppsvälldhet, att vara för 

smal och att inte kunna gå upp i vikt, hämmad växt och hudutslag (Daniel, 2001). Orsaken till 

förändringarna kunde till exempel vara biverkningar av behandling med kortikosteroider 
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(Pihl-Lesnovska et al., 2010). De ville även försöka förebygga att få stomi eller genomgå 

annan kirurgi som hade en påverkan på utseendet (Daniel, 2001).  

Personerna tenderade att identifiera sig med sjukdomen, och de upplevde en identitetsförlust 

relaterat till både jobb och familj (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Det fanns en önskan att vara 

som andra människor, men deras sjukdom fick dem att känna sig annorlunda i förhållande till 

andra (Daniel, 2001). Ett gott självförtroende och en god självkänsla upplevdes som viktigt. 

Den förändrade självbilden ledde bland annat till att dem inte kunde delta i dagliga aktiviteter 

samt att behovet av närhet och sexuell lust varierade (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Vid kirurgi 

led kvinnor postoperativt av lägre självförtroende än män (Zutshi et al., 2007). Majoriteten av 

deltagarna i studien av Hall et al. (2005) ansåg dock att det fanns andra personer som hade det 

sämre än dem själva. 

4.4 Stöd och sjukdomshantering 

4.4.1 Stödjande nätverk 

Positivt eller negativt stöd, var en av de viktigaste faktorerna som påverkade personens 

förmåga att hantera sjukdomen. Närvaro av ett stödjande nätverk, bestående av vänner, familj, 

sjukvårdspersonal samt övriga personer i omgivningen, var avgörande för deras dagliga 

funktion med tanke på sjukdomens oberäknelighet. Stödet var särskilt viktigt i 

kärleksförhållanden eftersom sjukdomen ofta påverkade förmågan att vara intim (Fletcher et 

al., 2008). Att ha kontakt med någon annan med samma sjukdom underlättade situationen och 

upplevdes som ett positivt stöd (Lynch & Spence, 2008). Bekräftande relationer sågs som 

viktiga, men de kunde också innebära en känsla av att vara en börda och att vara beroende, på 

det sättet kunde relationerna vara en begränsning (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Vid 

sjukhusvistelse gav vänner och familj tröst och förströelse när de hälsade på, men stressen av 

att vara sjuk och att vara på sjukhus äventyrade relationerna (Lynch & Spence, 2008). 

Bristande stöd skapade obefogad stress i form av skuld, eller en känsla av att vara ensam i 

kampen mot sjukdomen. Även om förhållandet med nätverkspersonen fungerade stöttande, 

kunde det upplevas stressfyllt (Daniel, 2001). En del handlingar från nätverkspersoner som 

hade en stödjande avsikt kunde istället orsaka skuldkänslor hos personen (Fletcher et al., 

2008). Sjukdomen kunde vid förändrad självbild leda till förändrade roller och identiteter 

inom familjen (Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska et al., 2010).  

Att sjukdomen inte syntes utanpå upplevdes av en del personer som skönt då de inte behövde 

svara på frågor eller prata om sjukdomen, vilket gjorde det lättare att tillfälligt glömma bort 

den. Andra tyckte att omgivningen inte tog sjukdomen på allvar eftersom den inte syntes 

(Pihl-Lesnovska et al., 2010). De upplevde att det var mycket få människor som förstod deras 

sjukdom, och att det därför var svårt att prata om den (Daniel, 2001). Okunskapen hos 

omgivningen gjorde att de upprepade gånger var tvungna att informera om sjukdomen. Det 

bidrog till förlägenhet och för att kunna hantera sjukdomen bättre höll de ibland tillståndet 

hemligt (Schneider & Fletcher, 2008). Kommunikation ansågs viktig för att de skulle kunna 

känna stöd, ta emot information, få uppmuntran gällande sjukdomen, och känna sig lyssnade 

på. Att inte kunna vara öppen inför sina vänner och respektive sågs som ett stort hinder att 

övervinna (Daniel, 2001). De kände en oro över närståendes reaktioner om de berättade, 

särskilt för sina respektive (Schneider & Fletcher, 2008). Att inte vilja prata om sjukdomen 

kunde bero på att den ansågs vara en sjukdom som man inte pratade om socialt, att det var 

genant, eller att det fanns en vilja att verka manlig och tuff (Daniel, 2001). En del personer 
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ville inte diskutera sin sjukdom med sina närstående för att det ökade känslan av att vara en 

börda och orsakade mer oro hos de närstående (Pihl-Lesnovska et al., 2010).  

Innan diagnostisering hade personerna svårt att hantera sjukdomen (Lynch & Spence, 2008). I 

en studie av Hall et al. (2005) framkom att endast ett fåtal hade kunskap om inflammatorisk 

tarmsjukdom innan diagnosen, och att ungefär hälften kände att de fortfarande saknade 

information. De uttryckte att tillgänglighet till information och utbildning var en hjälp på det 

sättet att de kände att det fanns fler än dem själva som levde med sjukdomarna, vilket gav en 

känsla av stöd och sammanhang (Fletcher et al., 2008). Information och utbildning var ett 

primärt skäl att söka hjälp hos sjukvården. Personerna uttryckte dock att de ibland upplevde 

vårdgivaren som ohjälpsam istället för stöttande. Ohjälpsamma beteenden var brist på 

känslighet för personlig integritet, att de inte informerade om förfaranden och att de inte tog 

deras symtom på allvar. De ansåg att sjuksköterskans roll var att fungera som 

informationskälla, lyssnare, att ge stöd och tillförsikt samt att vara delaktig i beslutsfattande. 

Personerna hade behovet av att få stöd från sin vårdgivare i att hantera både de påfrestningar 

som orsakades av sjukdomen, och de påfrestningar de mötte i skolan samt på arbetsplatsen 

(Daniel, 2001). I en studie av Hall et al. (2005) hade en tredjedel av personerna 

kortikosteroider hemma för att ta så snart de fick ett skov, vilket räddade dem från att störa 

läkaren eller att behöva vänta i onödan för ett läkarbesök. I en annan studie av Rubin et al. 

(2009) var det i genomsnitt fem av åtta skov som diskuterades med läkare. Majoriteten tyckte 

dock att deras läkare var huvudkällan för information om deras sjukdom, men många trodde 

att deras läkare inte uppfattade hur sjukdomen påverkade dem. Personerna uttryckte en vilja 

om att läkaren skulle ta mer kontroll när det gällde behandlingsbeslut. I samma studie var 82 

% nöjda med sin nuvarande behandling, och 83 % kunde trots detta tänka sig att byta 

behandling om deras läkare föreslog det. 

4.4.2 Coping 

Det fanns en strävan efter att leva ett så normalt liv som möjligt inom ramen för sjukdomen. 

Skov ansågs inte bara som en avvikelse i normalitet, utan också som en förlust i förmågan att 

hantera sjukdomen (Hall et al., 2005). Enligt Rubin et al. (2009) hade de flesta personerna 

anpassat sig till att leva med sjukdomen, och sjukdomsupplevelsen hade normaliserats. 82 % 

av personerna uppgav att de lärt sig leva med de avbrott i livet som sjukdomen orsakade, 88 

% att de accepterat att de måste ta medicin livet ut och 83 % att de accepterat att de skulle ha 

sjukdomen resten av livet. I en studie av Hall et al. (2005) var det tre fjärdedelar av deltagarna 

som ansåg att de hade lärt sig att leva med sjukdomen och kampen den innebar. Trots smärta 

och funktionsnedsättande symtom, kände deltagarna att de inte hade något annat val än att 

anpassa livet efter sjukdomen. Eftersom sjukdomen skulle förbli en del av dem under hela 

livet, var det viktigt att komma tillrätta med och acceptera den (Daniel, 2001). Anpassningen 

försvårades dock av sjukdomens oförutsägbarhet (Hall et al., 2005). För att finna mening i 

livet upplevde deltagarna i studien av Pihl-Lesnovska et al. (2010) att de var tvungna att vara 

positiva, motiverade och engagerade i sina liv. Att leva med sjukdomen upplevdes ha blivit en 

övning i att förebygga förödmjukelse samt känslan av panik som minskade förmågan att 

hantera och leva med sjukdomen (Lynch & Spence, 2008). Som ett resultat av att behöva 

hantera kronisk sjukdom, ökade personernas känslighet och medkänsla för andra personer 

med oförmåga, eller som var annorlunda på något sätt. De kände en större trovärdighet i att 

hjälpa andra med problem, då de upplevt problem själva (Daniel, 2001). Upplevelsen av 

välbefinnande ökade genom att kunna leva ett normalt liv, att uppnå inre frid, att kunna 

hantera stress, att vara fri från symtom, att lyckas, att bli bekräftad och genom att få 

medkänsla av andra (Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska et al., 2010). 
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Olika copingstrategier som användes var kostförändringar, stöd, kontroll av situationen samt 

omgivningen, attityd, avslappningstekniker och inhämtande av kunskap. Det var viktigt för 

personerna att hitta copingstrategier som lindrade eller förebyggde sjukdomseffekter. Att ha 

kontroll över situationen påverkade förmågan att hantera sjukdomen positivt. Ett av de mest 

effektiva hjälpmedlen till att hantera sjukdomen var attityden, till exempel att vara positiv och 

inte klaga över sitt tillstånd var en psykologisk teknik som användes (Fletcher et al., 2008). 

Deltagarna använde ibland sociala jämförelser som ett medel att bedöma sin egen normalitet, 

men också som en strategi för att upprätthålla den. En liten del av deltagarna hade en 

beslutsamhet att vara positiva, och utvecklas i motgångarna. De rapporterade positiva 

konsekvenser av sjukdomen och ville uppnå något mer än bara upprätthållande av normalitet 

(Hall et al., 2005).  

4.5 Syntes 

Målet med litteraturstudien var att få en ökad förståelse för hur personerna upplever det att 

leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Huvudresultaten visade på upplevelser relaterade 

till emotionell påverkan, begränsningar i det dagliga livet, påminnelse om sjukdom, samt stöd 

och sjukdomshantering. Den emotionella påverkan de upplevde gällde skuldkänslor, stress, 

förvirring, rädslor, oro med mera. Begränsningar i det dagliga livet påverkade alla aspekter av 

vardagslivet. På grund av sjukdomen undvek personerna att delta i aktiviteter, vilket ledde till 

en begränsad frihet. Studier och yrkesliv kunde upplevas som utmanande och ett positivt stöd 

var viktigt. Andra begränsningar var relaterade till att inte kunna äta all mat och att vara 

beroende av närhet till toaletter. Personerna blev påminda om sjukdomen genom bland annat 

symtom, behandlingar och biverkningar. Det hade en negativ påverkan på förmågan att leva 

ett normalt liv. Att bli påmind om sjukdomen gjorde också att de fick en förändrad självbild. 

För att personerna skulle kunna hantera sjukdomen på bästa sätt var det viktigt med stöd, både 

från nätverkspersoner och från sjukvårdspersonal. Stöttande relationer kunde upplevas både 

positivt och negativt. Att kunna prata om sjukdomen var viktigt, något som vissa hade svårt 

för. Hur personerna hanterade sjukdomen hade betydelse för hela deras sjukdomsupplevelse, 

och det fanns flera sätt att hantera sjukdomen på.   

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metodologiska överväganden 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, men databasen PsycINFO som är 

inriktad på psykologi och omvårdnad kunde också ha använts eftersom litteraturstudien 

syftade till att beskriva upplevelser. Databasen SveMed+ kunde också ha använts för att få 

fram nordiska artiklar. Det kan ses som en svaghet att de databaserna inte användes eftersom 

relevanta resultat kan ha förbisetts, men eftersom att ett tillräckligt resultat erhölls ansåg 

författarna att ytterligare sökning ej var nödvändig. Vid sökning i Cinahl användes inte 

funktionen ”explode” på alla sökord, vilket kan ha haft påverkan på antal artiklar. Relevanta 

artiklar kan därför ha gått förlorade. ”Explode”-funktionen användes på sökordet Patients, för 

att fånga upp alla relevanta artiklar som handlade om personer med inflammatoriska 

tarmsjukdomar inom alla patientgrupper. Till sökorden Inflammatory Bowel Diseases, Crohn 

disease samt Colitis, ulcerative användes ej “explode”-funktionen, men både Crohn disease 

och Colitis, ulcerative ingår i sökordet Inflammatory Bowel Diseases. I efterhand har 

provsökning gjorts och slutresultatet blev detsamma med eller utan ”explode”. I PubMed 

används ”explode” automatiskt, om det inte aktivt väljs bort, vilket inte gjordes i sökningarna. 
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Eftersom att sökorden Crohn disease samt Colitis, ulcerative ingick i sökordet Inflammatory 

Bowel Diseases så kunde enbart det ha använts. I de första sökningarna användes sökordet 

Patients. Resultatet i de inkluderade artiklarna handlar dock om patientens hela livssituation, 

därför har författarna valt att använda ordet ”person” istället för ”patient” i litteraturstudien. 

Sökordet ”experience*” som användes i fritext kunde ha bytts ut mot Subject Heading Life 

Experiences och MeSH-termen Life Change Events, men eftersom detta skulle ha gett ett 

begränsat resultat valde författarna att söka i fritext. Att använda ämnesordlistor som Subject 

Headings och MeSH, är ett effektivt sätt att se vilka termer som är godkända för en sökning 

(Backman, 1998). Det ger också ett enhetligt sätt att finna information, eftersom det fungerar 

som samlingsbegrepp för flera olika sökord (Polit & Beck, 2008). Om endast sökning skett i 

fritext skulle det förmodligen resulterat i en ohanterbar mängd artiklar (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). I sökning nummer två i PubMed användes sökordet Nursing för att 

begränsa ett stort resultat. Sökordet Nursing kunde ha använts även i sökning nummer ett för 

att begränsa resultatet till enbart omvårdnadsartiklar, men där var resultatet överskådligt utan 

det sökordet. Att Nursing endast användes i den ena sökningen, att explode inte användes 

genomgående samt att sökning inte utförts i alla databaser gör att sökningsprocessen inte är 

helt systematisk utförd. Resultatet som erhölls i den andra sökningen i Cinahl var stort, men 

författarna valde att inte göra någon ytterligare begränsning. Detta för att Cinahl är en 

omvårdnadsdatabas och det ansågs att det fanns en risk för att relevanta resultat skulle gå 

förlorade. Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna ”AND” och ”OR”. Enligt 

Willman et al. (2006) används ”AND” för att begränsa sökområdet, och ”OR” för att bredda 

sökningen samt för att få fram så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen. Om de 

booleska operatorerna är rätt kombinerade erhålls det mest relevanta resultatet. Att det i 

sökningarna förekommit dubbletter av de artiklar som använts i litteraturstudien ser 

författarna som en styrka, då det tyder på att sökorden som använts varit relevanta och 

kombinerats på ett korrekt sätt.  

För att ta reda på hur mycket forskning som fanns så användes inte årtal som begränsning i 

sökningarna. Eftersom ett tillfredställande resultat erhölls, lades årtal in senare som 

exklusionskriterium. De inkluderade artiklarna var från 2000-2010. Som språkbegränsning 

användes svenska och engelska, vilket gjorde att eventuella relevanta artiklar på andra språk 

föll bort. De artiklar som inkluderades var alla på engelska, vilket kan ha gjort att feltolkning 

skett i översättningen från engelska till svenska. Av de inkluderade artiklarna var fyra från 

Kanada, två från USA, en från Sverige, en från Storbritannien och en från Nya Zeeland. 

Enligt Schneider och Fletcher (2008) är incidensen av inflammatoriska tarmsjukdomar i 

Kanada en av de högsta i världen. Det kan förklara att sökningen resulterade i flera artiklar 

därifrån än från något annat land. Det kan ses som en svaghet att många av artiklarna var från 

ett och samma land, och enbart en artikel från Sverige där litteraturstudien skrevs. Det kan 

också ses som en styrka att ha med artiklar från flera länder, då det inkluderas olika kulturella 

perspektiv. Artiklarnas population bestod av en majoritet av kvinnor vilket kan ha haft effekt 

på litteraturstudiens resultat. Studiedeltagarnas ålder varierade mellan 16 och 83 år, men de 

flesta studierna visade resultat från åldersgruppen 16-24, vilket kan bero på att sjukdomen 

ofta debuterar i ung ålder.  

Två av artiklarna handlade om upplevelsen hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

och personer med kolon irritable, vilket kan ha gjort att felaktigt resultat relaterat för syftet 

inkluderats i litteraturstudien. Resultatet i artikeln ansågs ändå relevant till litteraturstudiens 

syfte, och styrktes av att det fanns liknande resultat i de andra inkluderade artiklarna som 

enbart handlade om personer med inflammatoriska tarmsjukdomar. Det inkluderades tre 
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artiklar som enbart undersökte upplevelsen hos patienter med Crohns sjukdom, och en artikel 

som enbart handlade om patienter med ulcerös kolit, vilket även det kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. Det inkluderades sex kvalitativa artiklar samt tre kvantitativa 

artiklar. Relaterat till litteraturstudiens syfte hade det varit bättre med enbart kvalitativa 

artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en litteraturstudie dock innehålla både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar eftersom båda metoderna används i omvårdnadsforskning. 

De kvantitativa artiklar som använts i den här litteraturstudien har kunnat användas för att 

styrka resultatets tillförlitlighet, då de har ett större urval. I en del av artiklarna som användes 

fanns mer relevant resultat än i andra, vilket ledde till att några artiklar använts i större 

utsträckning än andra. Det kan ses som en svaghet att inte alla inkluderade artiklar används i 

samma utsträckning. I två av de kvalitativa studierna ingår samma två forskare i 

forskargruppen, Schneider och Fletcher. Den ena studien genomförde de själva, och den andra 

genomfördes tillsammans med två andra forskare. En text kan enligt Graneheim och Lundman 

(2003) ha olika betydelse för olika personer, och det förekommer alltid en viss tolkning när en 

text bearbetas. Detta är något som påverkar tillförlitligheten i resultatet. Om dessa två forskare 

tolkat sitt resultat på ett visst sätt, kan det alltså ha orsakat ett missvisande resultat i 

litteraturstudien. 

Författarna till litteraturstudien är medvetna om att resultatdelen utgör den övervägande delen 

av studien. Med tanke på detta skulle ytterligare begränsningar kunnat ha gjorts, till exempel 

kunde syftet specificerats. Det kan också ses som en styrka att ett stort resultat erhölls då 

många upplevelser beskrivs. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att tillräckligt 

utrymme i studien ges till deltagarnas röster, händelser samt upplevelser för att läsarna ska få 

en bild av verkligheten. Detta uppnås oftast genom att inkludera citat i studiens resultat. Det 

hade alltså varit positivt att inkludera citat i litteraturstudien, eftersom den handlar om 

upplevelser. Citaten hade då stärkt resultatets trovärdighet men användes inte på grund av 

litteraturstudiens redan omfattande resultat. Det kan ses som en svaghet att författarna 

inspirerats av innehållsanalys istället för att använda en konkret metod som till exempel 

manifest innehållsanalys. Tidigare studier är enligt Polit och Beck (2008) den viktigaste typen 

av underlag för en litteraturstudie. Litteraturstudien ska så långt det är möjligt ta fasta på 

primärkällor. Med primärkällor menas att den forskningsgrupp som sammanställt 

forskningsrapporten även har utfört studien. Författarna till litteraturstudien har endast använt 

tidigare forskning i form av primärkällor i resultatet. För att stärka litteraturstudiens resultat 

ytterligare har båda författarna varit delaktiga i alla moment.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Emotionell påverkan  

Kroniska sjukdomar är ofta livslånga och osäkra beträffande behandling, förlopp och prognos. 

Det innebär alltså en stor osäkerhet att leva med en kronisk sjukdom (Söderberg, 2009). När 

en person insjuknar uppkommer många funderingar, till exempel om sjukdomen är dödlig 

eller hur den kommer att påverka livet (Järnerot, 1987). I litteraturstudien framkom att känslor 

av stress och förvirring var vanligt förekommande, särskilt i samband med diagnostillfället 

(Daniel, 2001; Lynch & Spence, 2008). Enligt Smith och Watson (2005) förvärras sjukdomen 

hos en person som ständigt är utsatt för stress. De menar att både stora förändringar i livet och 

små stressorer, som att missa bussen eller att komma försent, har en negativ påverkan. Med 

tanke på hur mycket stress som förekommer i dagens samhälle anser författarna det särskilt 

viktigt att förebygga stress hos kroniskt sjuka personer, där den annars kan ge stora 

konsekvenser.  
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Förutom stress visade också resultatet att känslor av oro var vanligt. Ju svårare sjukdomen 

var, desto mer ökade oron, och livskvaliteten försämrades (De Rooy et al., 2001; Pihl-

Lesnovska et al., 2010). Enligt De Rooy et al. (2001) har det visat sig att även när sjukdomen 

var i remission fanns det en betydande oro hos personerna. Eftersom det var något som endast 

framkom i en studie funderar vi över om det är något som alla med en inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever, eller om vissa kan leva ”normalt” när sjukdomen är i remission. 

Hjortswang och Oxelmark (2010) styrker att vid frånvaro av symtom kan ändå sjukdomen 

orsaka betydande oro hos personerna gällande deras dagliga funktion och framtida liv. Det har 

visat sig att sjukdomen har ett flertal emotionella konsekvenser som kan vara förödande för 

personen. Dessa kan anses viktiga för sjukvårdspersonalen att känna till, så att de kan 

uppmärksamma personens behov av till exempel känslomässigt stöd eller kontakt med andra 

professioner. Det är viktigt att inte bara hänvisa personen till andra professioner, då 

sjuksköterskan kan underlätta personens situation bara genom att ta sig tid, finnas där och 

lyssna. 

5.2.2 Begränsningar i det dagliga livet 

Resultatet visade på flera begränsningar i det dagliga livet gällande att inte kunna delta i 

aktiviteter, social isolering, begränsningar i yrkeslivet, beroende av närhet till toaletter samt 

kostrestriktioner. Att inte delta i aktiviteter var i vissa fall förebyggande för att inte få 

problem, vid andra tillfällen var det resultatet av ett akut skov. För att slippa konsekvenser av 

sjukdomen, undvek personerna något som de annars skulle upplevt som roligt (Schneider & 

Fletcher, 2008). Att välja att inte delta i aktiviteter under ett akut skov kan vara förståeligt. 

Däremot är det inte bra om de i allt för stor utsträckning undviker aktiviteter i förebyggande 

syfte, då det kan leda till social isolering. Flera studier visade att det förekom utmaningar 

gällande studier samt yrkesliv. Lynch och Spence (2008) menade att personerna hade svårt att 

hantera skolan, tillgodogöra sig information samt upplevde brist på förståelse hos 

examinatorer. I yrkeslivet var de enligt Daniel (2001) ibland tvungna att ändra sina karriärval 

till följd av sjukdomen. En förklaring till skolproblematiken som Kitto (2010) lyfter är att 

läkaren inte förklarar sjukdomens inverkan på skolgången, samt att lärare och 

skolsjuksköterskor inte uppmärksammar att personen är sjuk då sjukdomen inte syns utanpå. 

Det är här viktigt att framhäva ett fungerande samarbete mellan de olika professionerna, och 

det vore förmodligen bra om personen berättar om sjukdomen för sina lärare för att få en ökad 

förståelse. Det är enligt Socialstyrelsen (2005) sjuksköterskans uppgift att organisera och 

delta i teamarbete och här kan då skolsjuksköterskan vara behjälplig.  

Att de hade en restriktiv kost och hela tiden var tvungna att tänka på vad de åt samt att de inte 

kunde äta sina favoriträtter, var negativt för livsstilen (Schneider & Fletcher, 2008). Vid 

måltider var menyn och huruvida den skulle trigga en negativ reaktion det som de oroade sig 

mest för, därför valde en del att äta små portioner. Eftersom personerna är i riskzonen för 

malnutrition (RMT, 2009), är det bra om kostsituationen uppmärksammas och eventuellt 

behövs tillförsel av extra näring och vätska, information om kost samt dietistkontakt. En stor 

begränsning i personernas liv var också att de hela tiden var tvungna att vistas på platser där 

det fanns toaletter tillgängliga (Schneider & Fletcher, 2008). Detta styrks av Järnerot (1996) 

som menar att det sociala livet påverkas negativt av toalettbundenheten. Det kan till exempel 

innebära att de inte vågar färdas med kollektivtrafik eller delta i kulturella evenemang. 

Personerna var rädda för att tarmljud skulle uppstå och för att förlora tarmkontrollen. Om det 

skedde gav det känslor av förnedring, särskilt då det inträffade på offentliga platser (Daniel, 

2001; Hall et al., 2005).  
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Litteraturstudiens resultat visade att personerna med inflammatorisk tarmsjukdom hade flera 

behov, och att de inte alltid kunde tillgodose behoven själva. Enligt Maslow (1987) har 

människan grundläggande behov av bland annat trygghet, kontakt och samvaro, självkänsla, 

uppskattning från andra, självförverkligande samt kroppsliga behov. När en person drabbas av 

sjukdom förändras behoven, till exempel ökar vanligtvis behovet av trygghet. För att personen 

ska kunna uppnå livskvalitet krävs det att alla behov är tillgodosedda, alltså kan 

sjuksköterskans uppgift bli att hjälpa personen att främja kroppslig, personlig och social hälsa. 

En svårighet för sjuksköterskan som Henderson (1997) tar upp är att alla personer tillgodoser 

sina behov på olika sätt genom personens individuella levnadssituation. Sjuksköterskan kan 

alltså aldrig fullt förstå eller tillhandahålla det en specifik individ kräver för att kunna uppleva 

välbefinnande. Det som sjuksköterskan kan göra är att assistera personen i det 

tillvägagångssätt som denne anser effektivt för att uppnå hälsa. Författarna tror tyvärr att det i 

dagsläget finns för dåligt med resurser för att sjuksköterskan ensam ska kunna tillgodose alla 

dessa behov. För att öka möjligheten till att personens behov tillfredställs är det viktigt att, om 

personen tillåter, involvera anhöriga i omvårdnaden. 

5.2.3 Att bli påmind om sjukdomen 

I litteraturstudien framkom att personerna levde med påfrestande symtom, samt att sjukdomen 

gav en förändrad självbild (Daniel, 2001; Hall et al., 2005; Pihl-Lesnovska et al., 2010). Detta 

ger en ständig påminnelse om sjukdomen, det kan därför ses som viktigt för vårdpersonalen 

att göra personen trygg i sin behandling och hela sin situation. Sjukdomssymtomen och 

biverkningarna påverkade självkänslan och kroppsuppfattningen negativt (Daniel, 2001). 

Enligt Pihl-Lesnovska et al. (2010) kunde den förändrade självbilden leda till att personerna 

inte längre orkade upprätthålla vardagslivet. Orsaker till förändringar i självbilden kan enligt 

Fitzgerald Miller (1992b) vara att de till följd av sjukdomen får en begränsad livsstil, blir 

socialt isolerad, får bristande tilltro till sig själv samt upplever sig vara en börda. Enligt flera 

studier hade sjukdomssymtomen en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande (De 

Rooy et al., 2001; Lynch & Spence, 2008; Schneider & Fletcher, 2008). Vanligt upplevda 

symtom var smärta, fatigue och diarré, även svårigheter relaterade till behandling och 

biverkningar förekom (Daniel, 2001; De Rooy et al., 2001; Hall et al., 2005; Rubin et al., 

2009). I studien av Hall et al. (2005) framkom att deltagarna gärna ville sköta sin 

medicinering och sjukdom så mycket som möjligt själva. Hjortswang och Oxelmark (2010) 

menar att det är positivt för personen att vara involverad i vården. Detta leder till ökad 

kontroll över sjukdomen samt bidrar till minskad påverkan på det dagliga livet. Vår 

uppfattning är att om symtomen minskas, genom individuellt anpassad omvårdnad och 

behandling, leder det till att personen deltar i fler aktiviteter och inte längre blir isolerad på 

samma sätt. Det, tillsammans med stöd och uppmuntran, ger då en ökad självkänsla. 

5.2.4 Stöd och sjukdomshantering  

Stöd är enligt Hjortswang och Oxelmark (2010) viktigt för att personerna ska kunna anpassa 

sig till sin sjukdom, och av stöd får de en bättre livskvalitet. Detta framkom tydligt i 

resultatet, särskilt i studien av Fletcher et al. (2008) visade det sig att alla former av stöd, både 

positivt och negativt, påverkade personernas förmåga att hantera sjukdomen. I andra studier 

framkom att bekräftande relationer var viktiga och oftast positiva, men de kunde också 

upplevas som stressfyllda och leda till skuld då personen kände sig som en börda (Daniel, 

2001; Fletcher et al., 2008; Pihl-Lesnovska et al., 2010). Att ge socialt stöd beskrivs av Skär 

(2009) som att både visa uppskattning och att ge assistans och praktisk hjälp. Stödet kan delas 

in i till exempel emotionellt, praktiskt och vägledande stöd. Författarna anser att 
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sjuksköterskans funktion främst är vägledande genom information, men också emotionell 

genom stöd samt till viss del praktisk med att tillhandahålla hjälpmedel. För att ett optimalt 

stöd ska uppnås, är det också viktigt med ett samarbete mellan sjuksköterskan och 

nätverkspersonerna. Resultatet visade att personerna ibland kände att de hade svårt att prata 

om sjukdomen. Detta berodde bland annat på att det var genant, de oroade sig över hur 

omgivningen skulle reagera, det var få människor som förstod sjukdomen och att det ökade 

känslorna av att vara en börda (Daniel, 2010; Pihl-Lesnovska et al., 2010; Schneider & 

Fletcher, 2008). Att vara öppen med sin sjukdom anser författarna som viktigt för att kunna få 

stöd. Nätverkspersoner kan underlätta genom att visa att de bryr sig samt att de är bekväma 

med att prata om sjukdomen. Deltagarna i studien av Lynch och Spence (2008) upplevde att 

kontakt med andra personer med samma sjukdom var ett positivt stöd som underlättade 

situationen. Författarna anser att denna patientgrupp skulle uppleva det positivt att ingå i en 

stödgrupp, och detta är något som sjuksköterskan kan hjälpa till med genom att förmedla 

kontakt till dessa.  

Personerna upplevde det särskilt svårt att hantera sjukdomen innan de fått diagnosen (Lynch 

& Spence, 2008), eftersom de då inte hade kunskap om sjukdomen (Hall et al., 2005). Enligt 

Daniel (2001) var behovet av information och kunskap en stor anledning till att de tog kontakt 

med sjukvården. Vårdpersonalen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

2 a § ge individuellt anpassad information om sjukdomstillstånd, undersökningsmetoder samt 

om den behandling och vård som finns tillgänglig.  

Det är särskilt viktigt att finna sätt att hantera sin sjukdom på eftersom den är kronisk. Flera 

studier beskrev att sättet personerna hanterade sin sjukdom på var avgörande för hur de 

upplevde sin situation. Personerna kände att de var tvungna att anpassa livet efter sjukdomen, 

och att de accepterat att de måste leva med den resten av livet (Daniel, 2001; Hall et al., 2005; 

Rubin et al. 2009). Resultatet visade att personerna använde olika strategier för att hantera sin 

sjukdom. Kostförändringar, avslappningstekniker och att upprätthålla kontroll över 

situationen var det som framkom utöver de strategier som tidigare beskrivits av Benner och 

Wrubel (1989). Så som vi ser det är kostförändringar ett exempel på det som Lazarus (1991) 

kallar problemfokuserad coping. Ett exempel på känslofokuserad eller kognitiv coping skulle 

kunna vara att ha en positiv attityd. Sociala jämförelser användes för att bedöma, samt som en 

strategi att upprätthålla, sin egen normalitet (Hall et al., 2005). Personerna strävade efter att, 

trots kronisk sjukdom, leva normalt. De ville inte att sjukdomen skulle ta för stor plats i deras 

vardag. En fundering kan vara om det alltid är bra att kämpa efter att upprätthålla normalitet. 

Att ständigt sträva efter att försöka passa in och dölja sjukdomstillståndet för andra kan orsaka 

att personen lever med utanförskap, stresskänslor och oro. Att uppnå normalitet skulle kunna 

vara positivt för personernas självkänsla då de känner sig mer som att de vore friska och att 

det inte är något fel på dem. Om de däremot inte lyckas att uppnå normalitet kan det ge 

motsatt effekt, och välmåendet kan därmed minska. Författarna anser därför att det bättre 

alternativet för personerna är att anpassa livet efter sjukdomen. Genom att göra detta skulle de 

kunna uppnå en känsla av normalitet, utan att hålla sjukdomen dold för andra. 
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5.3 Konklusion 

Den här litteraturstudien lyfter fram hur det kan upplevas att ha en inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

 Personerna påverkas av sjukdomarna även när dem är i remission. De har en vana av 

att vara sjuka och det kan ta flera månader innan de vågar delta i aktiviteter igen.  

 Närvaro av ett stödjande nätverk har betydelse för personernas dagliga funktion. 

Stödet är särskilt viktigt i kärleksförhållanden då det påverkar förmågan att våga vara 

intim. 

 En del personer upplever det som skönt att sjukdomen inte syns utanpå för att de då 

inte behöver prata om den och kan glömma bort att de har en kronisk sjukdom. 

 Personerna upplever ibland vårdpersonalen som ohjälpsam, då de inte respekterar den 

personliga integriteten, inte tar symtomen på allvar eller inte informerar om 

förfaranden. 

 Det förekommer att personerna upplever positiva konsekvenser av sjukdomarna, till 

exempel genom att de känner större förtrogenhet med att hjälpa andra som befinner sig 

i svåra situationer. 

5.4 Klinisk nytta 

Litteraturstudien kan läsas för att få en ökad förståelse för hur personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever sin situation. Alla yrkeskategorier som träffar denna patientgrupp kan 

ha nytta av att läsa litteraturstudien. Personer som lever med sjukdomen kan också ha glädje 

av att läsa litteraturstudien för att få en insikt om att det finns andra som befinner sig i samma 

situation. Författarna anser att det framför allt i Sverige behövs fler studier relaterat till 

personers upplevelse av att ha en inflammatorisk tarmsjukdom. I litteraturstudien 

uppmärksammades att det förekom positiva sjukdomsupplevelser. Dessa kan vara något att i 

framtiden forska vidare på för att framhäva att de förekommer och för att vårdpersonal ska 

kunna stärka de positiva upplevelserna hos personerna. Kvalitativa studier är att föredra för att 

belysa den subjektiva upplevelsen av att leva med en sjukdom. Det är ett viktigt ämne då 

sjukdomen är kronisk och det i nuläget inte finns någon botande behandling. Med vetskapen 

om personernas upplevelser kan sjukvårdpersonal med större sannolikhet förbättra 

livskvaliteten hos denna patientgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

6. REFERENSER 

 

* Artiklar som utgör underlaget för resultatet 

Ahmadi, F. (2008). Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Benner, P. & Wrubel, J. (1989). The primacy of caring: Stress and coping in health and 

illness. Kalifornien: Addison-Wesley Publishing Company. 

Brinkberg Lapidus, A. (2008). Crohns sjukdom. I H. Nyhlin (Red.), Medicinska mag- och 

tarmsjukdomar (s. 359-370). Lund: Studentlitteratur.  

Brinkberg Lapidus, A. (2010). IBD ökar starkt: Ännu oklart varför. I R. Löfberg (Red.), 

Inflammatorisk tarmsjukdom (s. 24-32). Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

*Daniel, J. M. (2001). Young adults' perceptions of living with chronic inflammatory bowel 

disease. Gastroenterology Nursing, 25(3), 83-94.  

Hämtad från databasen Cinahl. 

*De Rooy, E. C., Toner, B. B., Maunder, R. G., Greenberg, G. R., Baron, D., Steinhart, H., ... 

Cohen, Z. (2001). Concerns of patients with inflammatory bowel disease: Results from a 

clinical population. The American Journal of Gastroenterology, 96(6), 1816-1821. 

Hämtad från databasen PubMed. 

Fitzgerald Miller, J. (1992a). Analysis of coping with illness. In J. Fitzgerald Miller (Ed.), 

Coping with chronic illness -overcoming powerlessness (2
nd.

 ed., p. 19-49). Philadelphia: F. 

A. Davis Company.  

 

Fitzgerald Miller, J. (1992b). Enhancing self-esteem. In J. Fitzgerald Miller (Ed.), Coping 

with chronic illness: Overcoming powerlessness (2
nd.

 ed., p. 397-412). Philadelphia: F. A. 

Davis Company. 

 

*Fletcher, P. C., Schneider, M. A., Van Ravenswaay, V. & Leon, Z. (2008). 'I am doing the 

best that I can!': Living with inflammatory bowel disease and/or irritable bowel syndrome 

(Part II). Clinical Nurse Specialist, 22(6), 278-285. 

Hämtad från databasen PubMed. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achive trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

115-112.  

doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Halfvarson, J. (2008). Ulcerös kolit. I H. Nyhlin (Red.), Medicinska mag- och tarmsjukdomar 

(s. 371-382). Lund: Studentlitteratur. 

 



 

25 

 

*Hall, N. J., Rubin, G. P., Dougall, A., Hungin, A. P. S. & Neely, J. (2005). The fight for 

'health-related normality': A qualitative study of the experiences of individuals living with 

established inflammatory bowel disease (IBD). Journal of Health Psychology, 10(3), 443-455.  

doi:10.1177/1359105305051433  

Hendersson, V. (1997). Basic principles of nursing care (3
rd.

 ed.). Geneva: International 

Council of Nurses. 

Hjortswang, H. & Oxelmark, L. (2010). Sänkt livskvalitet vid skov grundar för alternativ 

terapi. I R. Löfberg (Red.), Inflammatorisk tarmsjukdom (s. 106-117). Stockholm: 

Läkartidningen förlag AB.  

Järnerot, G. (1996). Gamla och nya idiopatiska inflammatoriska tarmsjukdomar. Stockholm: 

Orion Pharma AB.  

Kane, R. L., Priester, R. & Totten, A. M. (2005). Meeting the challenge of chronic illness. 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

Kitto, L. (2010). Inflammatory bowel disease: School nurse management. The Journal of 

School Nursing 26(2), 102-114. 

doi:10.1177/1059840509349725 

Lazarus, R. (1991). Emotion & adaption. New York: Oxford University Press. 

*Lynch, T. & Spence, D. (2008). A qualitative study of youth living with Crohn disease. 

Gastroenterology Nursing, 31(3), 224-230.  

Hämtad från databasen Cinahl.  

 

Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality (3
rd.

 ed.). New York: Harper & Row 

Publishers Inc. 

 

*Pihl-Lesnovska, K., Hjortswang, H., Ek, A. & Frisman, G. (2010). Patients' perspective of 

factors influencing quality of life while living with Crohn disease. Gastroenterology Nursing 

33(1), 37-44.  

Hämtad från databasen PubMed.  

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (8
th.

 ed.). Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2004). Nursing research: Principles and methods (7
th.

 ed.). 

Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. (2009). Crohns sjukdom. Hämtad 4 mars, 2011, från 

http://magotarm.se/diagnoser-tillstand/diagnos-behandling/crohns-sjukdom/ 

*Rubin, D. T., Siegel, C. A., Kane, S. V., Binion, D. G., Panaccione, R., Dubinsky, M. C., … 

Hopper, J. (2009). Impact of ulcerative colitis from patients´ and physicians´ perspectives: 

Results from the UC: Normal survey.  

Inflamm Bowel Dis, 15(4), 581-588.  

Hämtad från databasen PubMed.  

 

http://magotarm.se/diagnoser-tillstand/diagnos-behandling/crohns-sjukdom/


 

26 

 

*Schneider, M. A. & Fletcher, P. C. (2008). 'I feel as if my IBS is keeping me hostage!': 

Exploring the negative impact of irritable bowel syndrome (IBS) and inflammatory bowel 

disease (IBD) upon university-aged women. International Journal of Nursing Practice, 14(2), 

135-148.  

doi:10.1111/j.1440-172X.2008.00677.x  

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen.  

 

Skär, L. (2009). Relationernas betydelse. I S. Söderberg (Red.), Att leva med sjukdom (s. 27-

40). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  

Smith, G. & Watson, R. (2005). Gastrointestinal nursing. Oxford: Blackwell science Ltd. 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Söderberg, S. (2009). När livet inte längre kan tas för givet. I S. Söderberg (Red.), Att leva 

med sjukdom (s. 17-25). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  

Tysk, C., Almer, S., Andersson, M., Befrits, R., Hertervig, E., Kilander, A., ... Suhr, O. 

(2010). Handläggning av svårt skov av ulcerös kolit. I R. Löfberg (Red.), Inflammatorisk 

tarmsjukdom (s. 62-85). Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

Walker-Smith, J. (2003). History of inflammatory bowel disease. In J. Satsangi & L. 

Sutherland (Eds.), Inflammatory bowel diseases (p. 3-8). Philadelphia: Elsevier Limited.  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Zutshi, M., Hull, T. L. & Hammel, J. (2007). Crohn´s disease: A patient´s perspective. Int J 

Colorectal Dis, 22, 1437-1444.  

doi:10.1007/s00384-007-0332-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Ordförklaringar     Bilaga 1 

 

Abscess; böld, varhärd 

Autonomi; självständighet, självstyrande 

Fatigue; uttröttning, trötthet 

Fistel; onormal kanal uppkommen genom sjukdom, operation eller skada 

Gastroenterelog; läkare med specialistkompetens i läran om matspjälkningsorganen och deras 

sjukdomar 

Ileum;  tunntarmens sista del mellan jejunum och kolon 

Kolektomi; operativt avlägsnande av hela eller delar av tjocktarmen 

Kolon; tjock- eller grovtarm 

Mortalitet; dödlighet dvs egenskapen att vara dödlig som finns hos allt levande, kalkylerat 

dödstal 

Mucosal*; som drabbar det yttersta slemhinnelagret 

Progressiv; fortskridande 

Recidivera; få återfall 

Rektum; den raka tarmdelen, ändtarmen 

Remission; tillfällig förbättring i ett sjukdomstillstånd 

Skov; uppflammande av ett kroniskt sjukdomstillstånd till ett mer intensivt skede 

Stomi; öppning, vanligen operativt anlagd tarmöppning 

Tarmresektion; operativt borttagande av en del av tarmen 

Transmural*; som drabbar alla lager i slemhinnan 

 

Ordförklaringar hämtade från Lindskog, I B. (1999). Medicinsk miniordbok (5.uppl.). 

Stockholm: Nordiska bokhandelns förlag.  

* Ordförklaringar hämtade från Tysk, C., Almer, S., Andersson, M., Befrits, R., Hertervig, E., 

Kilander, A., ... Suhr, O. (2010). Handläggning av svårt skov av ulcerös kolit. I R. Löfberg 

(Red.), Inflammatorisk tarmsjukdom (s. 62-85). Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 
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 Artikelmatris                           Bilaga 3 

                                             

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Daniel, J. M. (2001). Young 

Adults' Perceptions of Living 

With Chronic Inflammatory 

Bowel Disease. 

Gastroenterology Nursing, 

25(3), 83-94. 

Land: Kanada 

Att utveckla 

kännedomen 

samt stärka 

empirisk 

förståelse för 

unga vuxna 

inflammatoriska 

tarmsjukdoms-

patienters 

perspektiv av att  

leva med 

sjukdomen, 

särskilt i 

personliga, 

mellan-

mänskliga och 

sociala aspekter 

av livet. 

Kvalitativ fenomenologisk studie, 

beskrivande design.  

Metod Ett eget designat instrument 

förenligt med King's Theory of Goal 

Attainment användes som stomme i 

studien, då inget annat passande 

instrument fanns tillgängligt. 

Semistrukturerade intervjuer med 

frågor ställda utifrån guiden. 

Individuella intervjuer som började 

med en öppen fråga.  

Analysmetod Intervjuerna 

transkriberades, meningsenheter 

identifierades vilka sorterades under 

teman. 

Population 18-24 år gamla, 

diagnostiserade <24 mån sedan, i 

nuläget medicinskt behandlade, ej 

kirurgiskt behandlade, kunna sätta 

ord på sina känslor, tala flytande 

engelska, boende i närheten av 

sjukhuset. De fem första som svarade 

på annonsen och matchade kriterierna 

samt ville vara med i studien blev 

intervjuade. 

Urval 2 kvinnor och 3 män som 

svarade på en annons i en tidning. En 

hade blivit diagnostiserad med en 

inflammatorisk tarmsjukdom för ett 

år sedan, de andra för 18-24 mån 

Styrkor: Väl beskrivet urval 

med inklusions- samt 

exklusionskriterier. Metod 

utförligt beskriven. Författaren 

är medveten om och diskuterar 

studiens begränsning r/t liten 

studiegrupp, men även att den 

har klinisk relevans. Inget 

bortfall. 

 

Svagheter: Endast en författare 

som analyserade och tolkade 

innehållet i intervjuerna, vilket 

kan göra att författarens 

subjektiva tolkningar kommer 

fram i resultatet. Litet urval. 

Att de utgått från ett 

ickevaliderat instrument och 

använt det som guide. 

Känsla av att vara skadade och försvagade. 

Välbefinnande ökade genom att kunna leva ett 

normalt liv, att finna inre frid, att kunna hantera 

stress, att vara fri från symtom, att lyckas, att 

bli bekräftad och genom att få medkänsla av 

andra. Risker - att ha ett stressigt jobb, att 

dricka alkohol, och att inte få tillräckligt med 

vila, vilket kunde leda till ett allvarligt skov. 

Perioden innan de fick rätt diagnos upplevdes 

påfrestande. Att leva med inflammatorisk 

tarmsjukdom = att leva med hopp samtidigt 

som rädsla. Rädsla för framtida operation och 

för att få en stomi. Oro kring ärftlighet. 

Okontrollerbara tarmljud, tarminkontinens och 

plötsliga toalettbesök var en stor källa till 

rädsla, förlägenhet och förnedring. Beroende av 

att vara nära en toalett när de var ute. Osäkerhet 

i samband med skov och symtom. Svårt att leva 

med symtom och läkemedelsbiverkningar. Att 

ha en kronisk sjukdom gav emotionella effekter 

i form av ilska, depression, skuldkänslor, 

humörsvängningar, samt att de lade skuld på sig 

själva. Osäkerhet kring fysiologiska effekter i 

samband med skov, aktiviteter och vid måltider. 

Osäkerhet inför framtiden och om de kunde ha 

sjukdomen under kontroll. Även om relationer 

var stöttande, kunde de upplevas stressfyllda. 

Att inte kunna vara öppen inför vänner och 

respektive sågs som ett stort hinder att 

övervinna. Få människor som förstod deras 

sjukdom. Ansågs vara en sjukdom som man 
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sedan. inte pratade om socialt. Sjukdomen kunde leda 

till förändrade roller och identiteter inom 

familjen. Matbegränsningar, sjukdomssymtom 

och energibrist ledde till färre nära relationer 

och gav känslor av att vara alienerade från 

familj och vänner. Sjuksköterskans roll var att 

fungera som informationskälla, lyssnare samt 

leverantör av stöd och tillförsikt. Att 

upprätthålla normaliteten var viktigt, till 

exempel genom att ha kvar sitt arbete, inte 

berätta för andra om sjukdomen, låtsas att allt 

var bra och behålla leendet på läpparna. Det 

sociala livet var begränsat. De kände en större 

trovärdighet i att hjälpa andra med problem, då 

de upplevt problem själva. Det fanns en önskan 

av att vara som andra människor. Patienterna 

upplevde att sjukdomen påverkade deras 

självkänsla och kroppsuppfattning.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

De Rooy, E. C., Toner, B. B., 

Maunder, R. G, Greenberg, G. 

R., Baron, D., Steinhart, H., ... 

Cohen, Z. (2001). Concerns of 

Patients With Inflammatory 

Bowel Disease: Results From a 

Clinical Population. The 

American Journal of 

Gastroenterology, 96(6) 1816-

1821. 

Land: Kanada 

Att fastställa 

bekymmer hos 

patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom i 

ett kliniskt prov, 

om bekymren 

skiljer sig 

mellan patienter 

från olika 

kliniska och 

demografiska 

variabler, och 

om bekymren 

påverkar 

välmåendet 

bortom 

påverkan av de 

fysiska 

symtomen. 

Kvantitativ surveystudie. 

Beskrivande design. 

Metod Patienter kom för ett vanligt 

schemalagt läkarbesök fick svara på 

två frågeformulär medan de väntade. 

RFIPC (Drossmans 

bedömningsformulär för bekymmer 

hos patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom) och VAS (visuell 

analog skala) användes när 

deltagarna svarade på frågorna. 

Riktigheten av all data var 

kontrollerad med hjälp av Statistical 

Packages for the Social Sciences 

(SPSS).  

Analysmetod Beskrivande statistisk 

användes.  

Population Polikliniska patienter 

med någon form av inflammatorisk 

tarmsjukdom på ett center för 

patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom. Exklusionskriterie: om 

personen ej hade en diagnostiserad 

inflammatorisk tarmsjukdom. 

Urval bekvämlighetsurval, 241 

individer av 259, varav 138 kvinnor 

samt 103 män med en medelålder på 

36 år, med inflammatorisk 

tarmsjukdom. Bortfall 18 

Styrkor: Väl beskriven metod 

med validerade mätinstrument 

(RFIPC och VAS) som 

användes till datainsamlingen. 

Flera författare som granskar 

kvantitativa resultat. Statistiska 

analyser, redovisade i tabeller 

samt text i resultatet. Jämför 

med tidigare forskning i 

diskussionen som styrker 

studiens resultat. Orsaker till det 

som inte överensstämmer med 

tidigare studier diskuteras 

också. Relativt litet bortfall, 18 

personer (pga att de 

rapporterade att de ej fått någon 

diagnos ännu). Kan gå att 

generalisera till populationen. 

 

Svagheter: Få (12st) referenser. 

Patienter som valde att inte delta 

i studien var ej noterade som 

deltagare vilket kan leda till 

falskt externt bortfall. 

Psykosociala bekymmer var att inte kunna 

uppnå full potential, samt rädslan att vara en 

börda för andra. En stegvis multipel regression 

av nuvarande välmående visade ett oberoende 

bidrag till symtomens svårighetsgrad, generell 

fysisk påverkan, sjukdomsstigmatisering, 

kroppsbild och mellanmänskliga problem. Ju 

svårare symtom desto mer ökade oron. Rädsla 

för cancer var större hos patienter med ulcerös 

kolit än hos patienter med Crohns sjukdom. 

Symtomen upplevdes svårare av kvinnor, äldre 

och hos de som inte kunde arbeta. De främsta 

bekymren gällde energinivån samt effekter av 

mediciner.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Fletcher, P. C., Schneider, M. 

A., Van Ravenswaay, V., Leon, 

Z. (2008). I Am Doing the Best 

That I Can! Living With 

Inflammatory Bowel Disease 

and/or Irritable Bowel 

Syndrome (Part II). Clinical 

Nurse Specialist, 22(6), 278-

285. 

Land: Kanada 

Att undersöka 

levnads-

erfarenheter hos 

kvinnor som är 

diagnostiserade 

med 

gastrointestinal 

rubbning som 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

och/eller kolon 

irritable. 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

Förklarande retrospektiv design.  

Metod varje kvinna fyllde i ett 

bakgrundsformulär, gjorde en 

emailintervju samt en 

semistrukturerad intervju ansikte mot 

ansikte.  

Analysmetod Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och analyserades. 

Datatriangulering samt 

undersökartriangulering användes för 

att styrka trovärdigheten. Tre forskare 

undersökte materialet var för sig och 

bestämde sedan tillsammans teman. 

En av forskarna tittade sedan igenom 

all data för att bekräfta/förkasta 

observationerna. 

Urval Åtta kvinnor med 

inflammatorisk tarmsjukdom 

och/eller kolon irritable. 20-22 år. 

Rekryterades till studien genom 

affischer på ett universitet. 

Styrkor: Noggrant beskriven 

metod. Inget bortfall. Det 

diskuteras att den retrospektiva 

designen kan ha inverkat på 

deltagarnas förmåga att komma 

ihåg sina erfarenheter, även att 

män exkluderades på grund av 

att författarna ville minska 

heterogeniteten i 

datainsamlandet. 

 

Svagheter: Endast åtta 

deltagare samt endast kvinnor, 

20-22 år, som läser på 

universitet. 

Relativt få källor (17 st). 

Studiens resultat är baserat på 

både patienter med 

inflammatorisk tarmsjukdom 

och de som har colon irritable, 

deras resultat kan därför vara 

missvisande till vårt resultat 

relaterat till litteraturstudiens 

syfte. Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier 

framkommer.  

 

Stress hade en negativ effekt på 

sjukdomstillståndet, viktigt att kunna 

kontrollera stressen. Svårare att hantera 

stressfyllda situationer än vad ”friska” personer 

hade. Avslappningstekniker användes som 

hjälp till att kontrollera sjukdomen. 

Skuldkänslorna var relaterade till effekten 

sjukdomen hade på det sociala nätverket. 

Ständigt behov att ha kontroll över 

omgivningen, att kunna kontrollera faktorer 

som kan utlösa skov. Bristen på kontroll ökade 

ytterligare känslan av oöverkomlig stress, och 

det blir en ond cirkel. Närvaro av ett stödjande 

nätverk var avgörande för patienternas dagliga 

funktion med tanke på sjukdomens 

oberäknelighet. Bristande stöd skapade 

obefogad stress i form av skuld. Patienterna 

behövde inte bara stöd från vänner och familj, 

utan också från samhället. Tillgänglighet till 

information och utbildning var en hjälp på det 

sättet att de kände att det fanns fler än dem 

själva som levde med sjukdomarna, vilket gav 

en känsla av stöd och sammanhang. Olika 

copingstrategier var kostförändringar, stöd, 

kontroll av situationen samt omgivningen, 

attityd, avslappningstekniker och inhämtande 

av kunskap.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hall, N. J., Rubin, G. P., 

Dougall, A., Hungin, A. P. S., 

Neely, J. (2005). The Fight for 

'Health-related Normality': A 

Qualitative Study of the 

Experiences of Individuals 

Living with Established 

Inflammatory Bowel Disease 

(IBD). Journal of Health 

Psychology, 10(3), 443-455. 

Land: Storbritannien 

Att använda en 

Grounded 

Theory-ansats i 

syfte att öka 

förståelsen om 

perspektiven 

och 

erfarenheterna 

hos individer 

med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

och dålig 

livskvalitet. 

Kvalitativ studie. Grounded Theory. 

Beskrivande design.  

Metod 283 frågeformulär från en 

tidigare undersökning användes. De 

som fått lägst poäng (=tolkat som de 

med mest erfarenhet av dålig 

livskvalitet) i den studien bjöds in till 

denna studie via brev (58 st). 44st 

gick med på att delta. Ändamålsenlig 

insamling av data i början för att 

säkerställa att olika åldrar, kön, tid 

sen de fick diagnosen samt diagnos 

var representerade. Forskarna ringde 

upp deltagarna och lät dem själva 

välja om de ville medverka i en 

gruppdiskussion eller en enskild 

intervju. Fokusgrupper och djupa 

individuella semistrukturerade 

intervjuer användes. 

Analysmetod Inspelning, 

transkribering. Intervjuerna fortsatte 

till datamättnad uppnåtts. 

Urval Strategiskt urval. 31 individer 

deltog varav 19 kvinnor och 12 män. 

17st hade ulcerös kolit och 14st hade 

Crohns sjukdom. 15st var med i 

individuella intervjuer, och 16st i tre 

fokusgrupper (7st i en kvinnlig 

grupp, 6st i en manlig grupp och 3st i 

en mixad grupp). Personerna hade 

haft diagnosen i mer än 2 år.  

Styrkor: Olika åldrar, kön och 

diagnoser. Stort urval. 

Deltagarna hade haft diagnosen 

i mer än två år. Mycket väl 

beskriven metod. Flera möjliga 

bias diskuteras. 

 

Svagheter: Ålder på deltagarna 

står endast löpande i texten, 

ingen överblick hur gamla 

deltagarna är. Samma härkomst 

på deltagarna. Endast de som 

upplevde den sämsta 

livskvaliteten och hade den 

värsta sjukdomsupplevelsen. 

Flera i studien hade även andra 

sjukliga tillstånd utöver IBD. 

Stort bortfall. Inga tydligt 

beskrivna inklusions- eller 

exklusionskriterier.  

 

 

 

Oförutsägbar sjukdom. Begränsningar i 

aktivitet och frihet, påverkade alla aspekter av 

vardagslivet. Rädsla för förlust av tarmkontroll 

och rädsla för förlägenhet, gjorde att 

patienterna undvek situationer och planerade 

resor kring toalettillgänglighet, vilket 

begränsade friheten. Remission upplevdes i 

många fall som det normala tillståndet där den 

vanliga medicinen var tillräckligt bra för att 

kontrollera symtomen. Majoriteten tyckte att 

deras mediciner var nödvändiga. Kämpade för 

kontroll, och försökte undvika att sjukdomen 

fick kontroll över dem. Medicinering och kost 

ansågs som de viktigaste vapnen för att behålla 

kontrollen. Osäkerhet vid kost, stress och behov 

av vila, var ofta associerat med oklarhet om hur 

mycket kontroll som var möjligt att ha, annat än 

med hjälp av medicinering. Ungefär hälften 

kände att de saknade information om 

sjukdomen. En tredjedel hade kortikosteroider 

hemma för att ta så snart de fick ett skov, vilket 

räddade dem från att störa läkaren eller att 

behöva vänta i onödan för ett besök. Att 

upprätthålla normaliteten var viktigt för 

patienterna. Patienterna såg sjukdomen som att 

deras kroppar attackerats av en obekväm, 

kronisk, illaluktande, smärtsam och pinsam 

sjukdom. Majoriteten av deltagarna ansåg att 

det fanns andra personer som hade det sämre än 

dem själva. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lynch, T., Spence, D. (2008). A 

Qualitative Study of Youth 

Living With Crohn Disease. 

Gastroenterology Nursing, 

31(3), 224-230.  

 

Land: Nya Zeeland 

Att svara på 

forsknings-

frågan: Hur 

ungdomar 

upplever det att 

leva med 

nyligen 

diagnostiserad 

Crohns 

sjukdom. 

Kvalitativ fenomenologisk studie 
beskrivande design. 

Metod Enskilda intervjuer med öppna 

frågor, som spelades in på band. 

Intervjuerna började med frågan: 

berätta hur det var när du först fick veta 

att du hade Crohns sjukdom?  

Analysmetod Tematisk analys av 

transkriptioner enligt Morse & Field 

(1995). Alltså genom att identifiera det 

som handlar om samma sak i varje 

intervju, läsa upprepade gånger för att 

identifiera teman över historierna.  

Population diagnos Crohns sjukdom, 

16-21 år.  

Urval Kontakt med deltagare genom 

en stödgrupp för patienter med Crohns 

och ulcerös kolit, samt genom personal 

på gastroenterologisk avdelning. 1 

deltagare från stödgruppen, 3 deltagare 

genom personalen. Alla deltagare var 

patienter vid gastroenterologiska 

enheten. Strategiskt urval. 3 kvinnor, 1 

man, 16-21 år som fått diagnosen 

Crohns sjukdom inom 18 månader. 1 

deltagare hade universitetsutbildning, 1 

hade slutat på sin utbildning och 

extraarbete på grund av sjukdomen, 2 

hade slutat skolan tidigare och slutat 

arbeta på grund av lång vistelse på 

sjukhus.  

 

Styrkor Det lilla urvalet 

motiveras av att de fått mycket 

information från deltagarna. I 

intervjuerna har de tänkt på att 

vara särskilt känsliga när de 

talar om känsliga ämnen. Alla 

deltagare lämnade skriftligt 

samtycke att delta.  

Svagheter Syftet finns inte 

tydligt angett. Studien är en 

del av en masterexamen i 

hälsovetenskap och har därför 

begränsats i storlek och 

tillgång på tid. Ett litet urval 

med 4 deltagare. Mest kvinnor 

och ingen deltagare med 

invandrarbakgrund så det 

kulturella perspektivet saknas. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier till urvalet 

av deltagarna finns inte tydligt 

beskrivet. Alla deltagare hade 

nyligen fått diagnosen, vilket 

kan ha påverkan på 

upplevelsen. Diskussionen i 

artikeln är ganska kort. Det 

framkommer inte hur många 

forskare som deltog i 

analysen.  

Att få ta ledigt från jobbet när det var 

nödvändigt upplevdes positivt. Ibland hindrade 

isolering framsteg mot återhämtning, men det 

var också essentiellt för vila. Sjukdomen ökade 

den sociala isoleringen hos personerna, men de 

lärde sig ofta uppskatta livet i samband med 

allvarlig sjukdom vilket möjliggjorde för 

fördjupade personliga relationer. Känslor av 

förödmjukelse, depression, vanmakt och att 

”leva i helvetet” var vanligt förekommande och 

ledde till hjälplöshet och isolering. Stress och 

förvirring var vanliga i samband med att de fick 

diagnosen. Stundvis kände sig personerna 

sårbara och oförmögna att uttrycka sin oro 

kring sjukdomen. De upplevde även hot mot 

kroppsbild och sociala relationer. En deltagare 

förväntade sig att diagnosen skulle vara värre, 

som cancer, och blev lättad och full av hopp när 

hon fick reda på att det var en inflammatorisk 

tarmsjukdom. De upplevde hopp så länge det 

fanns mer läkemedel att prova, samt när de 

genomgick effektiv behandling eller kirurgi. De 

upplevde även utmaningar gällande att 

återvända till skolan, läsa på universitet, 

återuppta arbetet eller börja på ett nytt jobb. 

Förändringar i tarmvanor kunde vara plötsliga 

vilket ledde till en dramatisk viktnedgång och 

bristande nutrition. Vid sjukhusvistelse gav 

vänner och familj tröst och förströelse när de 

hälsade på, men stressen av att vara sjuk och att 

vara på sjukhus äventyrade relationerna. Att ha 

kontakt med någon annan med samma sjukdom 
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underlättade situationen och var ett positivt 

stöd. De hade svårt att hantera skolan och 

upplevde brist på förståelse hos examinatorer. 

Att missa skolan och examen gav känslor av 

misslyckande, och vetskap om att man sviker 

personer i sin omgivning. Att anpassa sig till 

sjukdomen blev en del av vardagen, det innebar 

både sociala samt ekonomiska kostnader 

gällande läkarbesök, mediciner samt matval. 

Planering var ofta nödvändig för utflykter. 

 

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Pihl-Lesnovska, K., 

Hjortswang, H., Ek, A., 

Frisman, G. (2010). Patients' 

Perspective of Factors 

Influencing Quality of Life 

While Living With Crohn 

Disease. Gastroenterology 

Nursing 33(1), 37-44. 

 

Land: Sverige 

Att identifiera 

och beskriva 

meningen av 

livskvalitet hos 

patienter med 

Crohn sjukdom.  

Kvalitativ grounded theorystudie  

Beskrivande design. 

Metod 11 intervjuer 20-60 minuter, 

en i taget i ett privat rum på 

sjukhuset. En övergripande fråga, 

”kan du vänligen beskriva vad 

livskvalitet betyder för dig”. Samt 

uppföljningsfrågor. Analysmetod 

konstant jämförande analys 

användes. Transkribering, läsning, 

analys och utformning av koder samt 

kategorier. Data analyserades och 

jämfördes med tidigare intervju innan 

nästa intervju. 

Population >18år, svensktalande, 

ingen samsjuklighet, accepterade att 

bli inspelade på band.  

Urval 6 män, 5 kvinnor. 29-83 år. 1 

Styrkor Alla författare var 

inblandade på något sätt i 

analysen. 2 författare 

analyserade och de andra 2 

bekräftade analysen. Tillräckligt 

antal deltagare. 

Metodbeskrivningen är väl 

beskriven. Noggrann 

information till deltagarna om 

frivillighet, informerat samtycke 

gavs muntligt. 

 

Svagheter Endast 2 av 

författarna samarbetade med 

datainhämtningen och analysen, 

medan de andra 2 analyserade 

intervjuerna enskilt och 

bekräftade analysen. 

Begränsningar: oro för framtiden, ibland rädsla 

för döden, att behöva veta var toalett finns, 

smärta(rädsla för missbruk & att inte stå ut), att 

behöva tänka på begränsningarna ger social 

isolering. De tyckte inte att de kunde delta i 

samma aktiviteter som andra i samma ålder, de 

kände sig misslyckade. Även vid remission var 

det svårt att slappna av, det kunde ta flera 

månader innan dem deltog i aktiviteter. 

Underlättande: fri från symtom, positiv livssyn, 

medveten om hoten, att ha ett bra 

självförtroende och en bra självkänsla. Att 

kunna påverka sjukdomen, till exempel genom 

diet, terapi eller alternativmedicin, att tro på sig 

själv, att ha en inre styrka, positiv attityd och 

motståndskraft gjorde att vanmaktskänslan 

minskade. Upplevelse av identitetsförlust 

relaterat till både jobb och familj, identifiera sig 
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hade invandrarbakgrund. Valdes 

genom teoretiskt urval. Urval och 

kodning skedde parallellt enligt 

jämförande metod för att hitta 

informanter som kunde vidga 

kategorierna, alltså valdes deltagare 

med olika bakgrund. Deltagarna 

hittades polikliniskt från en 

gastroenterologisk klinik på ett 

universitetssjukhus i Sverige. 

Begränsningar som de 

diskuterar i studien är att det 

kulturella perspektivet borde 

vara bredare (endast 1 deltagare 

med invandrarbakgrund) , att 

intervjuaren var beroende av hur 

mycket och vad informanten 

ville berätta. Intervjuerna hölls 

på sjukhuset, vilket deltagarna 

önskade, men det var kanske 

inte optimalt för deltagarna. 

med sjukdomen. Behov av närhet och vilja till 

sexuell aktivitet varierade. Arbetet gav stöd 

eller var en källa för stress. Stöd från 

arbetsgivare var viktigt. Vissa ville inte 

diskutera sin sjukdom med sina närstående för 

att det ökade på bördan och orsakade mer oro 

hos de närstående. Läkemedelsbiverkningar 

ledde till en nedsatt självbild. Att sjukdomen 

inte syns utanpå upplevdes av en del patienter 

som skönt då de inte behövde prata om den, 

vilket gjorde det lättare att glömma bort den. 

Andra tyckte att omgivningen tvekade på 

sjukdomens allvar eftersom den inte syntes. Att 

kunna göra medvetna val i livet ökar 

välbefinnandet, det gör också att kunna äta all 

mat, träna och engagera sig i aktiviteter som de 

var vana vid. bekräftande relationer var viktiga, 

men de kunde också innebära en känsla av att 

vara en börda och att vara beroende, på det 

sättet kunde relationerna vara en begränsning 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Rubin, D. T., Siegel, C. A,. 

Kane, S. V., Binion, D. G., 

Panaccione, R., Dubinsky, M. 

C., … Hopper, J. (2009). 

Impact of Ulcerative Colitis 

from Patients´and Physicians´ 

Perspectives: Results from the 

UC: NORMAL Survey. 

Inflamm Bowel Dis, 15(4), 581-

588. 

 

Land: USA 

Att förstå hur 

patienterna 

uppfattar 

effekterna av 

ulcerös kolit 

(UC) i 

förhållande till 

gastro-

enterologer. 

 

Kvantitativ surveystudie 

Jämförande och beskrivande design. 

Metod 2 olika survey, en till läkare 

och en för patienter. Patienter som 

deltog fick först fylla i ett formulär 

för att bekräfta att de hade diagnosen 

UC. Tidsbegränsat frågefornulär 

online med 49 multivalsfrågor 

skapade av författarna för 

patienterna. Läkarnas frågeformulär 

hade 30 frågor. Analysmetod 

Statistisk beräkning av skillnader 

mellan grupper samt beskrivande 

statistik.  

Population Patienter med UC som ej 

genomgått kolektomi. 

Gastroenterologer som arbetar minst 

50% med patientvård.  

Urval 5924 patienter med UC ur en 

redan existerande panel för 

surveystudier kontaktades via e-mail. 

451 patienter valde att delta, 37 % 

män, 63% kvinnor, medålder 45 år. 

Gastroenterologer kontaktades via 

fax. De fanns i en lista över alla 

certifierade gastroenterologer i US. 

300 gastroenterologer deltog, de 

träffade i genomsnitt 11-20 patienter 

med UC i månaden. Bortfall 5473 

patienter. 

Styrkor Stort urval, 

generaliserbart, deltagarna 

valdes ur en existerande panel 

och var representativa för resten 

av befolkningen.  Enkäterna 

testades innan på 10 läkare och 

25 patienter. Det finns beskrivet 

vad formulären frågar om. Efter 

att patienterna fyllt i enkäten, 

rensades den och datan 

bekräftades så att de ej kunde 

fylla i fler gånger. 

 

Svagheter Stort patientbortfall, 

eftersom att de valde att inte 

delta. Förmodligen stort bortfall 

även på läkarna, men det 

framkommer inte hur många 

läkare som fick förfrågan att 

delta. Läkarna fick ersättning 

för att delta, patienterna fick 

delta i en tävling om priser.  

 

 

 

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom 

upplevdes svårt, stressigt, generande och 

splittrande. De upplevde en stor påverkan av 

sjukdomen på det dagliga livet och att må dåligt 

och behöva gå på toaletten sågs som normala 

delar av livet. De tyckte att symtomen hade en 

stor inverkan på aktiviteter. Ju fler skov en 

patient hade, desto svårare upplevdes 

sjukdomen. De upplevde i genomsnitt åtta skov 

per år. 81 % ansåg det antal skov de hade som 

normalt, 62 % tyckte även att fler skov skulle 

vara normalt.  Lite fler än hälften tyckte att 

remission var lika med att leva med symtom. 

De flesta hade adapterat till att leva med 

sjukdomen, och upplevelsen normaliserats. 82 

% angav att de lärt sig leva med de avbrott i 

livet som sjukdomen orsakade, 88 % att de 

accepterat att de måste ta medicin livet ut och 

83 % att de accepterat att de skulle ha 

sjukdomen resten av livet Fem av åtta skov 

diskuterades med läkare. Majoriteten tyckte att 

deras läkare var huvudkällan för information 

om sjukdomen, men många trodde att deras 

läkare inte uppfattade hur sjukdomen påverkade 

dem. De uttryckte en vilja om att läkaren skulle 

ta mer kontroll gällande behandlingsbeslut. 82 

% var nöjda med sin nuvarande behandling, 83 

% kunde dock tänka sig att byta behandling om 

deras läkare föreslog det. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Schneider, M. A., Fletcher, P. 

C. (2008). 'I feel as if my IBS is 

keeping me hostage!' Exploring 

the negative impact of irritable 

bowel syndrome (IBS) and 

inflammatory bowel disease 

(IBD) upon university-aged 

women. International Journal 

of Nursing Practice, 14(2), 135-

148. 

 

Land: Kanada 

Att beskriva den 

negativa 

effekten av 

irritable bowel 

syndrome (IBS) 

och/eller 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

(IBD) på 

kvinnor i 

universitets-

ålder.  

Kvalitativ fenomenologisk studie 

Förklarande design.  

Metod Kort möte med 

bakgrundsfrågor, djupgående 

kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor, kvantitativa 

frågor och fältanteckningar, inspelning 

av reflektioner. Metodtriangulation 

användes. Undersökartriangulation 

användes, alltså var det 3 forskare i 

forskningsteamet.  

Analysmetod kombinerad med  

Moustakas & Douglass för att få en 

tydlig och förståelig koppling till 

fenomenologisk analysmetod, samt van 

Manen för att mer specifikt rikta sig till 

den tematiska delen av analysen. 

Population kvinnor på 

universitetsprogram, diagnos IBD eller 

IBS. 

Urval Genom postrar och muntlig 

reklam på campus inkluderades 4 

kvinnor med IBS 3 kvinnor med IBD, 

18-22 år, studerande vid universitetet. 

Bortfall: 1 kvinna. 

Styrkor Metoden är mycket 

väl beskriven och förklarad. 

Dataanalys utfördes 

individuellt av 3 forskare och 

de tog sedan fram teman 

tillsammans. 3 metoder för 

datainsamling användes.  

 

Svagheter Studien gäller 

enbart kvinnor på 

universitetet. Bortfall är 1 

kvinna. Det kan ha missats 

deltagare som skulle ha varit 

relevanta då kontakt med 

deltagare skedde genom 

affischer och genom att prata 

om studien på campus. 

Relativt litet urval på 7 

kvinnor.  

 

Skoven verkade vara ett resultat av en 

ångestreaktion som framkallade både den 

fysiska och den emotionella upplevelsen av 

sjukdomen. Det är svårt att veta om det fysiska 

välmåendet påverkar det emotionella eller vice 

versa. Ju mer de tänkte på att en attack kunde 

uppstå, desto troligare var det att den kom, 

särskilt på allmänna platser och sällan i en 

kontrollerad miljö. Vid måltider var menyn och 

huruvida den skulle trigga en negativ reaktion 

det som de oroade sig för. Att ha en restriktiv 

diet med tvång att hela tiden tänka efter på vad 

man äter, och att inte kunna äta favoritmat/mat 

man tycker om, var negativt för livsstilen. En 

del valde att äta mycket lite mat. Det blev en 

social förlust. De upplever oro över att ingen 

toalett finns tillgänglig och detta har en 

eskalerande effekt på symtomen. Jobbigt att 

behöva använda en allmän toalett under attack, 

och även att behöva använda en kompis toalett. 

Att behöva lämna det de höll på med för att gå 

på toaletten, och alla visste varför. Smärta, 

fatigue, och att plötsligt behöva gå på toaletten 

var vanligt. Fatigue beskrevs som utmattande 

och svårast att överkomma, den påverkade 

viljan att medverka i aktiviteter och ibland 

upplevdes minsta uppgift som väldigt 

svår/överväldigande. Smärtan var konstant och 

outhärdlig och kunde sitta i flera dagar, detta 

var svårast att kontrollera. Den påverkade 

förmågan och motivationen att upprätthålla 

vardagen. Skuldkänslor över att behöva ställa in 

bestämda möten med familj/vänner i sista 

sekunden på grund av sjukdomen. Även över 
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sjukdomens påverkan på övriga 

familjemedlemmar som oroade sig. Eftersom 

symtomen är okontrollerbara och sjukdomen 

oförutsägbar får de känslor av hjälplöshet. 

Sjukdomen kontrollerade dem och det gav 

frustration. Okunskapen hos omgivningen, 

gjorde att de upprepade gånger var tvungna att 

informera om sjukdomen, vilket bidrog till 

förlägenhet och gjorde att de ibland höll 

tillståndet hemligt. De kände en oro över 

närståendes reaktioner om de berättade, särskilt 

för sina respektive. För att klara av den 

negativa inverkan som sjukdomen hade på 

deras välbefinnande var personerna ofta i en 

position där de måste ändra sina planer. Den 

negativa inverkan kan bäst beskrivas som en 

kaskad av påverkan då det fanns flera olika 

händelser som alla hade ett negativt slut. 

.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Zutshi, M., Hull, T. L. & 

Hammel, J. (2007). Crohn´s 

disease: a patient´s perspective. 

Int J Colorectal Dis, 22, 1437-

1444. 

 

Land: USA 

Att samla 

information om 

vad patienter 

med Crohn´s 

sjukdom tycker 

är relevant för 

deras symtom 

och vad som 

hjälper dem 

klara av denna 

livslånga 

benigna 

sjukdom. 

Kvantitativ kohortstudie 
beskrivande design. 

Metod Frågeformulär skapade av 

författarna skickades via mail. 

Analysmetod formulären skickades 

till statistiker för analys. 

Population >18 år, behandlad på 

Cleveland Clinic Foundation de 

senaste 5 åren. Ej avlidna. 

Urval bekvämlighetsurval gav 1,220 

deltagare av 4464. Alltså bortfall 

3244. Frågeformulären skickades till 

alla patienter med diagnosen Crohns 

som behandlats på ett vårdcenter de 

senaste 5 åren. Deltagande: 712 

kvinnor, 508 män, 38 % 36-50 år, 

32% 51-70 år, 18% 26-35 år, 10 % 

17-25 år, 2% >70 år.  

Styrkor Innan utveckling av 

enkäten talade de med patienter, 

gastroenterologer, kirurger och 

en statistiker för hjälp med 

utvecklingen av frågor. 

Frågeformuläret finns illustrerat 

i artikeln.  

 

Svagheter Frågeformuläret är ej 

validerat/kontrollerat. Enbart en 

klinik har använts i ett visst 

lokalt område och resultatet 

kanske ej kan generaliseras. 

Stort bortfall. Det var omöjligt 

för deltagarna att ta del av 

resultatet i studien, vilket de 

uttryckt en vilja om.  

 

60 % uppgav att mat gav förvärrade symtom, 

särskilt kryddor, oljig mat och nötter. Mat med 

lite fiber, vitt kött och bröd minskade 

symtomen. 40 % av de som drack alkohol 

tyckte att alkoholen förvärrade symtomen. 74 

% av de som rökte tyckte inte att det påverkade 

sjukdomen. Mediciner förbättrade symtomen 

hos 45 %, och förvärrade symtomen hos 16,8 

%. Ca hälften av kvinnorna upplevde 

förändringar av symtom i början av 

menstruationscykeln, särskilt kvinnor i 20-

årsåldern, vid graviditet upplevde 35 % 

förändringar samt vid menopaus upplevde 17,6 

% förändringar. 66 % av personerna i studien 

tyckte att en större livsstilsförändring ledde till 

förvärrade symtom. Det som påverkade 

negativt var förändringar i arbetet, hemmet, 

med barnen, partner, läkare, kirurgi samt 

sjukhusvård. Om personen genomgår kirurgi 

lider kvinnor postoperativt av lägre 

självförtroende än män. Vädret påverkade 

symtomen, torr hetta föredrogs, hetta med 

fuktighet, kyla, snö och regn förvärrade. Barn 

upplevdes ej förvärra symtomen mer än hos 17 

% 

 

 


