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Sammanfattning 
Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för icke infektiösa in-

flammatoriska tarmsjukdomar, vilka vanligen innefattar Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. 

IBD är en kronisk sjukdom som ger upphov till olika symtom så som diarréer och magsmär-

tor. Personers upplevelse av hälsa försämras av tarmsjukdomen och kan upplevas olika av 

kvinnor och män. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på åtta vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Kvinnor beskrev emotionella, kroppsliga, relationella och intima upplevelser. 

Kvinnors livskvalité och välmående försämrades i och med sjukdomen. De upplevde en 

känsla av förlorad kontroll och att sjukdomen begränsade deras liv. De skapade egna strate-

gier och metoder för att hantera sin sjukdom och för att få vardagen att fungera så bra som 

möjligt. Kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen skiljde sig åt beroende på deras re-

lationsstatus (ensamstående/partner), om deras sjukdom var aktiv eller i remission, sjuk-

domstyp samt om sjukdomen krävt operation eller ej. 

Slutsats: Kvinnor med IBD upplever försämrad livskvalité. Sjukdomen upplevs bidra till be-

gränsningar i livet bland annat genom behov av förändrad livsstil, förändrade sociala relat-

ioner och förlorad kontroll över tarmen. Kvinnor behöver utveckla strategier för att klara av 

att hantera sjukdomen. De behöver kunskap om sjukdomen och vad som kan försämra och 

förbättra deras mående. Vårdpersonal och kvinnornas omgivning behöver kunskap om sjuk-

domen för att kunna fungera som ett stöd för kvinnorna. Sjukdomsaktivitet, sjukdomstyp, 

relationsstatus och operation kan ha inverkan på upplevelsen av att leva med IBD. 

 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, kvinnor, omvårdnad, upplevelser 
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1. Inledning 

IBD är ett samlingsnamn för icke infektiösa inflammatoriska tarmsjukdomar (Socialstyrelsen, 

2011). De makroskopiska sjukdomarna Crohns sjukdom och Ulcerös kolit är de som vanligen 

innefattas i benämningen IBD (Ludvigsson & Myrelid, 2015). IBD kan ge upphov till flera 

olika symtom så som frekventa diarréer, smärtor, illamående, kräkningar och trötthet och 

symtomen kan ibland bli så svåra att sjukhusvistelse blir nödvändig (Stubberud & Nilsen, 

2011). Farmakologisk behandling och kirurgi är vanliga behandlingsmetoder vid IBD där 

kirurgisk behandling till exempel kan innebära anläggning av tarmstomi (Brinkberg Lapidus, 

2008). IBD kan leda till begränsningar som kräver att personen förändrar sitt sätt att leva, 

vilket kan försämra upplevelsen av hälsa (Floyd, Langham, Chevrou Séverac & Levesque, 

2015). Tidigare forskning påvisar att det kan finnas skillnader i kvinnors och mäns upplevel-

                     BD (F  y       .      ; H       T   č ć  Š       M   ć & M       š ć 

   č ć      ; K       M      -Walus & Andrews, 2015). 

2. Bakgrund 

Vid Crohns sjukdom (tidigare kallad Morbus Crohn) uppstår en inflammation i mag-tarmka-

nalen (Stubberud & Nilsen, 2011). Hela mag-tarmkanalen kan drabbas, från munhåla till änd-

tarm, och inflammationen drabbar alla skikt i tarmväggen. De symtom som är karakteristiska 

vid Crohns sjukdom är diffusa buksmärtor, diarré, illamående och kräkningar (ibid.).  

 

Vid Ulcerös kolit uppstår inflammation endast i tjocktarm och ändtarm (Halfvarson, 2008). 

Till skillnad från Crohns sjukdom drabbar Ulcerös kolit endast det yttersta slemhinnelagret 

(Stubberud & Nilsen, 2011). De karaktäristiska symtomen för Ulcerös kolit är blod och slem i 

avföringen samt upprepade och täta tarmtömningar. Beroende på inflammationens lokalisat-

ion i änd- och tjocktarm får avföringen också olika konsistens (Halfvarson, 2008).  

 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom kan uppstå till följd av virus, bakterier eller av okänd or-

sak. Viss ärftlighet verkar också finnas (Stubberud & Nilsen, 2011). Symtombilden vid sjuk-

domarna kan variera beroende på dess utbredning, lokalisation och aktivitet. Sjukdomarna går 

i skov där en icke aktiv fas, så kallad remission, kan innebära att personen har möjlighet att 

leva ett relativt symtomfritt liv. Båda sjukdomarna debuterar vanligen i åldern 15-40 år 

(Stubberud & Nilsen, 2011). Sjukdomarna kräver ofta farmakologisk och/eller kirurgisk be-

handling. Den kirurgiska behandlingen kan innebära amputation av den inflammerade tarm-

delen (Stubberud & Nilsen, 2011) eller anläggning av tarmstomi (Nilsen, 2011). Farmakolo-

gisk behandling innebär både underhållsbehandling för att hålla sjukdomen vilande och und-

vika ytterligare skov samt behandling av akuta skov (Stubberud & Nilsen, 2011). Vilken far-

makologisk behandling som används beror på lokalisationen av inflammationen samt sjuk-

domsaktivitet (Brinkberg Lapidus, 2008). Då sjukdomarna liknar varandra i både symtombild, 

behandling och sjukdomsorsak benämns sjukdomarna under det gemensamma samlingsnam-

net IBD (Ludvigsson & Myrelid, 2015).   

 

IBD existerar över hela världen men prevalensen varierar mellan olika geografiska områden, 

där norra Europa och Nordamerika har de högsta antalen diagnostiserade fall (Burisch & 

Munkholm, 2015). IBD ökar i områden där det tidigare varit ovanligt, exempelvis i Asien 

(Thia, Loftus, Sandborn & Yang, 2008). År 2014 uppgavs cirka 61 000 personer leva med 

IBD i Sverige, av vilka 49% var kvinnor. Sjukdomsförekomsten är som störst bland kvinnor i 

åldern 50-59 år (Büsh et al., 2014; Ludvigsson & Myrelid, 2015). 
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Akut och svår IBD kräver ofta sjukhusvård för att personen ska kunna övervakas och få hjälp 

genom olika omvårdnadshandlingar (Stubberud & Nilsen, 2011) vilka ska grunda sig i om-

tanke och omsorg för hela personen (Hernández-Sampelayo et al., 2010). Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och omvårdnaden ska vara säker och bygga 

på evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Sjuksköterskans uppgift vid 

omvårdnaden är att tillgodose näringsbehov och övervaka näringstillstånd (Stubberud & 

Nilsen, 2011). Det är av vikt att övervaka cirkulationen då diarré och kräkningar kan ge upp-

hov till elektrolytrubbningar. Temperaturstegning är ett tecken på försämring eller kompli-

kationer, varför det är av vikt att mäta kroppstemperaturen. I omvårdnaden ingår även mät-

ning av diarré i form av antal tömningar och volym samt att kontrollera om avföringen inne-

håller blod eller slem (ibid.).  

 

IBD har inverkan på hela kroppen och personen kan bli trött och medtagen som en konse-

kvens av symtomen och de komplikationer som kan uppstå (Stubberud & Nilsen, 2011). En 

av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är därför att tillgodose personens personliga hygien 

och välbefinnande genom att hjälpa till med rengöring av hela kroppen och specifikt rengö-

ring av huden kring analöppningen samt att hjälpa personen att komma till toalett (ibid.). En 

ytterligare omvårdnadshandling är att hjälpa personen att uppnå vila och undvika onödiga 

störande moment då frekventa diarréer kan skapa svårighet att vila. Personerna ska därför 

helst ha enkelrum och sömnen ska inte störas i onödan av olika omvårdnadshandlingar. Att ha 

frekventa diarréer och vara beroende av andra kan kränka personens integritet och värdighet 

(ibid.). Sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på den integritetskränkning som nödvän-

diga omvårdnadshandlingar kan innebära. Det är viktigt att sjuksköterskan är öppen för samtal 

och tar de tillfällen som ges för att personen inte ska känna sig utelämnad med problem och 

tankar som hen eventuellt kan ha (Hernández-Sampelayo et al., 2010; Lesnovska, Börjeson, 

Hjortswang & Frisman, 2013). Att förmedla kunskap om sjukdomen och eventuell behandling 

är ytterligare en del i omvårdnaden (Lesnovska et al., 2013). 

 

Tidigare forskning visar att personer diagnostiserade med IBD upplever sämre hälsa än friska 

personer, där sjukdomen verkar ha inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan 

(Floyd et al., 2015). Utbildningsnivå, sjukdoms- och symtomaktivitet, vilket kön den drab-

bade har, om sjukvård behövs och hur länge personen lidit av sjukdomen verkar kunna ha 

inverkan på hur personer upplever att det är att leva med IBD (Casellas, López-Vivancos, 

Casado & Malagelada, 2002). Tidigare forskning visar att kvinnor och män upplever skillna-

der i hur det är att leva med IBD (Floyd et al., 2015). Kvinnor verkar lida av fysiska och psy-

kiska symtom i högre utsträckning än män (Hauser et al., 2011; Keeton et al., 2015). 

2.1 Teoretiskt begrepp 

Merleau-P   y                         “                 ”      n människas levda kropp är 

en enhet mellan kropp och själ (Merleau-Ponty, 1997). Merleau-Ponty (1997) menar vidare 

att en kropp inte är något vi har utan den är något vi är. Kroppen är närvarande i alla sam-

manhang och vi kan inte fly från den, den är en del av vår identitet. Det är genom vår kropp vi 

lever och har tillgång till världen (ibid.). Människans bild av sin kropp påverkas av samhällets 

ideal (Lindwall, 2012). Samhälleliga ideal skapar en strävan hos människan att uppnå en frisk, 

ungdomlig, vacker kropp som är sexuellt öppen och väldoftande. Kroppen ska vara fri från 

sjukdom och människan ska ha kontroll över sin kropp och dess egenskaper. En sjuk och icke 

välfungerande kropp är något som människan behöver ta ansvar för och korrigera (ibid.). Vid 

sjukdom blir kroppen en motståndare till människan och livet, det uppstår en kamp mellan 

sjukdomen som bryter ner och kroppen som försöker uppnå helhet. Sjukdom utgör en föränd-

ring i människans syn att se på sig själv och sjukdom kan även bidra till fysiska förändringar. 
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Lindwall (2004) menar att den förändrade kroppen tvingar människan att ändra sitt sätt att 

leva och den nya kroppen blir en ständig påminnelse om sjukdomen. 

 

Begreppet om den levda kroppen kan belysa hur sjukdom påverkar kropp och hälsa. Genom 

att applicera det teoretiska begreppet på föreliggande studies resultat kan en djupare förståelse 

uppnås för kvinnors upplevelse av sin kropp i förhållande till sin tarmsjukdom.  

 

2.2  Problemformulering 
IBD kan medföra förändringar i både den fysiska och psykiska hälsan. Sjukdomen kan leda 

till en rad symtom och komplikationer och kräver ofta medicinsk behandling och ibland även 

kirurgi. Sjuksköterskan kan i sitt arbete möta personer med IBD. För att främja sjuksköters-

kans möjlighet till att bedriva personcentrerad vård kan det vara till nytta för sjuksköterskan 

att få djupare kunskap om patienternas egna upplevelse av hur det är att leva med sjukdomen. 

Upplevelsen av att leva med en kronisk tarmsjukdom skiljer sig mellan män och kvinnor; 

kvinnor tycks i större utsträckning lida av psykiska och fysiska symtom till följd av sin sjuk-

dom. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. 

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturen bestod 

av vetenskapliga artiklar som systematiskt söktes fram, granskades kritiskt, analyserades och 

sammanställdes. 

4.2 Sökstrategi 

Databaserna Cinahl, Medline samt PsycINFO användes för att söka fram artiklar. Sökning 

gjordes utifrån de meningsbärande orden i syftet.  

 

Den första sök                                          “           y B w   D      ”    -

tan för suggest subject terms kryssades i för att få fram ämnesord, Cinahl headings, och alter-

                     “           y B w   D      ”. Ä          “         U         ”     

“      D      ”                  “           y B w   D      ”. D                      -

nerades med OR för att få fram alla artiklar som handlade om sjukdomarna eller specifikt om 

en av dem. För att få fram artiklar om upplevelsen av att leva med IBD översattes upplevelse 

      x        . “Ex        ”                               K   linska Institutets rekom-

mendation (2013) för motsva                        “Ex        ”                       

största del använda ämnesord istället för fritextsökning. Relevanta ämnesord som framkom 

    “      ”  “E       ”     “Q     y    L   ”. F    x       Ex                          

Experienc* och kombinerades med OR tillsammans med ämnesorden. De två blocksökning-

arna kombinerades slutligen med AND. Begränsningarna peer reviewed, exclude Medline 

Records, engelskt språk, att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2016 samt in-

nehålla information om kvinnor över 18 år gjordes, vilket resulterade i 28 relevanta artiklar. 

Alla 28 titlar och sammanfattningar lästes. Därifrån valdes tre artiklar ut till att läsas i fulltext 

då de fanns att finna i fulltextformat. När artiklarna lästs i fulltext ansågs ingen av dem svara 

till syftet varför inga artiklar från Cinahl valdes ut till kvalitetsgranskning. 
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            M                                            “           y B w   D      ”  

rutan för sujest subject terms kryssades i för att få fram ämnesord, MeSH termer. Ämnesorden 

“           y B w   D      ”  “         U         ”     “      D      ”                  

tre kombinerades med OR. I andra blocksökningen användes alternativa ämnesord för 

“ x        ”. M  H                                 y         “L           E     ”  

“Q     y    L   ”  “         L   ”  “E       ”     “Ex        E      ”. Ä             -

binerades med OR. Blocksökningarna kombinerades med AND och begränsningarna engelskt 

språk, att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2016 och enbart handla om kvin-

nor över 19 år gjordes vilket resulterade i 502 relevanta artiklar. De 502 titlarna lästes och 

utifrån dem valdes 167 artiklars sammanfattningar att läsas. Efter att sammanfattningarna 

lästs valdes 61 artiklar ut till att läsas i fulltext. Tio artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning. 

 

Den sista sökningen gjordes i databasen PsycINFO. Första blocksökningen som gjordes var 

“           y B w   D      ”          x                                  T    F    r. 

Ä                                               “L    Ex         ”  “Ex          

(E     )”  “L           ”  “E       ”  “N        E       ”  “P        E       ”  “Q     y 

   L   ”  “            ”     “L                ”. B                         w     ngelskt 

språk, att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2016 samt handla om kvinnor över 

18 år gjordes. Ämnesorden kombinerades med OR och bildade en blocksökning. Första och 

andra blocksökningen kombinerades med AND och resulterade i 28 artiklar. Titlarna på de 28 

artiklarna lästes och 13 stycken ansågs vara relevanta, varför sammanfattningarna lästes. Uti-

från sammanfattningarna valdes tio stycken artiklar ut att läsas i fulltext som fanns att finna i 

fulltextformat. Fyra artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning. 

 

Sökningarnas olika steg finns att studera i sökmatrisen, se bilaga 1. 

 

En manuell sökning gjordes utifrån de valda artiklarnas referenslistor. Referenslistorna stude-

rades och de titlar som ansågs relevanta söktes fram i databaserna. Sammanfattningar och 

fulltexter lästes vilket resulterade i att en artikel från Medline valdes ut till kvalitetsgransk-

ning. 

 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusionskriterier 
Artiklar som innehöll information om kvinnor över 18 år och deras upplevelser av att leva 

med IBD. Artiklar som beskrev upplevelsen av att leva med enbart Crohns sjukdom eller 

Ulcerös kolit. Artiklar som innehöll information om både mäns och kvinnors upplevelser där 

det tydligt gick att utläsa vilket resultat som byggde på kvinnors upplevelser. 

 

4.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om enbart mäns upplevelser samt artiklar där det inte gick att utläsa om 

resultatet handlade om mäns eller kvinnors upplevelser. Reviewartiklar exkluderades för att 

säkerställa att endast förstahandskällor användes. 

 

4.3.3 Kvalitetsgranskning 

15 artiklar kvalitetsgranskades för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på artiklarna. 

Olika granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. För kvalitativa 

artiklar användes Kristenssons (2014) granskningsmall. För kvantitativa artiklar användes det 

internationella STROBE-nätverkets (Strengthening The Reporting of Observational studies in 

Epidemiologi) granskningsmallar (2007). Störst vikt lades vid att artiklarna var etiskt god-

kända samt artiklarnas metod. Artiklarnas metodavsnitt studerades noggrant för att försöka 
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identifiera bias och brister i tillvägagångssättet samt om metoden fanns så tydligt beskriven att 

den skulle kunna upprepas. Artiklarnas diskussionsavsnitt lästes för att undersöka om fors-

karna själva hade nämnt och diskuterat risk för eventuella bias och brister. Efter kvalitets-

granskningen av artiklarna återstod fyra artiklar från Medline, tre artiklar från PsycINFO samt 

en artikel från den manuella sökningen. De åtta artiklarna utgör studiens datamaterial, se 

bilaga 2. 

4.4 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet användes integrerad analys (Kristensson, 2014). Analysen 

innebär att arbeta i tre olika steg. Steg ett innebär att noggrant studera artiklarnas resultat ett 

flertal gånger för att bli bekant med innehållet och för att urskilja likheter och skillnader i ar-

tiklarnas resultat. I steg två identifieras kategorier för resultatets innehåll utifrån de likheter 

artiklarnas resultat påvisat. Kategorierna namnges utifrån det övergripande innehållet. I det 

sista steget kan sedan resultatet sammanställas i de olika kategorierna och subkategorier kan 

bildas vid behov (ibid.). 

 

Datamaterialet lästes noggrant av båda författarna. De likheter och skillnader som identifiera-

des i artiklarnas resultat färgkodades och sammanställdes. De olika färgkoderna granskades 

vilket tydliggjorde innehållet och vilken typ av data texten innehöll. Diskussion fördes förfat-

tarna emellan för att benämna innehållet med lämpliga kategorinamn. Slutliga kategorier blev 

emotionella upplevelser, kroppsliga upplevelser, relationella och intima upplevelser samt 

upplevt behov av strategier och metoder. Utifrån kategorierna bildades sedan nio 

subkategorier, se bilaga 3. Datamaterialet flyttades mellan de olika kategorierna och 

subkategorierna för att innehållet skulle stämma överens med kategorinamnen.  

4.5 Etiska överväganden 

All forskning som involverar människor kräver ett etiskt förhållningssätt för att garantera 

deltagarnas säkerhet. World Medical Association (2013) beskriver hur etiskt godkänd forsk-

ning ska bedrivas. Deltagarna i en studie ska ge informerat samtycke och få noggrann inform-

ation om bland annat studiens syfte, metod och resultat. Det ställs krav på forskarna att se till 

deltagarnas hälsa, välmående och rättigheter. Forskarna ska även minimera risken att skada. 

Det huvudsakliga syftet med forskning på människor är att förstå orsaker, utveckling och ef-

fekter av en sjukdom för att förbättra behandling och metoder (ibid.). 

 

De artiklar som valdes ut till föreliggande studie redovisade etiskt godkännande från lokala 

etiska kommittéer på platserna där studierna utförts. Skriftligt godkännande från studiedelta-

gare redovisades i de enskilda artiklarna. Alla artiklar som ansågs svara till syftet användes till 

studien oberoende av författarnas åsikter om resultatet, vilket stämmer överens med Forsberg 

och Wengströms (2013) etiska aspekter vid litteraturstudier. Författarna uppmärksammade 

sina förförståelser i ämnet och var noggranna med att redovisa allt datamaterial, både det som 

talade för och det som talade emot författarnas förförståelse. Resultatet översattes från eng-

elska till svenska med avsikt att inte förlora eller felaktigt översätta innehåll. 

5. Resultat 

Resultatet baseras på fem kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras i fyra 

kategorier och nio subkategorier, vilka framkom vid analys av datamaterial. De fyra kategori-

erna och nio subkategorierna som resultatet delades in i presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Kategorier vilka utgör studiens resultat 

Kategori Subkategori 

Emotionella upplevelser  Depression, oro och rädsla 

 Känsla av begränsningar 

Kroppsliga upplevelser  Smärta och försämrad fysisk hälsa 

 Förändrad kroppsuppfattning 

Relationella och intima upplevelser  Förändrat socialt liv 

 Upplevd brist på förståelse 

 Förändrad sexualitet 

Upplevt behov av strategier och metoder  Individuella tillvägagångssätt 

 Målmedvetenhet 

 

5.1 Emotionella upplevelser 

5.1.1 Depression, oro och rädsla 

Kvinnor beskrev att deras tarmsjukdom gav upphov till ett flertal psykiska upplevelser som 

påverkade dem i deras dagliga liv (Sammut, Scerri & Borg Xuereb, 2015) och deras mentala 

hälsa försämrades av sjukdomen (Laguette et al., 2013). Kvinnor uttryckte att sjukdomen 

ledde till en upplevelse av lidande och emotionellt tumult (Sammut et al., 2015). De upplevde 

en rädsla av att bli stämplade av omgivningen på grund av sin sjukdom (Hall, Rubin, Dougall, 

Hungin & Neely, 2005). Kvinnor upplevde sjukdomens aktiva skov som en traumatisk period 

(Sammut et al., 2015) där de förlorade kontroll av både tarm och psyke (Hall et al., 2005). När 

sjukdomen höll sig lugn och inga nya skov uppstod upplevde kvinnor ett större välmående. 

De upplevde att de saknade resurser för att hantera sin sjukdom när nya skov uppkom (ibid.). 

De upplevde rädsla när de noterade symtom som var relaterade till sjukdomen då de insåg att 

de eventuellt skulle behöva söka sjukvård (Sammut et al., 2015). Om kvinnor behövde sjuk-

vård till följd av sin sjukdom upplevdes det som ett problem om sjukvårdspersonalen saknade 

kunskap om IBD. De upplevde då att deras symtom inte togs på allvar eller misstogs för något 

annat (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010).  

 

Kvinnor upplevde depression, där kvinnor med aktiv sjukdom upplevde depression i högre 

utsträckning än de med inaktiv sjukdom (Bel et al., 2015). Kvinnor hade dock också upplevel-

sen av att deras psykiska hälsa inte förändrades av sjukdomsaktivitet (Laguette et al., 2013). 

Upplevelsen av oro, ångest och depression skiljde sig åt beroende på vilken sjukdomstyp 

kvinnan var drabbade av. Kvinnor med Crohns sjukdom upplevde oro och ångest i högre ut-

sträckning än kvinnor med Ulcerös kolit. Dock upplevde kvinnor med Ulcerös kolit depress-

ion i högre utsträckning (Timmer et al., 2008). Att leva med IBD gav hopplöshetskänslor och 

känslor av att inte kunna påverka sin situation (Laguette et al., 2013) och kvinnor beskrev hur 

deras humör och sinnestämning förändrats (Muller, Prossner, Bampton, Mountifield & 

Andrews, 2010). Kvinnor upplevde livet med IBD olika beroende på om de levde i en kär-

leksrelation eller inte. Ensamstående kvinnor upplevde försämrad mental hälsa i större ut-

sträckning än de som levde i en relation (Laguette et al., 2013).  

 

Kvinnor upplevde rädsla över att inte veta vad behandlingen av sjukdomen kunde leda till 

eller om sjukdomen kunde påverka andra delar av kroppen än mag-tarmkanalen (Hall et al., 

2005). En kvinna i fertil ålder uttryckte oro kring hur den medicinska behandlingen skulle 

kunna påverka ett foster (Sammut et al., 2015). Hon upplevde rädsla för att fostret skulle 

drabbas av något slags handikapp till följd av medicineringen och undvek därför att bli gravid. 
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Hon upplevde även oro kring om sjukdomen skulle försämra hennes ork så att hon inte skulle 

kunna ta hand om ett barn (ibid.). 

 

5.1.2 Känsla av begränsningar 

Kvinnor upplevde att hela deras liv begränsades av tarmsjukdomen. De upplevde en känsla av 

begränsad frihet (Hall et al., 2005), reducerad motivation och mental fatigue (Bager et al., 

2011). Sjukdomen upplevdes som oförutsägbar och svår att kontrollera. Det upplevdes som en 

utmaning och stressande att behöva leva med risken att förlora kontroll över tarmen på of-

fentlig plats när det inte fanns närhet till en toalett (Cooper et al., 2010; Hall et al., 2005). 

Kvinnor uttryckte att livet med sjukdomen hade lett till att de hellre stannade hemma där de 

alltid var i närheten av en toalett och då kunde undvika pinsamheter till följd av den förlorade 

kontrollen över tarmen (Hall et al., 2005; Sammut et al., 2015). Kvinnor beskrev det som 

stressande att behöva använda offentliga toaletter, då det inte upplevdes som privat (Cooper et 

al., 2010). Kvinnor beskrev hur de upplevde sig vara fast i sjukdomens grepp och att de kände 

ilska, frustration, trött på att vara trött och trött på att må dåligt (Hall et al., 2005; Sammut et 

al., 2015). Kvinnor beskrev att smärta och obehag till följd av sjukdomen begränsade deras liv 

och gjorde dem tvungna att förändra sin livsstil (Sammut et al., 2015). Kvinnor upplevde att 

de varje dag fick kämpa för att hålla sig friska och för att uppnå ett, för dem, normalt liv, vil-

ket ledde till ilska och frustration (Hall et al., 2005). Kvinnors upplevelse av att leva med 

sjukdomen beskrevs som att deras kropp var under attack av en obekväm, kronisk, illaluk-

tande, smärtsam och pinsam sjukdom (ibid.).  

 

Sjukdomen ledde till att kvinnors upplevelse av livskvalité försämrades (Muller et al., 2010). 

Kvinnor uttryckte att de varit tvungna att ändra sitt sätt att se på normal hälsa. De upplevde att 

begreppet normal hälsa för andra inte längre var normal hälsa för dem (Hall et al., 2005). För 

kvinnorna var normal hälsa numera förmågan att kunna utföra vardagliga aktiviteter så som 

att gå upp ur sängen, utföra sitt arbete eller andra sysslor utan att känna smärta och utan att 

behöva förändra något (ibid.). Normal hälsa och ett fungerande vardagsliv bidrog till upple-

velsen av god livskvalité och de mådde bra så länge de klarade av vardagen (Cooper et al., 

2010).  

5.2 Kroppsliga upplevelser 

5.2.1 Smärta och försämrad fysisk hälsa 

Kvinnor beskrev upplevelse av smärta (Laguette et al., 2013; Sammut et al., 2015). Smärtan 

var inte enbart orsakad av tarmsjukdomen utan kunde också komma som biverkning av medi-

cineringen (Sammut et al., 2015). Det upplevdes som svårt att acceptera behovet av medicine-

ring och att de skulle kunna vara i behov av att medicinera för resten av livet (Hall et al., 

2005). Kvinnor upplevde dessutom brist i medicineringens effekt då de ofta upplevde symtom 

trots medicinering (Sammut et al., 2015). Magsmärtor till följd av sjukdomen gjorde att kvin-

nor upplevde att sjukdomen mer eller mindre alltid hade inverkan på deras liv till en viss grad 

(Cooper et al., 2010). En kvinna beskrev hur smärta till följd av sjukdomen försämrade hen-

nes förmåga att delta vid aktiviteter (Sammut et al., 2015). En annan kvinna berättade hur hon 

vid vissa tillfällen upplevde så mycket smärta att hon var tvungen att ringa läkaren för akut 

smärtlindring (Hall et al., 2005). Kvinnor upplevde symtom från hela mag-tarmkanalen 

(Laguette et al., 2013). Utöver fysisk smärta och störd tarmfunktion var kvinnor även drab-

bade av kräkningar och viktnedgång. Kvinnor upplevde störd tarmfunktion som ett ständigt 

närvarande problem (Sammut et al., 2015).  

 

Kvinnor upplevde fysisk fatigue samt minskad fysisk aktivitet (Bager et al., 2011). Upplevel-

serna var beroende av sjukdomstyp, sjukdomsaktivitet och ålder. Kvinnor med Crohns sjuk-
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dom, aktiv sjukdom samt i åldern 40-59 år upplevde som mest fatigue (ibid.). Kvinnor be-

skrev att deras fysiska förmåga och fysiska hälsa försämrades på grund av deras sjukdom 

(Laguette et al., 2013) men de strävade efter att bibehålla fysisk styrka (Cooper et al., 2010). 

Fysisk funktion upplevdes olika beroende på om kvinnorna hade barn eller ej, där kvinnor 

utan barn upplevde bättre fysisk funktion (Laguette et al., 2013). Kvinnor upplevde ibland att 

förmågan att kämpa försämra                                                   ”       ”. 

Orken att försätta kämpa försämrades än mer vid upprepade skov (Hall et al., 2005). 

 

Kvinnorna upplevde en osäkerhet kring vad som förvärrade deras symtom. Det kunde skilja 

sig från dag till dag, ett livsmedel som gick att äta ena dagen kunde orsaka svåra symtom 

andra dagen (Cooper et al., 2010). En kvinna beskrev konstanta diarréer där hon behövde be-

söka toaletten fyra till fem gånger dagligen. Hon hade upplevt behovet av ständiga toalettbe-

sök under så lång tid att det hade blivit normalt för henne (Hall et al., 2005). Kvinnor beskrev 

att störd tarmfunktion hade inverkan på sömnkvalité. En kvinna beskrev hur hon aldrig sov 

ordentligt en hel natt på grund av den störda tarmfunktionen (Sammut et al., 2015). 

 

5.2.2 Förändrad kroppsuppfattning 

Kvinnor upplevde att deras kroppsuppfattning och självbild förändrats till det negativa sedan 

de drabbats av tarmsjukdomen (Cooper et al., 2010; Muller et al., 2010; Sammut et al., 2015). 

Kvinnor upplevde att deras kroppsuppfattning förändrades med sjukdomens aktivitet, där ak-

tiv sjukdom ledde till sämre kroppsuppfattning (Bel et al., 2015). I en studie upplevde 96,3% 

av kvinnor som behövt genomgå operation att sjukdomen förändrat deras kroppsuppfattning 

till det negativa, jämfört med 61,4% av de kvinnor som ej genomgått operation (Muller et al., 

2010). Vilken typ av operation som kvinnor genomgått hade betydelse för hur mycket de 

upplevde att sjukdomen hade förändrat deras kroppsuppfattning. I en studie uppgav alla de 

tillfrågade kvinnorna som fått en stomi att sjukdomen hade förändrat deras kroppsuppfattning. 

De kvinnor som istället genomgått fistelkirurgi upplevde förändring jämförbar med personer 

som inte genomgått operation (ibid.). Kroppsuppfattningen förändrades inte bara av sjukdo-

men i sig utan upplevdes också bero på biverkningar av medicin. En kvinna beskrev hur hon 

fått ödem och ökad kroppsbehåring som biverkningar av medicineringen (Sammut et al., 

2015). Upplevelsen av att känna sig attraktiv, feminin eller nöjd med sitt utseende beskrevs 

som något som hade förändrats till det negativa sedan kvinnorna drabbades av sjukdomen. 

Upplevelserna visade sig ha ett signifikant samband med sjukdomsaktivitet (Timmer et al., 

2008). 

5.3 Relationella och intima upplevelser 

5.3.1 Förändrat socialt liv 

Kvinnor upplevde att IBD begränsade deras förmåga att fortsätta med sociala rutiner på det 

sätt som de gjort innan sjukdomen (Sammut et al., 2015). En kvinna som hade genomgått fem 

                                                     “         ” (H         .      ). K   -

nor beskrev hur sjukdomen hade inverkan på deras familj och deras sociala relationer 

(Sammut et al., 2015). De berättade att sjukdomen ibland gjorde att de inte vill gå ut vilket 

hindrade dem från att umgås med andra på samma sätt som innan sjukdomen (Muller et al., 

2010). Kvinnor upplevde svårigheter i att bevara sina tidigare roller, att ta hand om familjen 

och att utföra vanliga aktiviteter som jobb, resor, shopping och i vissa fall något så enkelt som 

att gå utanför dörren (Hall et al., 2005). Utbildningsnivå förändrade upplevelsen av social 

funktion, där social funktion upplevdes signifikant bättre hos kvinnor som hade universitets-

utbildning på grundnivå som lägsta utbildningsnivå (Laguette et al., 2013). 
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Kvinnor som levde i en kärleksrelation beskrev att relationen hade försämrats (Muller et al., 

2010). Om kvinnan hade tvingats till operation på grund av sin sjukdom upplevde hon än 

större negativ förändring i sina relationer. Kvinnor berättade att anledningen till att deras re-

lationer försämrats var bland annat att de till följd av sjukdomen fått förändrad kroppsuppfatt-

ning och att deras sexuella aktivitet minskat. Kvinnor beskrev att behovet av en tolerant part-

ner hade ökat till följd av att de drabbats av sjukdomen (ibid.). De kvinnor som hade barn 

beskrev vikten av att upprätthålla familjens rutiner. De ville inte låta sjukdomen hindra dem 

från saker som att ta barnen till skolan eller att åka på semester tillsammans (Cooper et al., 

2010; Hall et al., 2005). En kvinna beskrev hur sjukdomen tvingat henne att avstå från att 

delta vid aktiviteter som förväntades av henne, så som att följa med på sin sons skolutflykter 

(Sammut et al., 2015). 

 

Kvinnor upplevde att sjukdomen begränsade deras förmåga att fortsätta med tidigare ar-

betsrutiner (Sammut et al., 2015). Kvinnor beskrev hur fatigue, smärtor och ensamhet påver-

kade deras förmåga att arbeta (Cooper et al., 2010). Känslan av gemenskap på arbetsplatsen 

upplevdes som förändrad från innan sjukdomen och istället upplevdes en känsla av ensamhet. 

En kvinna som arbetade i fabrik fick individuella uppgifter för att inte störa eller hindra pro-

duktionen om toalettbesök var nödvändigt (Sammut et al., 2015).  

 

5.3.2 Upplevd brist på förståelse  

Kvinnor fann det svårt att prata om sina upplevelser, de beskrev hur de upplevde att omgiv-

ningen inte ville höra talas om deras toalettvanor (Hall et al., 2005). Kvinnor beskrev att deras 

omgivning inte alltid tog deras symtom på allvar och hur det ledde till ilska (Sammut et al., 

2015). De beskrev hur de trodde att andra såg deras psykiska mående som en orsak till deras 

magsmärta (ibid.). Kvinnor upplevde ett behov av att visa upp en bra fasad inför andra, ha ett 

leende på läpparna och säga att allt var okej trots att de egentligen inte mådde bra. Att visa sig 

välmående inför familj och vänner upplevdes mer socialt accepterat (Hall et al., 2005). Kvin-

nor kände sig identifierade utifrån sin tarmsjukdom och önskade ibland att personer i deras 

omgivning inte visste om sjukdomen. De upplevde att det inte skulle uppstå så mycket frågor 

och problem om omgivningen var ovetande (ibid.). Kvinnor trodde att svårigheterna att få 

förståelse från omgivningen grundade sig i omgivningens brist på medvetenhet (Cooper et al., 

2010). En kvinna upplevde brist på förståelse från arbetsgivaren då arbetsgivaren ansåg att de 

anställda antingen skulle kunna prestera fullt ut eller annars stanna hemma (ibid.). Kvinnor 

upplevde behov att prata om sin sjukdom med andra som också var drabbade då det upplevdes 

ha en terapeutisk effekt. Andra drabbade kunde förstå vad kvinnor upplevde på ett annat sätt 

än friska personer (Hall et al., 2005).  

 

5.3.3 Förändrad sexualitet  

Kvinnor med IBD upplevde att deras sexualitet och intima relationer förändrats sedan de 

drabbats av sjukdomen (Timmer et al., 2008). Kvinnor beskrev att deras sexuella aktivitet 

minskat till följd av att de kände en allmän sjukdomskänsla, att deras libido minskat och att de 

oroade sig för deras partners reaktion (Muller et al., 2010). När sjukdomen var aktiv upplevde 

kvinnor mer sexuella problem (Bel et al., 2015). Upplevelsen av sänkt libido skiljde sig åt 

beroende på om kvinnor behövt genomgå operation eller ej (Muller et al., 2010). I en studie 

upplevde 78,1% av kvinnor som opererats sänkt libido, jämfört med 52,6% av de som ej ge-

nomgått operation. 83,6% av kvinnor som opererats uppgav dessutom att sjukdomen minskat 

deras sexuella aktivitet, jämfört med 55,7% av de som ej genomgått operation (ibid.).  

 

Kvinnor upplevde depression, vilket var den starkaste bidragande orsaken till låg sexuell 

funktion och låg sexuell aktivitet (Timmer et al., 2008). Kvinnor upplevde oro och ångest, 
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vilket också hade inverkan på deras samlagsfrekvens (ibid.). Kvinnor upplevde problem med 

lubrikation och smärta vid samlag (Bel et al., 2015). Otillräckligt lubrikation och smärta var 

något som förekom regelbundet hos kvinnor som hade en sexuell relation (Timmer et al., 

2008). En kvinna beskrev hur smärta hindrade hennes intima relation med hennes man. 

Smärtan berodde inte på själva samlaget utan istället var det smärta från hennes uppsvällda 

buk som utgjorde ett hinder (Sammut et al., 2015). Sjukdomen krävde i vissa fall användning 

av steroider som medicinsk behandling, vilket ledde till en upplevelse av minskad njutning av 

den sexuella aktiviteten och låg orgasmnivå (Timmer et al., 2008). Hur kvinnor själva upp-

levde sin livskvalité hade inverkan på sexualiteten. Kvinnor som upplevde högre livskvalité 

hade färre sexuella problem jämfört med de som upplevde låg livskvalité (Bel et al., 2015). 

5.4 Upplevt behov av strategier och metoder 

5.4.1 Individuella tillvägagångssätt 

Kvinnor beskrev ett behov av att utveckla egna strategier och metoder för att orka leva med 

tarmsjukdomen. Strategierna och metoderna blev ett sätt att hantera de upplevelser som livet 

med IBD innebar (Cooper et al., 2010; Hall et al., 2005; Sammut et al., 2015). Att ha kontroll 

över sin sjukdom istället för att sjukdomen tog kontroll över dem själva beskrevs som ett be-

hov (Hall et al., 2005). Kvinnor upplevde att de var tvungna att lära sig lyssna på sin kropp 

och behövde vara i samklang med kroppen (Cooper et al., 2010). De beskrev hur de från dag 

till dag behövde känna efter hur kroppen mådde för att veta vilka uppgifter eller aktiviteter 

den skulle vara kapabel till att utföra (ibid.). En kvinna som drev eget företag beskrev att hon 

utvecklat ett eget arbetssätt och egna strategier som fungerade för just henne. Hon planerade 

sina besök utanför kontoret noggrant och undvek att äta stora måltider innan och under besö-

ken för att hon skulle slippa leta efter en toalett (Sammut et al., 2015). Kvinnor var tvungna 

att finna praktiska lösningar i sin vardag. De lokaliserade ständigt toaletter och använde sig av 

inkontinensskydd när det krävdes (Cooper et al., 2010; Sammut et al., 2015). Kvinnor upp-

levde att de behövde ordna sin vardag utefter var toaletter fanns. För att känna sig trygga be-

sökte de helst platser där de visste om att det fanns en toalett i närheten (Hall et al., 2005). 

 

Kvinnorna hade provat olika metoder för att minska sina symtom. De hade bland annat för-

sökt utesluta laktos och olika kryddor men de tyckte inte att det fanns några tydliga svar på 

hur de gå till väga för att må så bra som möjligt (Hall et al., 2005). Det upplevdes som svårt 

att avgöra vad som verkade hälsofrämjande i förhållande till sjukdomen (Cooper et al., 2010) 

och ovissheten upplevdes som frustrerande (Hall et al., 2005). Kvinnor behövde lära sig 

stresshantering och förstå sitt behov av vila för att uppleva kontroll av sjukdomen och sina 

symtom (ibid.). Vid förlust av kontroll över sin situation fann kvinnor stöd hos vårdpersona-

len och de upplevde att det hjälpte dem att kunna lämna över kontrollen till kunnig personal 

(Cooper et al., 2010). 

 

5.4.2 Målmedvetenhet 

Kvinnor beskrev en beslutsamhet i att inte låta tarmsjukdomen besegra dem och en strävan 

efter att trots allt leva ett normalt liv (Cooper et al., 2010). Kvin                      ”   -

       ”                                                                 . A                    

läpparna ansågs vara viktigt för att orka med vardagen (Hall et al., 2005). Beslutsamheten 

skapade en motståndskraft och en känsla av styrka (Cooper et al., 2010). Kvinnor var motive-

rade till att skaffa sig god kunskap om sin sjukdom (ibid.). Kunskapen ansågs ha betydelse för 

upplevelsen av att leva med sjukdomen (Hall et al., 2005). Om kvinnor fått, vad de själva an-

såg vara, tydlig information från vårdpersonal gällande risken för nya skov upplevde de att de 

hade lättare att hantera det osäkra tillstånd som sjukdomen innebar (Cooper et al., 2010). 

Kvinnor beskrev att de trots sina svårigheter kände till personer som hade det än värre än dem 
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själva. En del i att kunna hantera sin sjukdom var att tänka att det alltid fanns någon som hade 

det värre än dem (Hall et al., 2005). Kvinnor upplevde, trots sjukdom, förmåga att finna 

glädje i nuet, positiv känsla inför framtiden och framtida mål (Laguette et al., 2013). 

5.5 Resultatsammanfattning 

Kvinnor beskrev emotionella, kroppsliga, relationella och intima upplevelser av att leva med 

IBD. Kvinnors välmående försämrades efter sjukdomsdebut och sjukdomen krävde föränd-

ringar i det dagliga livet. Kvinnor upplevde en känsla av förlorad kontroll, att sjukdomen be-

gränsade deras liv och försämrade deras livskvalité. De behövde skapa egna strategier och 

metoder för att hantera sin sjukdom och för att få vardagen att fungera så bra som möjligt. Det 

framkom att kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen var beroende av deras sociala 

status (ensamstående/partner), om deras sjukdom var aktiv eller i remission, sjukdomstyp 

samt om sjukdomen krävt operativt ingrepp eller ej. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Anledningen till att författarna valde att utföra en litteraturstudie var för att beskriva 

kunskapsläget idag och identifiera eventuella kunskapsluckor. För att få fram relevanta 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap användes databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. 

Databaserna Cinahl och Medline är de främsta inom omvårdnadsvetenskap (Forsberg & 

Wengström, 2013) varför de ansågs väsentliga att använda. Databasen PsycINFO innehåller 

artiklar som berör psykologiska områden inom bland annat omvårdnad (ibid.). Då syftet var 

att undersöka upplevelser, som kan tolkas som ett psykologiskt fenomen, ansåg författarna att 

PsycINFO var relevant att använda. Vid artikelsökningen användes mestadels ämnesord då 

fritextsökning endast ger exakta resultat på just det använda ordet. Vid sökning med ämnesord 

visas även träffar relaterade till det använda ordet och sökningen blir därför bredare (P. 

Bergenwall, personlig kommunikation, 18 januari 2016). I PsycINFO fanns inte IBD som 

ämnesord varför det söktes som fritext ist     . “Ex        ”                         ord i 

någon av de utvalda databaserna. Karolinska Institutet (2013) tillhandahåller förslag till 

                        “ x        ”            des vid sökning i alla databaser. 

“Ex        ”                  stort antal ord i varje databas som ansågs kunna motsvara dess 

betydelse. Resultatet blev att sökningarna innehöll många sökord men författarna ansåg att det 

var att före                                                                          . “Ex    -

    ”          x                                                                                  

just den databasen. Det kan dock anses negativt att sökningarna i de övriga databaserna endast 

innefattade ämnesord som motsva     “ x        ”            e fritextordet användes. Risken 

finns att relevanta artiklar gällande upplevelse förlorats genom att inte använda fritextordet 

“ x        ”.  

 

“      ”                                                       “ x        ”         . 

“      ”                     “         ”                                                  

hantering av IBD snarare än upplevelsen. Risken uppmärksammades och diskuterades förfat-

tarna emellan men ämnesordet valdes ändå ut att användas vid sökningen. Författarna ansåg 

att hur en person hanterar sin sjukdom handlar om strategier som personen behövt utveckla 

för att klara av vardagen. Hur kvinnor upplever sin vardag handlar om upplevelsen av att leva 

     BD.                                             “      ”                      iva äm-

nesord som författarna ansåg svara än bättre till syftet. Anledningen till att författarna valde 

tidsintervallet 2005-2016 i sökningarna var för att få aktuell forskning och samtidigt tillräck-

ligt många artiklar och därmed tillräckligt stort datamaterial. 
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Studien innefattar resultat från åtta artiklar. Det kan anses vara en brist att ha ett så begränsat 

urval och det kan skapa svårigheter kring att dra slutsatser. Författarna anser dock att artik-

larna var innehållsrika och resulterade i tillräckligt mycket data för att bilda ett resultat. De 

inkluderade artiklarna innehöll både kvalitativa och kvantitativa data. Syftet var att beskriva 

upplevelser vilket kan anses beskrivas bäst genom kvalitativ forskning, där intresset ligger i 

att beskriva människors subjektiva upplevelser (Kristensson, 2014). Data från de inkluderade 

kvantitativa artiklarna visar dock på resultat som svarar till föreliggande studies syfte, varför 

det ansågs relevant att inkludera även kvantitativa artiklar. 

 

Integrerad analys användes för att analysera resultatet från de inkluderade artiklarna. Förfat-

tarna försökte identifiera relevanta kategorinamn vilket upplevdes som en utmaning. Data 

ansågs kunna passa in under flera kategorier men det var även problematiskt att lyckas be-

nämna kategorier och subkategorier korrekt och med namn som svarade till syftet. Författarna 

upplevde det som en svårighet att veta om data var tillräckligt innehållsrik för att bilda en 

egen kategori eller om den platsade under en annan kategori. Data flyttades mellan kategorier 

och subkategorier ett flertal gånger. Både kategorier och subkategorier bytte namn upprepade 

gånger innan författarna kände sig nöjda med den slutgiltiga versionen. 

 

Utöver den systematiska sökningen gjordes en manuell sökning. Av de 14 artiklar som fram-

kom genom den systematiska sökningen var det endast sju som efter kvalitetsgranskning an-

sågs hålla tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i studien. Författarna ansåg att sju artiklar 

var ett för begränsat urval att grunda sitt resultat på varför en manuell sökning ansågs nöd-

vändig. Efter manuell sökning, urval och kvalitetsgranskning återstod endast en artikel. En 

orsak till att studiens resultat innehåller mycket data om hur kvinnor upplever sin sexualitet i 

förhållande till IBD grundar sig i att en artikel enbart handlade om sexuell dysfunktion vid 

IBD och att den manuella sökningen resulterade i en artikel gällande kvinnors sexuella 

funktion vid IBD. 

 

Svagheter identifierades i alla inkluderade artiklar. Närmare presentation av styrkor och svag-

heter finns beskrivna i bifogad artikelmatris, se bilaga 2. Författarna var vid kvalitetsgransk-

ningen konsekventa gällande vilka svagheter som var tillräckliga för att exkludera en artikel. 

Framför allt kunde svagheter kring urvalsförfarande identifieras. Ett flertal artiklar saknade 

tydlig presentation av inklusions- och exklusionskriterier samt att bortfall, och anledning till 

bortfall, inte presenterades utförligt. Svagheterna uppmärksammades och studerades noggrant. 

De utvalda artiklarna hade flertalet styrkor vilka ansågs väga tyngre än de identifierade svag-

heterna, varför de inkluderades i studien. En avvägning gjordes mellan artiklarnas svagheter, 

styrkor och behovet av tillräckligt stort urval.  

 

Artikelmatrisen tydliggör ursprungsland för var studierna är utförda, se bilaga 2. Studierna är 

utförda i olika länder men noteras bör att alla inkluderade studier utförts i europeiska länder 

och i Australien. IBD har visat sig mer utbrett i västvärlden (Burisch & Munkholm, 2015) 

vilket kan förklara varför sökningen gav resultat som övergripande innehöll studier från just 

västvärlden. Resultatet av sökningen kan också antyda att mer forskning utförts i länder där 

sjukdomen rapporterats mer vanlig. IBD har dock ökat i de delar av världen där det tidigare 

varit ovanligt, som exempelvis i Asien (Thia et al., 2008), varför det kan anses vara nödvän-

digt med ytterligare forskning i länder där ökning av sjukdomen sker. 

 

Ingen av de valda artiklarna presenterar om de inkluderat personer med biologiskt kvinnligt 

kön eller om de inkluderat alla som identifierar sig som kvinnor, vilket kan anses vara en brist 

i tydliggörandet av deltagarna. Biologiskt kön är det kön en människa föds med och som 
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identifieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och könshormoner. Könsiden-

titet är en persons upplevda kön, alltså vad personen i fråga upplever sig som. Biologiskt kön 

behöver inte säga något om personens könsidentitet (RFSL, 2015). Författarna hade önskat ett 

förtydligande av vilka som innefattas i begreppet kvinnor i de olika artiklarna för att djupare 

kunna förstå vilka föreliggande studies resultat grundar sig på. 

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Marleau-Ponty (1997) är kroppen är inte endast något vi har, den är något vi är. Kvin-

nors upplevelse av att bli stämplad som sin sjukdom kan härledas till påståendet om att vi är 

vår kropp då kvinnor beskriver sjukdomen som en del av deras identitet och att de, av andra, 

identifieras av sjukdomen (Hall et al., 2005). Kvinnor upplevde svårigheter kring att samtala 

med omgivningen om sin sjukdom och sina symtom. De upplevde att omgivningen inte alltid 

ville höra talas om deras problem och inte tog deras symtom på allvar (Hall et al., 2005; 

Sammut et al., 2015). Den levda kroppen är ständigt närvarande, den kan vi inte fly ifrån me-

nar Merleau-Ponty (1997). Människan och samhället ställer krav på kroppen. Kroppen ska 

vara frisk, hel, stark och fungerande, det tyder på självständighet. En sjuk och avvikande 

kropp behöver rättas till och det förväntas människan ta ansvar för (Lindwall, 2012). Förfat-

tarna anser att kvinnors upplevelse av brist på förståelse från omgivningen kan härledas till 

samhällets krav på en fullt fungerande kropp. Deras kroppar har drabbats av en kronisk sjuk-

dom och de samhälleliga idealen om en stark och hel kropp kan verka svåra att uppnå. Om-

givningen kan antas vara påverkade av idealen och, på ett medvetet eller omedvetet plan, 

skapa förväntningar på kvinnan och hennes kropp. Förväntningar om att hennes kropp ska 

vara välfungerande och, om den inte är det, att hon själv ska ta ansvar för och rätta till bris-

terna. Om kvinnorna upplever ovan nämnda förväntningar från samhället och sin direkta om-

givning skulle det kunna förklara deras upplevelse av brist på förståelse från omgivningen. 

 

Merleau-Ponty (1997) beskriver den levda kroppen som en enhet mellan kropp och själ som 

tillsammans bidrar till upplevelsen av hälsa. Kvinnors sexualitet påverkas på både ett fysiskt 

plan, genom till exempel minskad lubrikation, och på ett psykiskt plan, genom till exempel en 

känsla av oro och ångest. Om kroppen ses som en enhet mellan kropp och själ blir det också 

troligt att anta att det psykiska och det fysiska i sin tur kan påverka varandra. Känslan av oro 

och ångest skulle till exempel kunna minska libido och tankar på, och längtan efter, sex sam-

tidigt som minskad libido även skulle kunna försämra kvinnans psykiska hälsa. Kvinnor be-

skriver sin sjukdom i termer av att deras kropp är under attack av en obekväm, illaluktande 

och pinsam sjukdom (Hall et al., 2005). Kroppen ska enligt samhället vara sexuellt öppen, 

väldoftande, frisk, ungdomlig och vacker (Lindwall, 2012), vilket författarna anser kan skapa 

förväntningar som kan vara svåra att uppnå för kvinnor med IBD. 

 

Operation verkar ha betydelse för kvinnors upplevelser av att leva med IBD. Kvinnor upp-

levde skillnad i libido och sexuell aktivitet beroende på om sjukdomen krävt operation eller 

ej. Utöver sexualitet påvisar resultatet att även kroppsuppfattning och relationer förändras 

beroende på om operation krävts eller ej (Muller et al., 2010). Genom kroppen har vi tillgång 

till världen, den är ständigt närvarande och utan den kan vi inte leva (Merleau-Ponty, 1997). 

En frisk och hälsosam kropp är det optimala tillståndet för människan. En sjuk kropp blir 

istället en motståndare till människan och kan ses som något onaturligt (Lindwall, 2012). En 

operation vid IBD kan innebära att personen behöver tarmstomi. Operationen kan leda till 

fysiska komplikationer och synliga ärr (Stubberud & Nilsen, 2011). Kroppen blir med andra 

ord förändrad och avvikande från sitt naturliga tillstånd. En defekt och avvikande kropp är 

något hotfullt (Lindwall, 2012). Konsekvenserna av operationen blir således en konstant fy-

sisk påminnelse om den sjuka och defekta kroppen, vilket skulle kunna förklara varför kvin-
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nor som genomgått operation beskriver än mer negativa upplevelser av sjukdomen än kvinnor 

som inte behövt genomgå operation. Dock bör nämnas att resultaten gällande att operation har 

inverkan på sexualitet, kroppsuppfattning och relationer är hämtade från endast en studie och 

kan därför anses otillräckliga för att kunna dra eventuella slutsatser. Studien visar dock stora 

skillnader i upplevelsen hos de som genomgått operation respektive de som inte genomgått 

operation, vilket gör att författarna anser resultatet intressant att notera trots den enda källan. 

 

Olika studier påvisar olika resultat gällande huruvida sjukdomsaktivitet förändrar upplevelse 

av hälsa hos kvinnor (Bager et al., 2011; Bel et al., 2015; Laguette et al., 2013; Timmer et al., 

2008). Bel et al. (2015) uppger exempelvis att kvinnor med aktiv sjukdom upplever depress-

ion i högre utsträckning än kvinnor med sjukdom i remission medan Laguette et al. (2013) 

uppger att sjukdomsaktivitet inte inverkar på upplevelse av psykisk hälsa. Tidigare forskning 

beskriver sjukdomsaktivitet som en av de faktorer som har störst inverkan på upplevelse av 

hälsa (Casellas et al., 2002; Ludvigsson & Myrelid, 2014). Upplevelserna skiljer sig således åt 

och författarna reflekterar över orsaken till skillnaderna. Att aktiv sjukdom skulle innebära 

sämre upplevelse av hälsa torde kunna förklaras med att sjukdomen går i skov och att perso-

nen verkar kunna uppleva nära normal hälsa när sjukdomen är i remission. Å andra sidan är 

sjukdomen kronisk och risken för nya skov finns alltid närvarande, vilket skulle kunna för-

klara varför vissa kvinnor inte upplever att sjukdomsaktivitet förändrar deras upplevelse av 

hälsa. Oron för vad sjukdomen gör med kvinnors kroppar, hur medicineringen påverkar dem, 

vilken mat de kan äta, vad omgivningen tycker och hur deras relationer förändras kan tänkas 

kunna upplevas även när sjukdomen är i remission. 

 

Resultatet visar på skillnader i upplevelse av mental hälsa när kvinnor som levde i en relation 

jämfördes med ensamstående kvinnor. Kvinnor som levde i en relation upplevde bättre mental 

hälsa (Laguette et al., 2013). Skillnaden skulle kunna antas bero på en känsla av stöd från 

partnern hos de som lever i en relation. I andra studier uppger dock kvinnor att det är svårt att 

visa sig sjuk inför sina familjemedlemmar och att det upplevs svårt att få förståelse från sin 

partner gällande sin sjukdom och sina symtom (Hall et al., 2005; Sammut et al., 2015). För-

fattarna menar därför att en partner verkar kunna utgöra antingen ett stöd eller ett hinder för 

kvinnans välmående. Viktigare än frånvaro eller närvaro av partner tros därför kunna vara hur 

partnern hanterar sjukdomen. Resultatet visar att kvinnor själva anser att bristande stöd från 

omgivningen beror på otillräcklig kunskap (Cooper et al., 2010), varför information, kunskap 

och stöd till anhöriga kan anses som en viktig del i omvårdnaden vid IBD. 

 

Kvinnor upplevde ett behov av stöd från vårdpersonal när de förlorade kontrollen över sin 

situation. De var dock oroliga för att vårdpersonalen inte besatt specifik kunskap om IBD 

(Cooper et al., 2010). Enligt Hernández-Sampelayo et al., (2010) och Lesnovska et al. (2013) 

ska sjuksköterskan uppmärksamma patientens behov och sträva efter att ge patienten god om-

vårdnad. Författarna anser att vårdpersonal ska möta den sjuka med respekt och sträva efter 

att hjälpa patienten att återfå hälsa. Sjukdomen påverkar patientens upplevelse av kontroll 

över kroppsfunktioner (Cooper et al., 2010; Hall et al., 2005; Sammut et al., 2015), vilket kan 

leda till upplevd skam över sin kropp. Författarna anser att det är viktigt att vara medveten om 

att kvinnor med IBD kan uppleva skam över sin kropp och därför i omvårdnaden inta ett 

etiskt förhållningssätt där respekt för personens integritet bevaras. Författarna tror att om 

sjuksköterskan påvisar god kunskap om sjukdomen och visar lyhördhet gentemot patientens 

behov kan patienten känna respekt och tillit. Att finna förståelse och trygghet hos vårdperso-

nalen kan eventuellt leda till en förbättrad upplevelse av sjukhusvistelsen. Då sjukhusvistelse 

och kontakt med vårdpersonal, i perioder, ofta är aktuellt för personer med IBD kan upplevel-

serna antas ha betydelse för personens allmänna upplevelse av hälsa. Kvinnor upplevde rädsla 
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när de insåg att de eventuellt skulle behöva söka sjukvård (Sammut et al., 2015). Författarna 

anser att det är av vikt att personer med IBD känner trygghet och tillit när behovet av sjuk-

vårdskontakt uppstår. 

7. Slutsats 

Kvinnor med IBD upplever försämrad livskvalité. Sjukdomen upplevs bidra till begränsningar 

i livet bland annat genom behov av förändrad livsstil, förändrade sociala relationer och förlo-

rad kontroll över tarmen. Kvinnor upplever behov av att utveckla strategier och metoder för 

att klara av att hantera sin sjukdom. De behöver kunskap om sjukdomen och vad som kan 

försämra och förbättra deras mående. Vårdpersonal och kvinnornas omgivning behöver kun-

skap om sjukdomen för att kunna fungera som ett gott stöd för kvinnorna. Sjukdomsaktivitet 

och sjukdomstyp verkar kunna ha inverkan på upplevelsen av att leva med IBD. Även 

huruvida kvinnan lever i en parrelation, har barn eller ej, har behövt opererats till följd av 

sjukdomen samt kvinnans utbildningsnivå har betydelse för upplevelsen av att leva med IBD. 

8. Kliniska implikationer 

Att få kunskap om hur kvinnor upplever att det är att leva med IBD kan ge sjuksköterskan en 

större insikt och djupare förståelse för kvinnans behov i relation till sjukdomen. Genom utö-

kad kunskap om kvinnors upplevelser kan sjuksköterskan bättre anpassa sina omvårdnads-

handlingar och därmed tillämpa en mer personcentrerad vård. Studien kan ligga till grund för 

att utveckla en djupare förståelse för att sjukdomen förändrar hela kvinnans liv, varför det är 

av vikt att omvårdnaden inte enbart fokuserar på de fysiska symtom sjukdomen ger upphov 

till. 

 

Resultatet påvisar att kvinnor upplevde stämpling och brist på förståelse från sin omgivning 

och att det påverkade hur de upplevde att det var att leva med IBD. Författarna finner det in-

tressant att vidare studera närståendes upplevelser av att leva nära en person som är drabbad 

av IBD. Att få förståelse för närståendes upplevelser skulle kunna öka möjligheten att tillgo-

dose närståendes behov och därmed ha förutsättningar för att skapa ett samarbete mellan pati-

ent, närstående och sjukvård. 

 

Föreliggande studie visar å ena sidan att sjukdomtyp och sjukdomsaktivitet förändrar kvinnors 

upplevelse av sin psykiska hälsa, å andra sidan att upplevelsen är den samma oavsett sjuk-

domstyp och sjukdomsaktivitet. Författarna anser att vidare forskning behövs för att studera 

hur, och om, kvinnors upplevelser förändras av sjukdomstyp och sjukdomsaktivitet. 

 

Att behöva genomgå operation till följd av sin tarmsjukdom har i föreliggande studie påvisats 

ha inverkan på kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen. Även vilken operation som 

utförs förändrar upplevelsen. Anmärkningsvärda skillnader noteras i upplevelser beroende på 

om operation som behandlingsform behövs samt vilken operation som genomgås, varför för-

fattarna anser att ytterligare forskning vore av intresse. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bager, P., Befrits, R., 

Wikman, O., 

Lindgren, S., Moum, 

B., Hjortswang, H., 

... Dahlerup, J. F. 

(2011). Fatigue in 

out-patients with 

inflammatory bowel 

disease is common 

and multifactorial. 

Alimentary 

Pharmacology & 

Therapeutics, 35, 

133-141. 

doi:10.1111/j.1365-

2036.2011.04914.x 

 

Land: Danmark 

 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

fatigue och dess 

egenskaper bland 

öppenvårdspatienter i 

Skandinavien och ge 

normativa värden för 

fatigue hos IBD-

patienter. 

 

Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: Patienter diagnostiserade med 

Crohns sjukdom eller Ulcerös Kolit. 

Exklusionskriterier: Graviditet och personer som 

saknade tillgängliga blodprov. 

Urvalsförfarande: Patienter rekryterades ifrån sex 

sjukhus i Danmark, Sverige och Norge. Under en 

veckas tid vid tre tillfällen rekryterades alla IBD-

patienter som passerade öppenvårdsavdelningarna 

vid de valda sjukhusen.  

Urval/bortfall: Konsekutivt urval. 

Bortfall: inget. 

Studiegrupp: 425 personer. Crohns sjukdom: 251 

st. Kvinnor: 70 st. Medianålder: 45 år. 

Ulcerös kolit: 174 st. Kvinnor: 124 st. Medianålder: 

41 år. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

Mätinstrument: HBAI, SCCAI, MFI-20, blodprov. 

Analysmetod: Deskriptiv analys. 

Styrkor: Inget bortfall. 

Tydligt urvalsförfarande. 

Tydliga tabeller. Stort 

urval. Validerade 

mätinstrument. 

Svagheter: Otydliga 

inklusion- och 

exklusionskriterier. Inga 

åldrar nämnda vid 

urvalsförfarande. 

 

Kvinnor upplevde 

reducerad motivation och 

mental fatigue. 

Upplevelserna var olika 

beroende på om kvinnan 

var drabbad av Crohns 

sjukdom eller Ulcerös 

kolit. Kvinnor upplevde 

generell och fysisk fatigue 

samt minskad fysisk 

aktivitet. Upplevelserna 

påverkade av sjukdomstyp, 

sjukdomsaktivitet och 

kvinnans ålder.  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bel, L. G. J., 

Vollebregt, A. M., 

Van der Meulen-de 

Jong, A. E., Fidder, 

H. H., Ten Hove, W. 

R., Vliet-Vlieland, 

C. W., ... Both, S. 

(2015). Sexual 

Dysfunctions in 

Men and Women 

with Inflammatory 

Bowel Disease: The 

Influence of IBD-

Related Clincal 

Factors and 

Depression on 

Sexual Function. 

The Journal of 

Sexual Medicine, 12, 

1557-1567. 

doi:10.1111/jsm.129

13 

 

Land: 

Nederländerna 

Syftet var att 

utvärdera sexuell 

funktion och dess 

samband med 

depression bland 

patienter med IBD 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

Metod: Kvantitativ metod, fall- kontrollstudie. 

Inklusionskriterier: P                  ’  

sjukdom eller Ulcerös kolit. 18-70 år, stabil 

heterosexuell relation sedan minst tre månader 

tillbaka. Kontrollgruppen skulle vara mellan 18-70 

år, ha en stabil heterosexuell relation sedan minst 

tre månader och fick inte ha mag-tarmproblem så 

som IBD eller IBS.  

Exklusionskriterier: Graviditet och amning i båda 

grupperna. Frågeformulär besvarade till 75% eller 

mindre exkluderades.  

Urvalsförfarande: Alla patienter som var 

                               ’                

Ulcerös kolit vid gastroenterologiska enheten på 

Laiden University Hospital och Diaconessenhuis 

Leiden år 2011 bjöds in via mail.  

Urval/bortfall: Systematiskt kvoturval. Bortfall 

från patientgruppen: 76%. Bortfall från 

kontrollgruppen: 70% Ytterligare svar exkluderades 

efter matchning mellan kontroll- och patientgrupp.  

Studiegrupp: Kvinnliga patienter:168 st. Kvinnliga 

kontroller: 106 st.  

Datainsamlingsmetod: Internetbaserade 

frågeformulär. Mätinstrument: FSFI. 

Analysmetod: t-test, chi-2-test, ANCOVA, bivariat 

korrelationsanalys. 

Styrkor: Många 

tillfrågade så trots stort 

bortfall blev det en 

relativt stor 

undersökningsgrupp. 

Beskrev tydligt varför de 

exkluderade 

frågeformulär med 

internt bortfall. 

Svagheter: Stort bortfall. 

Stor skillnad i antalet 

mellan fall- och 

kontrollgrupp.  

K                ’  

sjukdom upplevde högre 

livskvalitet jämfört med 

kvinnorna med Ulcerös 

kolit. Dock hade kvinnorna 

med Ulcerös kolit högre 

sjukdomsaktivitet. Kvinnor 

med aktiv sjukdom 

upplevde i högre grad 

depression, fatigue och 

dålig kroppsuppfattning 

jämfört med de med 

sjukdom i remission och 

kvinnorna i 

kontrollgruppen. Kvinnliga 

patienter med aktiv 

sjukdom upplevde 

lubrikationsproblem. 

Kvinnorna med IBD 

upplevde sexuell 

dysfunktion.  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cooper, J. M., 

Collier, J., James, 

V., & Hawkey, C. J. 

(2010). Beliefs 

about personal 

control and self-

management in 30-

40 year olds living 

with Inflammatory 

Bowel Disease: A 

qualitative study. 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 47, 1500-

1509. 

doi:10.1016/j.ijnurst

u.2010.05.008 

 

Land: England 

Syftet var att 

undersöka deltagarnas 

tankar om sin roll och 

andras roll gällande att 

kontrollera och 

hantera deras tillstånd. 

Studien ämnade att 

undersöka deltagarnas 

perspektiv av sig 

själva före och efter 

diagnos, effekter 

sjukdomen hade på  

relationer med andra 

och deras syn på 

livskvalitet.  

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 30-40-åringar som hade haft 

IBD-diagnosen i minst 12 månader och som hade 

säkerställt diagnosen med koloskopi.  

Exklusionskriterier: Deltagare som hade upplevt 

exacerbation av sina symtom som lett till 

inläggning de senaste fyra veckorna. Deltagare som 

inte kunde ge informerat samtycke, t ex. personer 

med förvirring eller nedsatt mental förmåga som en 

följd av andra hälsoaspekter. Även de som inte 

kunde prata engelska där det inte gick att få tag på 

en tolk exkluderades.  

Urvalsförfarande: Möjliga deltagare identifierades 

av specialistgastroenterologiteamet. Möjlighet gavs 

sedan till deltagande och vidare information gavs. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval. Bortfall: ej 

angivet. 

Studiegrupp: 24 deltagare,  Kvinnor: 11 st. 

     ’         :      . U            :      .  

Datainsamlingsmetod: 24 semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och transkriberades 

ordagrant. Datainsamling och analys skedde 

parallellt fram till dess att datamättnad uppnåddes.  

Analysmetod: Grounded Theory. 

Styrkor: Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydlig beskrivning av 

urval och hur  

intervjuerna skedde samt 

var de hölls. Tydligt 

angivna citat. En 

medforskare var med i 

rekryteringsprocessen 

medan huvudforskarna 

inte var direkt aktiva i 

urvalsprocessen. 

Svagheter: Ej angivet 

bortfall eller om alla 

tillfrågade ställde upp på 

intervju.  

Kvinnorna kände behov av 

att få kunskap om sin 

sjukdom. De fann stöd hos 

vårdpersonal när de själva 

förlorade kontrollen. 

Kvinnorna upplevde att 

sjukdomen ledde till 

svårigheter i arbetslivet 

och att omgivningen inte 

hade tillräcklig kunskap 

om sjukdomen. Andra 

aspekter i livet värderades, 

varför kvinnorna ändå 

upplevde god livskvalité. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hall, N. J., Rubin, 

G. P., Dougall, A., 

Hungin, A.P.S., & 

Neely, J. (2005). 

The Fight for 

’H     -related 

N       y’: A 

Qualitative Study of 

the Experiences of 

Individuals Living 

with Established 

Inflammatory Bowel 

Disease (IBD). 

Journal of Health 

Psychology, 10(3), 

443-455. 

doi:10.1177/135910

5305051433 

 

Land: England 

Syftet var att använda 

Grounded Theory för 

att få en bättre 

förståelse för de 

perspektiv och 

erfarenheter personer 

med IBD och dålig 

livskvalitet har.  

 

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Fastställd IBD-diagnos sedan 

mer än två år. Svarat på IBDQ-formuläret med lägst 

poäng som resultat. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urvalsförfarande: Personer som tidigare svarat på 

ett frågeformulär gällande IBDQ och som hade 

lägst poäng bjöds in till studien (58 st.). Personerna 

kontaktades via brev och 44 st. valde att deltaga 

men slutlig studiegrupp var 31 st.  

Urval/bortfall: 13 st. föll bort av okänd anledning. 

Studiegrupp:            . K      :  9   .      ’  

sjukdom: 14 st. Ulcerös kolit: 17 st.  

Datainsamlingsmetod: Individuella 

semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. All 

data spelades in och transkriberades ordagrant. 

Intervjuerna pågick till dess att datamättnad 

uppnåddes. 15 st. deltagare genomgick individuella 

intervjuer och 16 st. deltog i fokusgrupper (en för 

kvinnor (7 st.), en för män (6 st.) och en blandad 

grupp (3 st.)).  

Analysmetod: Grounded Theory. 

Styrkor: Pilotstudie 

utfördes på personer som 

inte hade kopplingar till 

studien. Ordagrann 

transkribering gjordes 

som fick godkännas av 

deltagarna. Tydligt 

angivna citat. Tydliga 

kategorier i resultatet. 

Svagheter: Svårt att veta 

varför inte alla 44 st. som 

tackat ja var med i 

studien. Inga exklusions-

kriterier beskrivna. Ingen 

ålder på deltagarna i 

metoden men går att 

utläsa efter varje citat i 

resultatet.  

Kvinnorna upplevde att 

sjukdomen gjorde livet 

oförutsägbart och 

begränsade dem. De 

upplevde att deras sociala 

relationer blev lidande. 

Kvinnorna behövde 

omvärdera vad normal 

hälsa var för dem. 

Kvinnorna upplevde behov 

av att få kunskap om 

sjukdomen. De upplevde 

att de behövde kämpa för 

att upprätthålla kontroll 

och att de blev stämplade 

av sin omgivning på grund 

av sjukdomen.  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Laguette, V., 

Apostolidis, T., 

Dany, L., Bellon, 

N., Grimaud, J. -C., 

& Lagouanelle-

Simeoni, M. -C. 

(2013). Quality of 

life and time 

perspective in 

inflammatory bowel 

disease patients. 

Quality of Life 

Research, 22(10), 

2721-2736. 

doi:10.1007/s11136-

013-0399-4 

 

Land: Frankrike 

Syftet var att utforska 

sambandet mellan 

livskvalitet och 

tidsperspektiv och 

betydelsen av 

tidsperspektivet som 

en avgörande faktor 

för livskvaliteten.   

Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie.  

Inklusionskriterier: Patienter med IBD vid 

Institutionen för lever-gastroenterologi vid 

Marseille North University Hospital. 

Exklusionskriterier: Patienter med kognitiva 

svårigheter, med tarmstomi eller som behärskade 

franska dåligt. 

Urvalsförfarande: Forskarna tog hjälp av 

patientregistret på den aktuella institutionen och 

rekryterade deltagarna antingen på plats eller via 

mail.  

Urval/bortfall: Tre bortfall från dem som 

rekryterades på plats och ca. 20% svarsdeltagande 

av dem som fick mail. 

Studiegrupp: 154 deltagare. Medelålder: 37,6 år. 

Kvinnor: 57,8% Crohns sjukdom: 78,6%. Ulcerös 

kolit: 19,5%. 1,9% visste inte än vilken av 

sjukdomarna de var drabbade av.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

Mätinstrument: SF-12, IBDQ, MCS-12, PCS-12 

och 54-item ZTPI.  

Analysmetod: Korrelationsanalys, 

regressionsanalys, univariat analys, multivariat 

analys. 

Styrkor: Utförliga 

tabeller och resultat. 

Nämnt begränsningar i 

studien och värderat 

mätinstrumenten.  

Svagheter: Beskriver 

urvalsförfarandet dåligt.  

Kvinnor med IBD 

upplevde försämrad fysisk 

och psykisk hälsa. 

Kroppslig smärta, generell 

hälsa, fysisk och mental 

hälsa var framförallt 

försämrade. Kvinnorna 

upplevde symtom från 

hela mag-tarmkanalen. 

Utbildningsnivå och 

relationsstatus förändrade 

upplevelsen av sjukdomen. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Muller, K. R., 

Prossner, R., 

Bampton, P., 

Mountifield, R., & 

Andrews, J. M. 

(2010). Female 

Gender and Surgery 

Impair 

Relationships, Body 

Image, and Sexuality 

in Inflammatory 

Bowel Disease: 

Patient Perceptions. 

Inflammatory Bowel 

Disease, 16(4). doi: 

10.1002/ibd.21090 

 

Land: Australien 

 

Syftet var att utifrån 

patientens perspektiv 

beskriva hur de 

upplever att IBD 

påverkar deras 

relationer, 

kroppsuppfattning 

och sexuell funktion. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Personer diagnostiserade med 

IBD, 18-50 år med tillgänglig adekvat 

kontaktinformation.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urvalsförfarande: Subjekt identifierades från en 

databas av registrerade patienter med IBD, inom 

öppen- och slutenvård. Frågeformulär mailades till 

aktuella personer. 

Urval/bortfall: Systematisk kvoturval. Externt 

bortfall: 37,5%. 

Studiegrupp: 217 personer. Kvinnor: 143 st. 

Medianålder: 34,6 år. 

Datainsamlingsmetod Frågeformulär med 

möjlighet till tillägg av fritext. 

Analysmetod: T-      F     ’   x          

multivariat analys och logistisk regressionsanalys 

 

Styrkor: Tydliga 

tabeller. 

Presenterat 

begränsningar i 

diskussion. Bortfall 

angivet. 

Svagheter: Saknas 

tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydlig presentation av 

validerade mätinstrument 

saknas. 

Kvinnorna upplevde att 

deras livskvalité 

försämrats sedan de 

drabbats av sjukdomen. De 

upplevde förändringar i 

deras relationer och de 

beskrev förändrad 

kroppsuppfattning och 

minskad sexuell aktivitet.  

Kvinnorna upplevde en 

allmän sjukdomskänsla, att 

deras libido minskat och 

att de oroade sig för deras 

partners reaktion i 

samband med sexuell 

aktivitet. 

Upplevelsen av minskad 

sexuell aktivitet, sänkt 

libido och förändrad 

kroppsuppfattning var 

olika beroende på om 

kvinnan tvingats opererats 

eller ej. Upplevelsen 

skiljde sig också åt 

beroende på vilken typ av 

operation som kvinnan 

genomgått. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2036/issues
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Författare, 
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Sammut, J., Scerri, 

J., & Borg Xuereb, 

R. (2015). The lived 

experience of adults 

with ulcerative 

colitis. Journal of 

Clinical Nursing, 

24, 2659-2667. 

doi:10.1111/jocn.12

892 

 

Land: Malta 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheterna hos 

vuxna som lever med 

Ulcerös kolit. 

Metod: Kvalitativ metod, explorativ design. 

Inklusionskriterier: Minst 18 år, diagnosticerad 

Ulcerös kolit av en gastroenterolog. Förmåga att 

kommunicera på engelska eller maltesiska.  

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

Urvalsförfarande: Potentiella deltagare 

identifierades från primärvårdens journaler. 

Informationsbrev skickades till möjliga deltagare.  

Urval/bortfall: Avsiktligt urval. Bortfall: ej 

angivet.  

Studiegrupp: Homogen grupp, tio personer. 

Kvinnor: sex st. Ålder: 29-60 år. Medelålder: 45,3 

år. Alla gifta och beskrev sig själva som att leva i en 

stabil relation. Majoriteten hade barn innan de fick 

diagnosen.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer som sedan transkriberades.  

Analysmetod: Interpretativ fenomenologisk analys. 

Styrkor: Deltagarna fick 

välja intervjuplats. 

Tydliga 

inklusionskriterier. 

Transkribering. 

Diskuterar studiens 

begränsningar.  

Svagheter: 

Exklusionskriterier och 

bortfall ej angivet.  

Sjukdomen begränsade 

kvinnornas liv och de var 

tvungna att förändra sin 

livsstil. Kvinnorna 

upplevde att sjukdomen 

påverkade deras sociala 

relationer. De upplevde 

aktiva skov som 

traumatiska. Kvinnorna 

upplevde att sjukdomen 

förändrade deras arbetsliv. 

Sjukdomen ledde till att 

kvinnorna upplevde ett 

flertal känslor så som 

ilska, rädsla och skuld. 

Kvinnornas intima relation 

påverkades. Kvinnorna 

upplevde att omgivningen 

inte alltid tog dem på 

allvar.  
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Timmer, A., 

Kemptner, D., 

Bauer, A., Takses, 

A., Ott, C., & Fürst, 

A. (2008). 

Determinants of 

female sexual 

function in 

inflammatory bowel 

disease: a survey 

based cross-

sectional analysis. 

BMC 

Gastroenterology, 

8(45). doi: 

10.1186/1471-
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Land: Tyskland 

Syftet var att 

undersöka IBD-

specifika faktorer som 

påverkar olika 

aspekter av nedsatt 

sexuell funktion. 

Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie.  

Inklusionskriterier: Kvinnor 18-65 år med IBD.  

Exklusionskriterier: Patienter med allvarlig akut 

eller kronisk samsjuklighet där sjukdomen inte hade 

något samband med IBD.  

Urvalsförfarande: Öppenvårdspatienterna valdes 

ut slumpmässigt från den nationella 

patientorganisationen. Ej angivet för övriga två 

grupper. 

Urval/bortfall: På kliniken: konsekutivt urval. 10% 

bortfall samt ytterligare 9% internt bortfall som 

exkluderades i resultatet. Patientorganisationen: 

stratifierat urval. 56% bortfall. Öppenvård: 

Slumpmässigt urval. Bortfall ej angivet. 

Studiegrupp: Kvinnor: 336 st. totalt.   

Datainsamlingsmetod: Identitiska frågeformulär 

för de olika studiegrupperna. Mätinstrument: 

SIBDQ, EORTC, HADS, S-CDAI, S-CAI, BISF-

W.  

Analysmetod: Explorativ analys, multivariat 

analys. 

Styrkor: Pilotstudie 

utförd. Beskrivit 

frågeformulären och 

mätinstrumenten 

ingående. Beskrivit 

bortfallet. Undersökt 

flertalet demografiska 

faktorer. 

Svagheter: Bortfall ej 

angivet bland 

öppenvårdspatienterna. 

Använt ett cancer-

frågeformulär. Översatt 

frågeformulär till tyska 

och sedan tillbaka till 

engelska, kan förändra 

innehållet. Jämfört 

resultatet med en frisk, 

tysk, kontrollgrupp från 

en annan studie. Har mätt 

sexuell aktivitet utan att 

nämna relationsstatus 

(17% var sexuellt 

inaktiva).  

Att känna sig attraktiv, 

feminin och tillfredsställd 

med sin kropps utseende 

var associerat med 

sjukdomsaktivitet. Det 

allmänna intresset för 

sexuell aktivitet var lågt 

hos både personer med 

aktiv och inaktiv sjukdom. 

Ångest korrelerade med 

sexuell aktivitet. 

Sjukdomsaktivitet hade 

betydelse när det gällde 

tankar och lust kring sex. 

Att använda steroider som 

behandlingsmetod för sin 

sjukdom var associerat 

med låg njutning och få 

orgasmer. Otillräcklig 

lubrikation rapporterades. 

Depression var den 

starkaste faktorn till låg 

sexuell funktion hos alla 

de undersökta grupperna.  



   

Bilaga 3. Förekomst av kategorier och subkategorier i de olika artiklarna 

 

Artikel Emotionella upplevelser Kroppsliga upplevelser Relationella och intima 

upplevelser 

Upplevt behov av 

strategier och metoder 

 Depression, 

oro och 

rädsla 

Känsla av 

begränsningar 

Smärta och 

försämrad 

fysisk hälsa 

Förändrad 

kroppsuppfattning 

Förändrat 

socialt liv 

Upplevd 

brist på 

förståelse 

Förändrad 

sexualitet 

Individuella 

tillväga-

gångssätt 

Målmedvetenhet 

Bager et al., 

2011 

 X X       

Bel et al., 

2015 

X   X   X   

Cooper et al., 

2010 

X X X X X X  X X 

Hall et al., 

2005 

X X X  X X  X X 

Laguette et al., 

2013 

X  X  X    X 

Muller et al., 

2010 

X X  X X  X   

Sammut et al., 

2015 

X X X X X X X X  

Timmer et al., 

2008 

X   X   X   


