
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelser av att leva med inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD) 

En litteraturstudie 

Sandra Olsson & Maya Gunnarsson 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 
Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 

 
Handledare: Carola Ressem 
Examinator: Ingela Enmarker 



 

 



 

 

Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är inflammatoriska tarmsjukdomar 

(IBD). Sjukdomarna är kroniska och går i skov med perioder av försämringar och 

förbättringar. I Sverige är ca 20 000-35 000 drabbade av Crohns sjukdom och 30 000 av 

ulcerös kolit och sjukdomarna fortsätter öka globalt. Det är viktigt att sjuksköterskan 

förser patienterna med stöd och information för att patienterna ska klara av egenvård av 

sjukdomen. 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserat på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed och hade en 

begränsning på 10 år.  

Huvudresultat: De vanligaste symtomen personerna upplevde var buksmärta, diarrér, 

trötthet, blodig avföring och depression. Trötthet och utmattning resulterade i att 

personerna inte hade energi till att genomföra vissa aktiviteter. Sjukdomen begränsade 

personernas arbetsliv, familjeliv och sociala liv samt medförde känslor som rädsla, 

ångest och skam. Stöd och bekräftelse från omgivningen var betydande för att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt. Personerna upplevde däremot att omgivningen hade 

bristande kunskap om sjukdomen.   

Slutsats: IBD har en negativ effekt både fysiskt och psykosocialt och den drabbade 

tvingas ständigt anpassa sitt liv utifrån sjukdomstillståndet. Sjukdomen upplevs ofta 

gånger som skamfull då symtomen är förknippade med mag-tarmkanalen. Detta leder 

till att flera av de drabbade personerna inte vill berätta om sjukdomen. Författarna tror 

att detta kan bidra till den bristande kunskapen om sjukdomen, både inom sjukvården 

och i övriga samhället. Vård och behandling av denna patientgrupp kan förbättras 

genom att sjuksköterskor och annan vårdpersonal får kunskap och utbildning om 

personernas upplevelser av att leva med sjukdomen. 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, upplevelser 

Förkortningar: IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), CD (crohns sjukdom), UK 

(ulcerös colit) 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Background: Crohn's disease and ulcerative colitis are inflammatory bowel disease 

(IBD). The diseases are chronic and go relapse with periods of deterioration and 

improvement. In Sweden, approximately 20,000-35,000 are affected by Crohn's disease 

and 30,000 of ulcerative colitis and the disease continues to increase globally. It is 

important the nurse provides patients with support and information in order for patients 

to manage self-care of the disease. 

Aim: The aim was to describe people's experiences of living with inflammatory bowel 

disease (IBD) and to describe the data collection methods of the selected articles. 

Method: A descriptive literature study based on 11 scientific articles with a qualitative 

approach. The search was carried out in the databases Cinahl and Pubmed and was 

limited to 10 years.  

Main result: The most common symptoms the people experienced were abdominal 

pain, diarrhea, fatigue, bloody faeces and depression. Fatigue and exhaustion resulted in 

people not having the energy to carry out certain activities. The disease is often 

experienced as shameful as the symptoms are associated with the gastrointestinal tract. 

This leads to the fact that many of the affected people do not want to tell about the 

disease. The authors believe that this can contribute to the lack of knowledge about the 

disease, both in health care and in other society. Support and confirmation from the 

surroundnings were significant in order to live as normal a life as possible. However, 

the people felt that the surroundnings had insufficient knowledge about the disease. 

Conclusion: IBD has a negative effect both physically and psychosocially, and the 

afflicted is forced to constantly adapt his life based on the state of the disease. The 

disease can be felt ashamed as the symptoms associated with the gastrointestinal tract 

and something that the afflicted would prefer not to talk about, which the authors 

believe may contribute to lack of knowledge about the disease both in health care and in 

the rest of society. The care and treatment of this patient group can be improved by 

providing nurses and other healthcare professionals with knowledge and education 

about the experiences of living with the disease. 

Keyword: Inflammatory bowel disease, crohn´s disease, ulcerative colitis, experience 

Abbreviations: IBD (inflammatory bowel disease), CD (crohn´s disease), UK 

(ulcerative colitis) 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inflammatorisk tarmsjukdom - IBD 

Inflammatorisk tarmsjukdom går under förkortningen IBD (inflammatory bowel 

disease) och är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit (Ericson & 

Ericson, 2012). Då det finns många likheter i dess sjukdomsbilder går de under samma 

namn men diagnoserna är skilda. I ca 10 % av fallen kan diagnosen komma att 

förändras då det kan vara problematiskt att skilja sjukdomarna åt eftersom flertalet 

symtom liknar varandra (Mag- och tarmförbundet, 2017). Sjukdomarna är kroniska och 

går i skov med mellanliggande perioder av försämringar och förbättringar i 

sjukdomstillstånden. Vissa perioder kan innebära att patienten är besvärsfri medan 

kraftiga skov kan komma att kräva sjukhusvård. Beroende på vilken del i tarmen som är 

drabbad kan varierande symtom uppträda. Crohns sjukdom kan förekomma var som 

helst i mag-tarmkanalen, dock är det vanligast att sjukdomen engagerar nedre delen av 

tunntarmen och övre delen av tjocktarmen, medan Ulcerös kolit drabbar endast tjock- 

eller ändtarmen (Ericson & Ericson, 2012). I tarmväggen kan det uppstå abscesser och 

fistlar vilket innebär att gångar kan bildas mellan tarmväggen och olika organ eller 

huden (Bengtsson, 2014).  

 
1.1.2 Förekomst och uppkomst 

I Sverige beräknas drygt 20 000-35 000 personer vara drabbade av Crohns samt 30 000 

av ulcerös kolit (Mag- och tarmförbundet, 2017) och båda sjukdomarna ökar kraftigt 

globalt (M’Koma, 2013). Sjukdomarna debuterar ofta i 15-35 års ålder och dess 

prevalens är ungefär lika bland män och kvinnor (Mag- och tarmförbundet, 2017). 

Inflammatorisk tarmsjukdom är en sjukdom som är autoimmun vilket innebär att 

kroppens immunförsvar angriper cellerna i tarmen vilket framkallar inflammationen. 

Orsaken till tarminflammationens uppkomst är fortfarande inte klarlagd men däremot 

kan man se att ärftliga faktorer har betydelse, främst vid Crohns. Förutom den genetiska 

faktorn så krävs även en yttre faktor, ett så kallat antigen som aktiverar immunförsvaret. 

Exempel på antigener som initierar tarminflammationen är patogena virus och bakterier, 

samt bakterier som tillhör tarmens normalflora (Ericson & Ericson, 2012). 

 
1.1.3 Symtombild, diagnos och behandling  

De vanligaste symtomen som uppträder vid inflammatorisk tarmsjukdom är buksmärta, 

diarée, feber, trötthet, slemmig och blodig avföring samt förhöjt CRP-värde. 
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Sjukhusvård kan komma att krävas om patienten exempelvis är allmänpåverkad, har 

feber och minskat i vikt till följd att upprepade dagliga diaréer. Anemi och 

leverpåverkan kan uppstå vid svåra skov om tarmen börjar blöda (Ericson & Ericson, 

2012). Undernäring och viktminskning är vanligt förekommande vid IBD och dessa 

symtom uppträder hos upp till 85 % av patienterna (Prince, Moosa, Lomer, Reidlinger 

& Whelan, 2014). Således är det av stor vikt att identifiera och behandla brist på 

näringsämnen samt att patienten får råd om kosthållning och näringsintag (Lomer, 

Gourgey & Whelan, 2014).  

Diagnostik kan utföras genom olika metoder. Förutom att uppmärksamma vanliga 

symtom så kan IBD också påvisas genom adekvata laboratorieanalyser som Hb, CRP, 

elektrolyter, trombocyter, leverstatus, antikroppar och järn. Andra sätt att diagnostisera 

inflammatorisk tarmsjukdom är genom faecesprover, koloskopi och biopsi. Även 

bilddiagnostik som exempelvis ultraljud, datortomografi samt magnetröntgen kan 

utföras för att påvisa förändringar i tarmväggen (Ericson & Ericson, 2012). Eftersom 

IBD inte går att bota är de primära behandlingsmålen att framkalla och upprätthålla 

remission samt förebygga försämringar i sjukdomstillståndet (El-Matary, Otley, Critch, 

& Abou-Setta, 2017). Vanliga läkemedel som används är antiinflammatoriska 

läkemedel såsom glukokortikoider som effektivt hämmar inflammationen. Även 

immunmodulerande läkemedel och antibiotika kan användas. Målet är att undvika 

kirurgi, men i vissa fall kan det ändå behöva genomföras (Ericson & Ericson, 2012). 

Risken för cancer ökar gradvis ju längre tid man har haft sjukdomen och ju större 

omfattning i tarmen inflammationen har. Hos personer som anses ha ökad risk 

genomförs biopsitagningar regelbundet för att tidiga cellförändringar ska kunna påvisas 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 
1.2 Omvårdnadens bärande begrepp 

Människa är en egen unik person med varierande egenskaper, upplevelser och behov. 

Därav är det av stor vikt att sjuksköterskan har en helhetssyn på varje enskild individ 

(Henriksen & Vetlesen, 2013). Hälsa kan betraktas som en upplevelse av att få känna 

sig hel som människa. Utifrån det som avspeglas i en människas totala och aktuella 

livssituation är hälsan relativ och har en djupare betydelse än att endast betraktas som 

frånvaro av sjukdom (Willman, 2009). Inom omvårdnaden utgör hälsa ett mål med den 

utgångspunkt att hälsa är något som upplevs och tolkas utifrån individen själv 

(Willman, 2009). Miljö anses vara en betydande del i hälsa och tillfrisknande 
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(Edvardsson & Wijk, 2009). Florence Nightingale (1860) var bland de första som 

uppmärksammade denna koppling och till följd av sitt arbete kunde ett direkt samband 

mellan patientens hälsa och den omgivande miljön påvisas. En god vårdmiljö innefattar 

bland annat renlighet, frisk luft samt en god ljus- och ljudmiljö (Edvardsson & Wijk, 

2009). Vårdande påträffas genom hela livscykeln hos människan. En relation mellan 

patient, närstående och sjuksköterska utformas där alla är delaktiga i vården. Genom en 

helhetssyn får sjuksköterskan en förståelse för patientens livsvärld och därmed kunna 

identifiera patientens vårdbehov (Jakobsson & Lützén, 2009). 

 
1.3 Sjuksköterskans professionella ansvar 

Den legitimerade sjuksköterskan har enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) en 

betydande roll i hela omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för 

omvårdnad och den främsta uppgiften är att främja hälsa och förebygga ohälsa 

(Jakobsson & Lützen, 2009). Sjuksköterskan ansvarar bland annat för bedömning, 

diagnostisering, planering, genomförande samt utvärdering av omvårdnaden. Detta sker 

självständigt, i samverkan med andra yrkesprofessioner och i samarbete med patienten 

och närstående. Sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vilket 

innebär att patienten och närstående blir betraktade som unika personer med personliga 

behov, resurser, förväntningar och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Förutom den fysiska vården som innefattar exempelvis läkemedelsadministrering, 

såromläggning samt hjälp med personlig hygien, ansvarar sjuksköterskan även för 

patientens psykosociala och andliga behov (Morrison & Korol, 2014). För ett 

professionellt utövande ska sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) visa lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet, medkänsla samt integritet. I en 

studie som gjordes på patienter med Crohns sjukdom framkom det att en bra 

vårdrelation utmärker sig genom att få bli behandlad som jämbördig i den meningen att 

få bli lyssnad på. Likväl att patienterna värdesatte när sjuksköterskan även visade 

engagemang i annat än sjukdomen (Carlsson & Persson, 2015).  

 

1.4 Teoretisk referensram - Egenvård 

Dorothea Orem uppfann på 1970-talet en omvårdnadsteori med fokus på egenvård och 

dess brister. Teorin grundar sig i det holistiska synsättet och bygger på att se människan 

som en självständig och handlingsinriktad individ som genom egenvård kan uppnå 

välbefinnande. För att göra detta möjligt för patienten är sjuksköterskans främsta 
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uppgift att identifiera, motivera, stödja och undervisa patienten (Orem, 2001).  

Dorothea Orem levde mellan år 1914-2007 och utvecklade en egenvård som innefattar 

tre teorier; omvårdnadssystem, egenvårdsbrist och egenvård (Berbiglia & Banfield, 

2013). Egenvård handlar om de åtgärder patienten själv använder sig av för att 

upprätthålla hälsa och välbefinnande, men även för att kunna utvecklas som person. 

Egenvårdsbrist innebär att patienten själv inte är kapabel till att kunna tillfredsställa sina 

egenvårdsbehov. Omvårdnadssystem innebär att sjuksköterskan identifierar patientens 

egenvårdsbrister för att sedan kunna fastställa hur mycket stöd och hjälp patienten 

behöver och sjuksköterskans uppgift är därmed att främja patientens kapacitet till 

egenvård (Orem, 2001). Vid kroniska sjukdomstillstånd spelar egenvård en särskilt 

viktig roll och för att kunna bevara hälsa krävs det att patienten sköter en del av 

behandlingen självständigt (Bengtsson, 2014).  

 

1.5 Problemformulering  

Som bakgrunden beskriver är IBD en sjukdom med ett stort antal drabbade och som 

fortsätter att stiga i antal nyinsjuknade fall. Egenvård har en stor betydelse vid kronisk 

sjukdom, särskilt i denna sjukdom som pendlar mellan perioder av försämringar och 

förbättringar. Detta i sin tur ställer stora krav på patienten att förmå upprätthållning av 

hälsa och livskvalitet. Symtomen av IBD ger den drabbade personen emellanåt fysiska 

bekymmer vilket även kan tänkas ge avtryck på personens psykiska mående och sociala 

liv. Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskan erhåller insikt och kunskap om 

personernas egna upplevelser av sjukdomen för att kunna ge anpassat stöd, vård och 

undervisning. Sjuksköterskans omvårdnad till patienter med IBD kan förbättras genom 

kunskap om dess upplevelser för att även se personen bakom sjukdomen. För att 

personer med IBD ska kunna hantera vardagen och uppleva god livskvalitet är det av 

stor vikt att sjuksköterskan inte endast behandlar patienten kliniskt på vårdinrättningen, 

utan ser till behovet av individuellt anpassad information som lämpar sig efter just deras 

livssituation. Med anledning av att litteraturen främst fokuserar på att skildra allmänna 

symtom av IBD vill författarna till litteraturstudien förmedla en inblick av 

upplevelserna, för att bidra till att sjuksköterskan ska vårda dessa patienter utifrån ett 

helhetsperspektiv. 
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1.6 Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 

1. Hur är upplevelserna av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)?  

2. Vilken datainsamlingsmetod har de valda artiklarna använt sig av? 

 

2. Metod 

2.1 Design  

Studien har utförts som en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2016). 

2.2 Databas och sökord 

För att sökningen ska få en tillfredsställande omfattning bör en litteratursökning utföras 

på flera databaser (Bathsevani, Nilsson, Sandström & Willman, 2016). Sökningen av 

litteraturstudier har genomförts i databaserna Pubmed och Cinahl för att hitta 

vetenskapliga tidskriftsartiklar med aktuella forskningar som berör ämnet omvårdnad 

(Polit & Beck, 2016). Sökord som kändes användbara för att finna adekvata artiklar som 

svarar på syftet bestod av: “inflammatory bowel disease”, ”Crohns disease” (MeSH 

Terms), och “experience”. Den booleska söktermen AND kombinerades med sökorden 

för att begränsa sökningen. Avsedd avgränsning för litteratursökningen var att artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på svenska eller engelska, Linked Full 

Text, Peer Reviewed, Free full text och publicerade från och med år 2007 enligt tabell 1.  

 

Tabell 1. Utfall av artikelsökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 
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Cinahl 10 år, engelska och 

svenska 

Peer reviewed, 

Linked full text 

2017-05-16 

“Crohns disease” 

AND 

”experience” (fri 

text) 

85 2 

Cinahl 10 år, engelska och 

svenska 

Peer reviewed, 

Linked full text 

2017-09-02 

“Inflammatory 

bowel disease” 

AND 

“experience” 

104 4 

Pubmed 10 år, engelska och 

svenska, Abstract, 

Free full text, 

Hogskolan i Gavle, 

2017-05-16 

“Crohns 

disease”(Mesh) 

AND 

”experience” 

121 1 

Pubmed 10 år, engelska och 

svenska, Abstract, 

Free full text, 

Hogskolan i Gavle 

2017-09-02 

“Inflammatory 

bowel 

disease”(Mesh) 

AND 

”experience” 

316 4 

Summa   626 11 

 

 

2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för urvalet av artiklar till litteraturstudien var att de ska vara “peer 

reviewed” samt relevanta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Inkludering av artiklar med kvalitativ ansats valdes för att kunna skildra upplevelser 

samt få en bredare helhetsuppfattning om ämnet. Artiklarna berörde personer som är 

diagnostiserad med IBD, både män och kvinnor är inkluderade då prevalensen för 
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sjukdomen är någorlunda lika samt inkludera personer i åldersgruppen som är över 18 

år. Vetenskapliga artiklar som publicerats före år 2007 exkluderades då litteraturstudien 

strävar efter ny forskning. De artiklar som inte uppfyller kriterierna exkluderas för att 

utesluta icke relevanta artiklar som inte svarar på syfte och frågeställning. Likaså 

exkluderas studier som inte är konstruerade i enlighet med IMRaD. Polit & Beck (2016) 

menar att en vetenskaplig artikel är uppbyggd i ett IMRaD vilket innebär att artikeln 

innefattar Introduktion, Metod, Resultat and Diskussion.   

 

2.4 Urvalsprocess  

Efter att ha använt valda sökord samt begränsat sökningarna i databaserna Cinahl och 

Pubmed, resulterade det i sammanlagt 626 träffar. Under urvalsprocessen läste 

författarna till föreliggande studie först artiklarnas rubriker, vilket resulterade i att 498 

artiklar exkluderades då rubrikerna inte stämde överens med studiens syfte. Därefter 

läste författarna 128 artiklars abstract för att sedan exkludera ytterligare 96 artiklar som 

inte svarade på studiens syfte och 11 artiklar som inte gick att öppna i full text. 21 

artiklar kvarstod och efter att ha granskat artiklarna ytterligare exkluderades 4 artiklar 

som var dubbletter och ytterligare 6 artiklar som inte svarade på studiens syfte. Därmed 

återstod 11 vetenskapliga artiklar som användes i föreliggande litteraturstudie. 

Urvalsprocessen presenteras i ett flödesschema i figur 1. 

 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema  

 

 626 artiklar - 498 rubriker stämde ej överens med studiens 
syfte. 

 128 lästa abstract - 96 abstract svarade ej på syftet och 11 
gick ej att öppna i full text. 

 21 artiklar - 4 var dubbletter och 6 svarade ej på syftet 

 11 artiklar - Samtliga användes till studies resultat 
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2.5 Dataanalys  

Författarna har upprepade gånger läst igenom de artiklar som valts ut till resultatet för 

att för att uppnå en bra uppfattning om innehållet i materialet och dess kärna. Detta 

genom tillvägagångssättet att författarna först individuellt översatte och granskade 

artiklarnas struktur och helhet. Därefter följde gemensamma diskussioner, bearbetning 

och sammanställning av artiklarnas resultat för att kunna svara på frågeställning ett och 

två. Studiens utvalda artiklar till resultatet har redovisats i översiktstabeller i tabell 2 

och 3 (se bilaga 1 och 2). 

Under analysen av artiklarnas resultat har författarna enligt Polit och Becks (2016) 

rekommendationer fokuserat på att identifiera eventuella likheter och skillnader i 

artiklarna samt belysa de gemensamma mönster som är av betydelse för resultatet. 

Författarna färgkodade olika delar i resultatet för att kunna urskilja likheter och 

olikheter (Polit & Beck, 2016). Utifrån detta tillvägagångssätt kunde författarna 

bearbeta materialet på ett mer begripligt vis och därefter sammanställa olika teman för 

resultatet. För att säkerställa att sammanställningen av artiklarnas resultat 

överensstämde med studiens syfte bearbetades materialet ytterligare en gång. Två olika 

teman med tillhörande underrubriker växte fram efter att mönster och jämförelser hade 

tolkats: ”Upplevelser av fysiska symtom” samt “Psykosocial och emotionell påverkan 

av IBD”.  

Litteraturstudiens innehåll utfördes och bearbetades av författarna både gemensamt och 

självständigt med fokus att uppnå samstämmighet. 

För att besvara den andra frågeställningen läste författarna tillsammans igenom 

artiklarnas metodavsnitt för att granska vilka datainsamlingsmetoder som hade använts.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden   

Författarna har genom hela litteraturstudien haft ett objektivt förhållningssätt och inte 

låtit egna förutfattade meningar och åsikter påverkat studiens resultat. Medveten 

plagiering har inte förekommit och för att undvika detta har samtliga referenser och 

källor redovisats på ett tydligt sätt (Polit & Beck, 2016).  
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4. Resultat 

 
Resultatet bygger på 11 vetenskaplig artiklar grundade på kvalitativa studier. Resultatet 

redovisas i löpande text och är indelade i två huvudrubriker: ”Upplevelser av fysiska 

symtom” och “Psykosocial och emotionell påverkan av IBD”. Under huvudrubrikerna 

finns även underrubriker: Upplevelser av trötthet/utmattning, Upplevelser av 

begränsningar i livet, Upplevelse av skam och påverkan av självbilden, Upplevelser av 

kosten samt Upplevelser av stöd från omgivningen. Resultatet från studierna redovisas 

även i två översiktliga tabeller (se bilaga 1 och 2). Samtliga källor till artiklarna som 

inkluderas i resultatet markeras med * i referenslistan. 

 

4.1 Upplevelser av fysiska symtom 

Personerna med IBD beskrev att de vanligaste symtomen de upplevde var bland annat 

diarré, buksmärta, blodig avföring, trötthet och depression (Larsson, Lööf & Nordin, 

2016). Personerna upplevde att frekventa toalettbesök på grund av svåra diarrér 

påverkade hela kroppen fysiskt. Dessa frekventa toalettbesök fick personerna att känna 

sig helt uttömda på energi och de upplevde bland annat en kraftig huvudvärk, plötslig 

trötthet, svettningar och yrsel (Carlsson & Persson, 2015; Devlen, Beusterien, Yen, 

Ahmed, Cheifetz & Moss, 2014; Larsson et al. 2016). 

Upplevelserna av personernas fysiska symtom förklarades på olika vis (Lovén 

Wickman, Yngman Uhlin, Hjortswang, Riegel, Stjernman & Hollman Frisman, 2016; 

Devlen, et al. 2014). Personerna i en studie gjord av Lovén Wickman, et al. (2016) 

förklarade att smärtan från mag-tarmkanalen upplevdes som intermittent naggande och 

känslan av en knut i magen relaterat till lösa eller hårda avföringar. Andra personer 

förklarade att de fysiska symtomen växlade i styrka från dag till dag beroende på milda 

eller stora skov där stora skov förknippades med allvarliga symtom men att de även 

under perioder med förbättring upplevde att deras tarmsymtom var besvärliga samt att 

deras fysiska funktion begränsades (Devlen et al. 2014). I studien av McCormick, 

Hammer, Farrell, Geller, James, Loftus Jr, Mercer, Tilburt och Sharp (2012) uttryckte 

personerna att läkemedelsbiverkningarna vissa gånger kunde vara lika smärtsamma som 

symtomen från sjukdomen. Gemensamt för flertalet studier var personernas upplevelse 

av rädsla inför maktlösheten över att få nytt skov även under perioder med förbättringar 

och att den ständiga stressen i sin tur kunde vara skovutlösande (Lynch & Spence, 2008; 

Sarlo, Barreto & Domingues, 2008). 
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4.1.1 Upplevelser av trötthet/utmattning 

I studier av García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Richart-Martínez och och Sanjuán Quiles 

(2017) och Lynch & Spence (2008) beskrev personerna att de upplevde en utmattning 

av att genomföra vissa aktiviteter, vilket resulterade i att de måste fördela energin på 

sådant som de ansåg var mest nödvändigt i livet. Liknande resultat framkom i en annan 

studie gjord av Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream och Norton (2013) där resultatet 

visade att personer med IBD upplevde trötthet och ett konstant tillstånd av utmattning. 

Personerna beskrev att tröttheten kunde kontrolleras genom att ständigt planera dagarna 

och veckorna framåt och hur de skulle fyllas. Vissa upplevde att en kort sömn under 

dagen hjälpte till att fylla på energi, medan andra höll sig konstant sysselsatta då de 

upplevde att tröttheten blev värre om de vilade (Czuber-Dochan et al. 2013). Andra 

personer med IBD upplevde att energinivåerna minskade under försämringsperioder, 

vilket resulterade i att dagarna spenderades mestadels i sängen. Under dessa perioder 

hade inte personerna energi till att genomföra dagliga aktiviteter (Devlen et al. 2014; 

Sykes, Fletcher & Schneider 2015; Lynch & Spence 2008). 

 

4.2 Psykosocial och emotionell påverkan av IBD 

Upplevelsen av oro inför en oviss framtid var gemensamt för personerna med IBD i 

flertalet studier (Lynch & Spence, 2008; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 

2010; Sarlo et al. 2008). Då sjukdomen innebär snabba pendlingar av perioder med 

förbättringar och försämringar i symtomen upplevde personerna att de även blev 

påverkade psykiskt och att kampen var konstant (Lynch & Spence, 2008). När 

komplikationer uppstod som exempelvis tarmproblem, problem med dropp och 

njursten, upplevde personerna en rädsla och ångest över operationer och eventuell död. 

Vid vissa tillfällen kunde personerna uppleva en känsla av att det var svårt och 

meningslöst att leva. En person i studien som levde med stomi och infusion beskrev sitt 

liv som ett fängelse (Carlsson & Persson, 2015). 

I en studie av García-Sanjuán et al (2017) framkom det att sjukdomen påverkade 

personernas personlighet då de beskrev sig själva som gladare och lyckligare tiden 

innan sjukdomen. Att leva med konstant smärta och att inte kunna vara lika spontan 

som tidigare var något som påverkade personens mående negativt.  

Att IBD är en osynlig sjukdom beskrev vissa personer som något positivt eftersom de 

då inte var tvungna att behöva prata om sin sjukdom då det upplevdes som skamfullt. 

Personerna fann det positivt i den mening att de fick glömma bort sin sjukdom för en 
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stund genom att inte behöva prata om den. Andra personer i studien upplevde att många 

människor hade svårt att ta sjukdomen på allvar eftersom den inte var synlig (Phil-

Lesnovska et al. 2010). 

 

Personerna med IBD beskrev i studien av Phil- Lesnovska et al. (2010) att det var 

viktigt att hitta en mening i livet trots sin sjukdom. Att utveckla andra intressen när 

personerna inte kunde engagera sig i sina gamla intressen på grund av sjukdomen 

upplevdes som betydande för livskvaliteten. Personerna beskrev att det var lättare att ha 

en positiv inställning till livet under symtomfria perioder. Att ha en positiv inställning 

till livet resulterade i en känsla av välbefinnande. Vissa personer menade att 

välbefinnandet ökade genom att kunna delta i så många aktiviteter som möjligt, medan 

andra upplevde ett ökat välbefinnande genom att slappna av (Phil- Lesnovska et al. 

2010). I studien av Sarlo et al. (2008) beskrev personerna med IBD att ett stort lidande 

infann sig vid sjukdomens början, men när de senare fick lärdom om sin sjukdom och 

dess behandlingsmetoder upplevde de bättre välmående och mindre lidande. Med 

kunskap om sjukdomens konsekvenser och begränsningar upplevde personerna att de 

kunde lära sig leva med dessa samt acceptera sin sjukdom. Personer i andra studier 

redogjorde att de genom varierande strategier beroende av sjukdomstillstånd upplevde 

en slags kontroll över sjukdomen. Personerna lärde sig att acceptera livet med IBD då 

de själva kunde utforma sin egen livsstil utefter lärdom om sin sjukdoms konsekvenser 

(Larsson et al. 2016; Sykes et al. 2015). 

 

4.2.1 Upplevelser av begränsningar i livet 

I ett flertal studier framkom det att sjukdomen begränsade personer med IBD till att 

delta i sociala tillställningar, speciellt om det var mat inblandat. Personerna upplevde en 

rädsla att få svåra symtom och behöva använda toaletten upprepade gånger (Sykes et al., 

2015; García-Sanjuán et al. 2017; McCormick et al. 2012; Devlen et al. 2014; Lovén 

Wickman et al. 2016; Larsson et al. 2016; Sarlo et al. 2008). Rädslan över förlorad 

tarmkontroll ledde till att många personer upplevde stor stress för att ständigt vara 

tvungen att ha nära tillgång till toalett samt behovet att använda offentliga toaletter 

(Larsson et al. 2016; Lynch & Spence, 2008; McCromick et al. 2012). Personerna 

beskrev att en av deras strategier innebar att undvika platser och sociala tillställningar 

som saknade toaletter. Under längre utflykter eller semestrar så planerades allt utefter 

tillgängligheten av toaletter. Blev det svårt att få tillgång till en toalett så undvek 
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personerna att äta i syfte att förhindra svåra symtom som krävde toalettbesök (Sykes et 

al. 2015; McCromick et al. 2012; Lynch & Spence, 2008). 

Personerna med IBD beskrev att de måste planera dagarna i förväg för att kunna 

genomföra dagliga aktiviteter och förebygga symtom. Personerna behövde kliva upp 

flera timmar tidigare på morgonen för att hinna med toalettbesöken (Carlsson et al. 

2015; Sykes et al. 2015). För att få en fungerande vardag behövde personerna fasta 

rutiner som exempelvis äta, dricka, gå på toaletten och sova (Carlsson et al. 2015). 

Sjukdomen kunde också vara ett hinder för vissa jobb eller yrken och flera personer 

avstod från att skaffa fler barn eftersom föregående graviditeter hade medfört ett stort 

lidande (Czuber-Dochan et al. 2013; García-Sanjuán et al. 2017). 

 

4.2.2 Upplevelse av skam och påverkan av självbilden 

Enligt García-Sanjuán et al (2017) upplevde personerna med IBD en känsla av skam i 

sociala sammanhang eftersom personerna blev tvungna att besöka en toalett flertalet 

gånger under exempelvis middagar. Att tvingas använda toaletten ofta bland främmande 

människor upplevdes som skamfullt då personerna kände sig konstiga och “smutsiga”.  

Personer i andra studier uttryckte en rädsla över att inte kunna hantera sjukdomens 

symtom i form av att göra kroppsliga ljud i sociala situationer. Detta resulterade i 

känslor av skam och förödmjukelse som i sin tur påverkade uppfattningen om deras 

självbild och självförtroende (McCormick et al. 2012; Sarlo et al. 2009; Lynch & 

Spence, 2008). Personer med IBD upplevde även en känsla av förnedring av att bli 

identifierad med sin sjukdom och inte kunna ses som en vanlig person. Att vara vanlig 

innebar att kunna delta i sociala aktiviteter, arbeta, samt genomföra dagliga sysslor och 

sköta sitt ansvar (Carlsson et al. 2015). 

Att få diagnosen IBD blev en drastisk förändring i vissa personers liv på en existentiell 

nivå och väckte frågor om de hade sig själva att skylla eller om det var något fel på dem 

(McCormick et al. 2012), medan andra personer upplevde att det var en lättnad att få en 

diagnos på något som länge plågat (Lynch et al. 2008)  

I artiklar av Phil-Lesnovska et al. (2010) och Sarlo et al. (2008) berättade personerna att 

de upplevde en förändrad kroppsbild vilket kunde leda till ett hinder för att delta i 

dagliga aktiviteter. Flera personer i studien behandlades med kortison vilket resulterade 

i snabb viktökning som i sin tur ledde till en förändrad kroppsbild. Andra personer 

kände sig deprimerade eftersom de var så tunna relaterat till ofrivillig viktförlust. 
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4.2.3 Upplevelser av kosten  

I flertalet artiklar visade det sig att kosten var betydande för att hålla sjukdomen och 

dess symtom under kontroll. Personerna upplevde att hälsosam kost med regelbundna 

och frekventa måltider kunde kontrollera sjukdomen. Personerna som hade levt med 

IBD under flera år hade utvecklat olika tekniker för att upprätthålla remission (Czuber-

Dochan et al. 2013; Sykes et al. 2015; García-Sanjuán et al. 2017; Lynch & Spence, 

2008; Sarlo et al. 2008). Vissa personer berättade att de många gånger upplevt stress 

och ångest över att få middagsbjudningar då de oroat sig över att få i sig sådant som gör 

att de inte kan kontrollera tillståndet och att de istället valt att äta en stund innan hemma 

(Lynch et al. 2008; McCromick et al. 2012). En vanlig orsak till obalans i 

sjukdomstillståndet var mat som ofta resulterade i att magen blev uppblåst vilket krävde 

ständig anpassning och vaksamhet över vad personerna åt (McCormick et al. 2012). En 

stor del av personernas kostanpassning i studien av Devlen et al (2014) kretsade kring 

vilken typ av mat personerna skulle äta, vid vilka tillfällen, storleken på portionen, äta 

regelbundet, tiden de hade på sig att äta samt när de helt skulle undvika mat.  

Vissa livsmedel framkallade olika symtom. De vanligaste livsmedlen som personerna 

upplevde att sjukdomen förvärrades av var exempelvis popcorn, kryddig mat, nötter och 

frön (Sykes et al. 2015; McCromick et al. 2012). Att använda sig av en kombination av 

olika metoder som exempelvis undvika viss föda, införa mer vila och eller ökad fysisk 

aktivitet, upplevdes förbättra sjukdomstillståndet (Sykes et al. 2015). 

 

4.2.4 Stöd från omgivningen  

Stödet från familj och närstående beskrevs som avgörande för att personerna med IBD 

skulle kunna leva ett så normalt liv som möjligt, utan detta stöd skulle livet te sig 

mycket svårare (Czuber-Dochan et al. 2013; García-Sanjuán et al. 2017; Sarlo et al. 

2008). Hur sjukdomen påverkade familjelivet berättades på olika vis av personerna 

(Pihl-Lesnovska et al. 2010; Sykes et al. 2015; (Czuber-Dochan et al. 2012). Czuber-

Dochan et al (2013) beskriver i sin studie att personerna med IBD upplevde att både 

arbetsgivare och kollegor har haft en dålig förståelse för sjukdomen och har därmed 

varit ett dåligt stöd. Personerna upplevde att läkarna endast fokuserade på kliniska 

symtom, som exempelvis tarmens funktion och mindre på andra symtom som trötthet. 

Personerna upplevde att det fanns ett behov av information om IBD för att öka 

medvetenheten hos bland annat vårdpersonal, arbetsgivare, kollegor, familj och vänner. 

De menade att det är av stor vikt att omgivningen får kunskap om sjukdomen och 
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symtomen den medför. Personerna beskrev även att de var i ett behov av en stödgrupp 

där de kunde prata med andra personer med IBD för att kunna utbyta tankar och 

erfarenheter. I en annan studie (McCormick et al. 2012) beskrev personerna att de helst 

inte samtalade med vem som helst om symtomen av sjukdomen då samtalsämnet 

upplevdes olustigt samt att de inte ville bli förknippade med sjukdomen. 

Att få bekräftelse från andra människor upplevdes som oerhört viktigt. Personerna 

kunde få bekräftelse från släktingar, vänner och kollegor (Lynch & Spence, 2008). 

Även djur kunde bidra med bekräftelse genom villkorslös kärlek och stöd (Phil-

Lesnovska et al. 2010). Att vårdpersonalen intresserade sig i personernas liv och inte 

bara i sjukdomen var något som uppskattades. Personerna upplevde då att de sågs som 

en egen individ och inte bara som en sjukdom. För att personernas värdighet skulle 

upprätthållas var det viktigt att vårdpersonalen bekräftade och respekterade personens 

expertkunskaper om sin kropp och sjukdom. Att inte tas på allvar och inte bli lyssnad på 

resulterade i en känsla av hjälplöshet (Carlsson & Persson, 2015). 

4.3 Datainsamlingsmetoder för valda artiklar 

De vetenskapliga artiklar som denna litteraturstudie bygger på var alla av kvalitativ 

ansats. Samtliga artiklar hade använt sig av intervjuer av olika slag som 

datainsamlingsmetoder och det totala deltagarantalet var 304 personer. Två av artiklarna 

hade använt sig av fokusgruppintervjuer (Czuber-Dochan et al. 2013; McCormick et al. 

2012) och en artikel hade använt sig av både fokusgruppintervjuer och enskilda 

intervjuer (Devlen et al. 2014). 

Tre av de inkluderade artiklarna redogör för vilken struktur som användes under 

intervjuerna och dessa använde sig av semi-strukturerade intervjuer (Lynch & Spence, 

2008; McCormick et al. 2012; Sykes et al. 2015). 

Av de inkluderade artiklarna var det sju som uppgav hur lång tid intervjuerna varade 

(Carlsson & Persson, 2015; Czuber-Dochan et al. 2013; García-Sanjuán et al. 2017; 

Larsson et al. 2016; Lovén Wickman et al., 2016; Phil-Lesnovska et al. 2010; Sykes et 

al. 2015). 

Sex av de inkluderade artiklarna redovisade vart intervjuerna ägde rum. Två av dessa 

artiklar genomförde sina intervjuer på sjukhusen (Carlsson & Persson, 2015; Phil-

Lesnovska et al. 2010). Devlen et al (2014) utförde intervjuerna vid Beth Deaconess 

Medical Center i Boston. I tre artiklar fick deltagarna själva bestämma vart intervjuerna 

skulle genomföras, vilka alla ägde rum i deltagarnas hem (Larsson et al. 2016; Lovén 
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Wickman et al. 2016; García-Sanjuán et al. 2017).  

Samtliga artiklar i föreliggande litteraturstudie uppgav att intervjuerna spelades in för 

att därefter transkriberas (Carlsson & Persson, 2015; Czuber-Dochan et al. 2013; 

Devlen et al. 2014; García-Sanjuán et al. 2017; Larsson et al. 2016; Lovén Wickman et 

al. 2016; Lynch & Spence, 2007; McCormick et al. 2012; Phil-Lesnovska et al. 2010; 

Sarlo et al. 2008; Sykes et al. 2015). 

 

 

5. Diskussion 

 
5.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att personer med IBD påverkades i hög grad av sjukdomen såväl 

fysiskt och psykosocialt. De vanligaste symtomen personerna upplevde var bland annat 

buksmärta, diarrér, trötthet, blodig avföring och depression. Trötthet och utmattning var 

symtom som påverkade personernas vardag, då de inte hade energi till att genomföra 

vissa aktiviteter. Detta kunde kontrolleras genom att exempelvis planera dagarna och 

veckorna framåt och fördela energin på det som upplevdes mest nödvändigt. Sjukdomen 

begränsade även personernas liv gällande arbetslivet och flera avstod från att skaffa 

barn. Det sociala livet påverkades också i hög grad av sjukdomen då personerna 

upplevde en rädsla av att tvingas använda toaletten upprepade gånger i samband med 

sociala tillställningar. Vid resor eller utflykter planerades allt utefter tillgängligheten av 

toaletter. Kosten upplevdes ha en central roll för att hålla sjukdomen under kontroll då 

vissa födoämnen förvärrade sjukdomstillståndet. Sjukdomen påverkade även måendet 

negativt och medförde känslor som rädsla, ångest och skam. Genom kunskap om 

sjukdomen samt behandlingsmetoder upplevde personerna att de lättare kunde acceptera 

sin sjukdom vilket resulterade i ett bättre välmående. Stöd och bekräftelse från 

omgivningen var betydande för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Dock 

upplevde personerna ett dåligt stöd från kollegor och arbetsgivare. Personerna upplevde 

att omgivningen hade bristande kunskap om IBD och att det därför fanns ett behov av 

information om sjukdomen för att öka medvetenheten hos allmänheten. 

5.2 Resultatdiskussion 

Uppkomsten av fysiska symtom till följd av IBD visade sig vara ett vanligt 

förekommande problem i flera studier (Lovén Wickman et al. 2016; Devlen, et al. 
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2014). De fysiska symtomen verkade vara en faktor som utgjorde begränsning i 

personens sociala liv och aktiviteter (Carlsson & Persson, 2015; Sykes et al. 2015; 

Devlen et al. 2014; Lynch & Spence, 2008). Denna upplevelse kan stärkas genom 

resultatet av Schneider och Fletchers (2008) studie där personerna upplevde sämre 

välbefinnande eftersom de sällan kunde göra spontana aktiviteter av den anledning att 

de i förväg inte kunde veta hur de skulle må eller om fysiska symtom skulle uppstå. 

Personerna upplevde därmed att de var problematiskt att känna nöje över sådana 

tillställningar, främst då mat fanns med i bilden. Det som framkommer av resultatet är 

kopplingen mellan fysiska symtom följt av IBD och begränsningar i personens vardag. 

Medicinsk hjälp är förvisso ett bra medel att använda sig av för att bli av med vissa 

typer av smärta, däremot krävs det mer än så för att de fysiska symtomen som 

uppkommer hos personer med IBD ska reduceras. För att IBD inte ska begränsa 

personens vardag behövs individanpassat stöd från sjuksköterskan för att hjälpa till att 

skapa ett drägligt liv. Genom undervisning och vägledning från sjuksköterskan kan 

personen få bättre kunskap och förståelse om deras sjukdomssituation. Att vården 

stödjer och hjälper dessa personer att kunna göra vardagen hanterbar och minska 

begränsning av aktiviteter blir särskilt viktig. För att uppnå ökad hanterbarhet av 

vardagen bland patienter med IBD kan Orems (2001) omvårdnadsteori med fokus på 

egenvård appliceras där hon belyser att sjuksköterskans roll är central för att skapa 

självständighet och motivation till egenvård bland patienterna. Då IBD är en obotbar 

sjukdom vilket innebär en ständigt oviss framtid där livet pendlar mellan skovvisa 

perioder av förbättringar och försämringar blir betydelsen av egenvård särskilt viktig. 

Detta så att personerna självständigt ska lära sig att hantera vardagen med IBD för att 

bli mindre begränsade. 

 

I ett flertal studier visade det sig att personerna med IBD kunde kontrollera sin sjukdom 

med hjälp av kosten. De personer som hade levt med IBD under en lång tid blev 

medvetna om vilken mat som framkallade symtom samt vilken mat de kunde äta för att 

undvika sjukdomsförsämring (Czuber-Dochan et al. 2013; Sykes et al. 2015; García-

Sanjuán et al. 2017; Lynch & Spence, 2008; Sarlo et al. 2008). Detta resultat stärks av 

en annan studie gjord av Palant, Koschack, Rassmann, Lucius-Hoene, Karaus och 

Himmel (2015) där resultatet visade att personerna med IBD blev med tiden experter på 

vilken sorts mat de kunde äta respektive inte kunde äta. Författarna till föreliggande 

studie tror att kosten är en viktig central faktor i omvårdnaden av denna patientgrupp 
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och något som sjuksköterskan bör ha kunskap om. Denna hypotes stärks av en studie 

gjord av Lee, Allen, Ashley, Becker, Cummins, Gbadamosi, Gooding, Huston, Le 

Couteur, O’Sullivan, Wilson och Lomer (2013) där resultatet visade att kosten kunde 

ses som ett komplement till medicinska och kirurgiska terapier hos personer med IBD. 

Kosten visade sig också ha en betydande roll när det kommer till att upprätthålla 

remission samt motverka perioder av försämringar i sjukdomstillståndet. Kosten och 

näringsintaget utgörs till stor del av egenvård och för att denna patientgrupp ska kunna 

utöva egenvård krävs det att sjuksköterskan enligt Orem (2001) identifierar dessa 

personers behov samt ger tydliga råd och direktiv. 

 

Diarrér med frekventa toalettbesök var ett vanligt problem som framkom i flertalet 

artiklar. Detta medförde att personerna upplevde skamkänslor (García-Sanjuán et al. 

2017), blev utmattade (Carlsson & Persson, 2015; Larsson et al. 2016; Devlen et al. 

2014) och avböjde att delta i sociala tillställningar (Sykes et al. 2015; García-Sanjuán et 

al. 2017; McCormick et al. 2012; Devlen et al. 2014; Lovén Wickman et al. 2016; 

Larsson et al. 2016; Sarlo et al. 2008). Personerna upplevde också en rädsla över att 

göra omedvetna kroppsliga ljud i sociala sammanhang, vilket kunde leda till känslor av 

skam och förödmjukelse, som i sin tur påverkade både självbilden och självförtroendet 

(McCormick et al. 2012; Sarlo et al. 2009; Lynch & Spence, 2008). När sjukdomen var 

som värst kunde personerna uppleva att det var svårt och meningslöst att leva (Carlsson 

et al. 2015). Den höga samstämmigheten bland studierna visar att IBD påverkar de 

drabbade i hög grad både fysiskt och psykiskt och kräver därmed att sjuksköterskan 

erhåller tillräcklig kunskap för att kunna stödja denna patientgrupp. Sjuksköterskans 

främsta uppgifter är enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa hälsa, vilka alla är viktiga faktorer i 

samband med omvårdnaden av dessa patienter. Författarna tror dock att det kan vara 

svårt att som allmänsjuksköterska kunna ge tillräckligt stöd för personernas psykiska 

mående då den tycks vara på en nivå som kan komma att kräva vård från andra 

yrkesprofessioner. Dock är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar tidiga tecken 

på psykisk ohälsa för att i ett tidigt stadie kunna stödja dessa personer. I mötet med 

personer med psykisk ohälsa är det viktigt att sjuksköterskan bland annat stärker 

personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Dessutom ska sjuksköterskan hjälpa 

personen att hantera meningslöshetskänslor samt utveckla strategier att hantera 

sjukdomen och dess konsekvenser (Skärsäter, 2009). 
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Personerna med IBD uttryckte en önskan om att ses som en vanlig person, vilket 

innebar att de kunde delta i sociala aktiviteter, arbeta, samt genomföra sina dagliga 

aktiviteter utan problem. Att bli identifierad med sjukdomen och inte ses som en vanlig 

person upplevdes som förnedrande (Carlsson et al. 2015). Resultatet stärks av en annan 

äldre studie gjord av Hall, Rubin, Dougall, Hungin och Neely (2005) där det framkom 

att personer med IBD strävade efter att vara så normal som möjligt, vilket innebar att de 

kunde genomföra sina dagliga aktiviteter utan svårigheter. Författarna till föreliggande 

studie anser därför att det är viktigt att sjuksköterskan visar ett intresse för individen 

bakom sjukdomen. Att sjuksköterskan ser hela människan och inte bara sjukdomen tror 

författarna bidrar till att personer med IBD kan känna sig mer normala och inte bli 

identifierad med sin sjukdom. Willman (2009) menar att människan består av olika 

delar som kropp, själ och ande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser människan 

som en enhet och visar ett intresse för alla dessa delar. 

 

I flera studier (Czuber-Dochan et al. 2013; García-Sanjuán et al. 2017; Sarlo et al. 2008) 

framkom samstämmigt resultat kring att stöd från familj och närstående var av stor 

betydelse för att personernas liv skulle underlättas samt upplevas mer normalt. 

Liknande resultat påvisades i andra studier där de framkom att personerna upplevde 

starkt stöd och kärlek genom andra människors bekräftelse (Lynch & Spence, 2008), 

även den som kom från djuren (Phil-Lesnovska et al. 2010). Andra typer av upplevelser 

framkom i studien av McCormick et al (2012) där personerna istället kände olustkänsla 

över att prata om sin sjukdom och kände rädsla att förknippas med sjukdomen. I en 

annan studie (Matini & Ogden, 2016) framkom även att stöd från andra upplevdes 

negativt av personerna då de kände att deras familjer inte tog IBD på allvar, samt 

förringade symtomen av sjukdomen. Av de ovanstående studiernas resultat 

framkommer skilda upplevelser med både positiva och negativa känslor av att familj, 

vänner och utomstående personer känner till deras sjukdomssituation. Författarna tror 

att en av anledningarna till att vissa inte vill att omgivningen ska ha kännedom om deras 

sjukdom samt omgivningens avsaknad av empati för personer med IBD kan vara 

allmänhetens brist på kunskap om sjukdomen. För att bryta det mönstret behövs större 

informationsspridning gällande sjukdomsbilden men främst bättre insikt om 

personernas upplevelser av att leva med IBD genom deras egna berättelser. Då IBD är 

en sjukdom som inte syns utanpå blir det möjligt för de drabbade att leva med 
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sjukdomen i det tysta vilket kan bli en alltför tung börda att bära på ensam. För att 

personerna som lever med IBD inte ska bli förbisedda kan det därför vara tänkvärt att 

sjuksköterskan i mötet med patienten även informerar och utbildar patienten om hur de i 

sin tur undervisar omgivningen om deras sjukdomssituation. Genom detta sätt kan det 

skapas ringar på vattnet och kunskap om ämnet kan spridas i en bredare omfattning. 

Därmed kan omgivningens empati och insikt för personer med IBD växa och leda till att 

skammen kring sjukdomen reduceras. Detta kan möjliggöras enligt Orems (2001) 

omvårdnadsteori på så vis att sjuksköterskan ser till patientens egna kapacitet och 

därefter fastställer hur mycket stöd och hjälp patienten behöver för att de sedan kunna 

utföra det självständigt, vilket även gör det möjligt för personen att utvecklas. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Då litteraturstudiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

inflammatorisk tarmsjukdom så valdes en beskrivande design för att kunna svara på 

studiens syfte. En litteraturstudie med beskrivande design är ett lämpligt val för att 

sammanfatta aktuell forskning inom det valda ämnet, samt att kunna påvisa eventuella 

kunskapsluckor (Polit & Beck, 2016). En sammanställning av 11 utvalda vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats gjordes för att kunna svara på litteraturstudiens syfte som 

skildrar upplevelsen av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. Kvalitativa artiklar 

med intervjuer som datainsamlingsmetoder valdes i syfte att få en djupare redogörelse 

för hur upplevelserna är av att leva med IBD (Polit & Beck, 2016). Att få ta del av 

personernas egna ord anser författarna stärker studiens trovärdighet då det minskar 

risken för feltolkningar, vilket kan ses som en styrka. Databaserna som användes var 

Cinahl och Pubmed, vilket är två viktiga databaser inom vårdvetenskap och innefattar 

därmed ett stort antal vetenskapliga artiklar inom ämnet (Polit & Beck, 2016). Enligt 

Polit och Beck (2016) finns fördelar med att använda sig av mer än en databas i den 

mening att sökningen får en bredare omfattning vilket gör att författarna för tillgång till 

fler artiklar som kan svara på studiens syfte. En svaghet är att författarna endast har haft 

tillträde till de artiklar som finns tillgängliga via HIG (Högskolan i Gävle), och därmed 

ej haft tillträde till andra potentiella artiklar som kan ha svarat på studiens syfte. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ses som en svaghet eftersom 

författarnas modersmål är svenska och därmed kan det ha uppstått en del feltolkningar 

av resultatet. För att minska risken för feltolkningar användes både lexikon och olika 

översättningshjälpmedel samt att båda författarna läste igenom resultatet både enskilt 
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och tillsammans flertalet gånger.  

Att artiklarna inte var äldre än 10 år kan både ses som en styrka och en svaghet. Svaghet 

i den mening att eventuella relevanta artiklar som är äldre än 10 år faller bort. Dock kan 

det också ses som en styrka eftersom författarna strävar efter ny forskning i och med att 

resultaten kan förändras genom tiden i samband med exempelvis nya 

behandlingsmetoder och mer kunskap kring sjukdomen.  

Tanken från början var att studiens syfte skulle beskriva upplevelsen av att leva med 

CD (Crohns sjukdom), vilket sedan kom att behöva ändras till att även inkludera 

sjukdomen UK (Ulcerös kolit) och därmed utöka syftet till att belysa båda sjukdomarna 

som går under samlingsnamnet IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). Detta av den 

anledningen att artikelsökningen ofta gav träffar där både CD och UK var inkluderade i 

studierna vilket gjorde att antalet träffar för artiklar som endast berörde CD blev för 

smalt. Valet att utöka syftet och istället använda sökordet IBD möjliggjorde att 

författarna fick tillgång till att analysera och granska betydligt fler artiklar som berörde 

ämnet. Trots detta handlade sex av studierna om upplevelser med Crohns sjukdom 

(Carlsson & Persson, 2015; García-Sanjuán et al. 2017; Lynch & Spence, 2007; Phil-

Lesnovska et al. 2010; Sarlo et al. 2008; Sykes et al. 2015), medan de fem resterande 

studierna belyser upplevelser med IBD (Czuber-Dochan et al. 2013; Devlen et al. 2014; 

Larsson et al. 2016; Lovén Wickman et al. 2016; McCormick et al. 2012). Att utöka 

studiens syfte till att omfamna båda sjukdomstillstånden kan både ses som en svaghet 

och styrka. Svaghet i den meningen att studiernas resultat inte särskilde personernas 

upplevelser utifrån vilken diagnos de hade (CD och UK). Däremot en styrka i den 

mening att fler upplevelser kunde granskas och sammanställas vilket ökar 

resultatredovsningens tillförlitlighet. 

 

10 av de utvalda artiklarna inkluderar både manliga och kvinnliga deltagare vilket ses 

som en styrka då sjukdomens prevalens är ungefär lika. Endast en av studierna (Sykes et 

al. 2015) hade kvinnliga deltagare vilket kan ses som en svaghet då männens 

upplevelser inte blir representerade i samma skala, å andra sidan fann författarna att 

innehållet i artikelns resultat ändå var av betydelse att ha kvar. 

Den geografiska spridningen på artiklarna var stor då de har publicerats i olika länder. 

Författarna valde att inte begränsa sig till Sverige då sjukdomen förekommer globalt 

samt att det inte finns tillräckligt mycket forskning för att kunna begränsa 
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artikelsökningen till ett land. Den stora geografiska spridningen ser författarna som en 

styrka då det ger en bredare helhetsbild över kunskapsområdet gällande personers 

upplevelser. En svaghet skulle kunna vara att litteraturstudiens överförbarhet till Sverige 

blir problematisk då sjukvården skiljer sig åt i olika länder och att människors 

levnadsstandard är annorlunda. 

Författarna har sett styrkor i att arbeta med litteraturstudien i par sett till många olika 

aspekter. Att ha möjlighet till såväl dialog och diskussioner kring granskning, analys, 

tolkning samt idéer och tankar har varit en stor fördel under hela processen. Likaså har 

det varit en styrka att litteraturstudien kontinuerligt under arbetets gång har lästs av både 

handledare och studiekamrater som har kommit med åsikter, förslag samt konstruktiv 

kritik vilket har gett författarna möjlighet till justeringar och eventuella förbättringar.   

Under arbetets gång har författarna haft ett objektivt förhållningssätt kring analysarbetet 

och dess processer för att styrka tillförlitligheten i litteraturstudien. Arbetets strävan har 

varit att skapa en studie som är överförbar i den meningen att den kan användas av 

sjuksköterskor och såväl omgivningen för att öka kunskap och förståelse kring 

personernas levnadssituation. 

 

5.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Läsning av litteraturstudien kan bidra till att generera kunskap och förståelse kring 

personernas upplevelser av att leva med IBD. Främst riktas studien till sjuksköterskan i 

den meningen att en tydligare uppfattning och förståelse kring ämnet kan leda till att 

omvårdnaden förbättras i det avseende att mer fokus riktas på hälsofrämjande vård och 

stöd till egenvård snarare än det kliniska arbetet. I det viktiga mötet med patienten har 

sjuksköterskan ett bättre helhetsperspektiv på vilken form av omvårdnad och stöd som 

dessa patienter är i behov av. Detta kan bespara både patienten och sjuksköterskan tid 

och missuppfattningar. 

Att även omgivningen får en inblick om IBD och dess påverkan på den drabbade kan 

tillföra ökad empati och förståelse. Ökad insikt och kunskap bland omgivningen kan 

leda till att den drabbade får förbättrat stöd samt att de inte förringar sjukdomen och 

dess olika symtom. Likväl kan IBD-drabbade personer med fördel ta del av 

litteraturstudien för att finna stöd i andra personers upplevelser. Genom att ta del av 

upplevelser från personer som är i samma situation kan känslan av att känna sig 

annorlunda minska då personerna troligtvis kan identifiera flertalet 

igenkänningsfaktorer.  
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Även om IBD är en sjukdom som ökar runt om i världen och påverkar de drabbades liv 

i stor utsträckning, så fann författarna att forskning kring detta område är väldigt smalt 

och outforskat. De fysiska symtom som uppkommer till följd av IBD är väl utforskat 

men det finns en kunskapslucka kring hur de fysiska symtomen uttrycker sig på 

personens vardag gällande exempelvis socialt liv, relationer, självbild och arbete. 

Författarna anser därmed att det behövs ytterligare forskning om upplevelser av att leva 

med IBD för att sjuksköterskan ska utveckla vårdandet av dessa patienter genom bättre 

helhetsbild och förståelse. 

 

5.6 Slutsats 
För personer med IBD påverkas livet i flera avseenden då sjukdomen har en negativ 

effekt både fysiskt och psykosocialt, och den drabbade tvingas ständigt anpassa sitt liv 

utifrån sjukdomstillståndet. IBD är en sjukdom som kan upplevas skamfullt då 

symtomen är förknippade med mag-tarmkanalen och något som den drabbade helst inte 

vill prata om, vilket författarna tror kan bidra till bristande kunskap om sjukdomen både 

inom sjukvården och i övriga samhället. Vård och behandling av denna patientgrupp 

kan förbättras genom att sjuksköterskor och annan vårdpersonal får kunskap och 

utbildning om personernas upplevelser av att leva med sjukdomen. 
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Bilaga 1. 

Tabell 2  

Författare + 
publ.år, 
studieland 

 Titel Design och 
eventuell 
ansats  

Undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod  

Carlsson & 
Persson. 2015. 
Sverige 
 
 

Living With 
Intestinal Failure 
Caused By 
Crohns Disease.  
Not letting the 
disease conquer 
life. 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv 
design   

Antal deltagare: 10 st 
Antal kvinnor och män: 
6 st kvinnor och 4 st män 
Ålder: 52-69 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: 
Medianålder 62,5 år 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 
 

Intervjuer som ägde 
rum på sjukhuset. 
Varje intervju varade i 
60-90 minuter och 
spelades in och 
transkriberades 
noggrant. Intervjuerna 
genomfördes av den 
ena författaren (E.C). 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 

Czuber-Dochan, 
Dibley, Terry, 
Ream & Norton. 
2013. UK 
 
 

The experience of 
fatigue in people 
with 
inflammatory 
bowel disease: an 
exploratory study 

Kvalitativ ansats 
Explorativ 
design  

Antal deltagare: 46 st 
Antal kvinnor och män: 
31 st kvinnor och 15 st 
män 
Ålder: 27-80 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Medelålder 
55 år 
IBD-typ: 28 st hade 
Crohns sjukdom och 18 st 
hade Ulcerös kolit 

Fem 
fokusgruppintervjuer 
som spelades in digitalt 
och transkriberades 
noggrant. Varje 
intervju varade mellan 
90-120 minuter.  

Induktiv tematisk 
ramverksanalys 

Devlen, 
Beusterien, Yen, 
Ahmed, 
Cheifetz & 
Moss. 2014. 
USA 
 

The Burden of 
Inflammatory 
Bowel Disease: A 
Patient-Reported 
Qualitative 
Analysis and 
Development of a 
Conceptual 
Model 

Kvalitativ ansats 
 
 

Antal deltagare: 27 st 
med IBD 
Antal kvinnor och män: 
14 st män, 21 st kvinnor  
Ålder: 20-59 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Medelålder 
31,5 år 
IBD-typ: 21 st hade 
Ulcerös kolit, 6 st hade 
Crohns sjukdom 

Fokusgrupper och 
enskilda intervjuer. 
Intervjuerna ägde rum 
vid Beth Deaconess 
Medical Center i 
Boston. Standardiserad 
intervjuguide.  
Alla intervjuer spelades 
in och  transkriberades. 
 

Grounded Theory  
Kvalitativ 
dataanalys software 
MaxQDA 

García-Sanjuán, 
Lillo-Crespo, 
Richart-
Martínez & 
Sanjuán Quiles. 
2017. Spanien 
 
 

Understanding 
life experiences 
of people affected 
by Crohn´s 
disease in Spain. 
A phenomeno- 
logical approach 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv 
design 

Antal deltagare: 19 st 
Antal kvinnor och män: 
12 st kvinnor och 7 st män 
Ålder: Framkom ej 
Medelålder och/eller 
medianålder: Framkom 
ej 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 

Djupgående intervjuer 
som ägde rum i 
deltagarnas hem. Varje 
intervju varade i ca 50 
minuter och spelades in 
och transkriberades.  

Colaizzis sju steg 
metod.  
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Larsson, Lööf & 
Nordin. 2016. 
Sverige 

Stress, coping 
and support needs 
of patients with 
ulcerative colitis 
or 
Crohn’s disease: 
a qualitative 
descriptive study 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv 
design 

Antal deltagare: 15 st 
Antal kvinnor och män: 
9 st kvinnor och 6 st män 
Ålder: 29-63 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Medelålder 
50 år 
IBD-typ: 8 st hade 
Crohns sjukdom och 7 st 
hade Ulcerös kolit 

13 deltagare valde att 
delta i telefonintervjuer 
och 2 deltagare valde 
att delta i intervjuer på 
sjukhuset. Alla 
intervjuer varade 
mellan 50-60 minuter 
och var bandinspelade. 
Intervjuerna 
transkriberades 
därefter. 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

Lovén 
Wickman, 
Yngman-Uhlin, 
Hjortswang, 
Riegel, 
Stjernman & 
Hollman 
Frisman. 2016. 
Sverige 
  

Self-Care Among 
Patients With 
Inflammatory 
Bowel Disease 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv 
design 

Antal deltagare: 20 st 
Antal kvinnor och män: 
10 st kvinnor och 10 st 
män  
Ålder: 25-66 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: 
Medianålder 43 år 
IBD-typ: 12 st hade 
Crohns sjukdom och 8 st 
hade Ulcerös kolit 

Intervjuer där 
deltagarna bestämde 
vart intervjuerna skulle 
äga rum. 8 deltagare 
intervjuades i hemmet, 
8 deltagare 
intervjuades i ett rum 
nära sjukhuset och 3 
deltagare intervjuades 
på arbetet. Intervjuerna 
varade i 20-50 minuter 
och alla var 
bandinspelade och 
transkriberades 
därefter. 
 
 

Konventionell 
innehållsanalys 
 

Lynch & 
Spence. 2007. 
Nya Zeeland 
 
 
 

A Qualitative 
Study of Youth 
Living 
With Crohn 
Disease 

Kvalitativ ansats 
  

Antal deltagare: 4 st 
Antal kvinnor och män: 
3 st kvinnor och 1 man 
Ålder: 16-21 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Framkom 
ej 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 

Semi-strukturerade 
intervjuer som var 
bandinspelade. 
Intervjuerna 
transkriberades 
därefter. 

Tematisk analys 

McCormick, 
Hammer, 
Farrell, Geller, 
James, Loftus, 
Mercer, Tilburt 
& Sharp. 2012. 
USA 
 

Experiences of 
patients with 
chronic 
gastrointestinal 
conditions: in 
their own words 

Kvalitativ ansats 
 

Antal deltagare: 136 st 
Antal kvinnor och män: 
Framkom ej. 
Ålder: 21-88 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Medelålder 
48 år 
IBD-typ: Både Crohns 
sjukdom och Ulcerös kolit 
 

Semistrukturerade 22 
fokusgruppintervjuer. 
Frågeformulär med 
öppna frågor. Inspelade 
och transkriberade 
intervjuer. 
 

Grounded theory 
och kvalitativ 
innehållsanalys 

Phil-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek 
& Frisman. 
2010. Sverige 
 

Patients’ 
Perspective of 
Factors 
Influencing 
Quality of Life 
While Living 

Kvalitativ ansats Antal deltagare: 11 st 
Antal kvinnor och män: 
5 st kvinnor och 6 st män 
Ålder: 29-83 år 
Medelålder och/eller 

Intervjuer som 
genomfördes på 
sjukhuset med en av 
författarna. 
Intervjuerna var 
bandinspelade och 

Grounded Theory 
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 With Crohn 
Disease.  

medianålder: framkom ej 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 

varade 20-60 minuter. 
Alla intervjuer 
transkriberades 
noggrant. 

Sarlo, Barreto, 
Domingues. 
2008. Brasilien 
 
 

Understanding 
the experience of 
patients who have 
Crohn’s disease 

Kvalitativ ansats Antal deltagare: 8 st 
Antal kvinnor och män: 
Framkom ej  
Ålder: 20-59 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Framkom 
ej 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 
 

Intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 

Fenomenologisk 
innehållsanalys 
Giorgis 
analysmetod 

Sykes, Fletcher 
& Schneider. 
2015. Kanada 
 
 
 

Balancing my 
disease: women’s 
perspectives of 
living with 
inflammatory 
bowel disease 

Kvalitativ ansats Antal deltagare: 8 st 
Antal kvinnor och män: 
8 st kvinnor 
Ålder: 30-50 år 
Medelålder och/eller 
medianålder: Framkom 
ej 
IBD-typ: Alla hade 
Crohns sjukdom 

Semi-strukturerade 
intervjuer med en av 
författarna. 
Intervjuerna varade 
mellan 40 minuter-2,5 
timmar. Varje intervju 
spelades in och 
transkriberades 
noggrant. 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 

 

Bilaga 2.  

 

Tabell 3. 

Författare Syfte Resultat 

Carlsson & Persson Att belysa vad det innebär att 
leva med tarmfel orsakad av 
Crohns sjukdom och hur 
sjukdomen påverkar det dagliga 
livet. 

För att kunna leva ett normalt liv tvingades 
personerna att anpassa sig till olika situationer 
som att kliva upp tidigare på morgonen. Fasta 
rutiner var betydande för att klara av 
vardagen. Vid svåra diarréer så tömdes 
kroppen på energi och personerna upplevde 
svåra symtom. 
Vid allvarliga komplikationer upplevde 
personerna en rädsla och ångest över 
ytterligare operationer och eventuell död. 
Vissa personer kunde ibland uppleva en 
känsla av att det var svårt och meningslöst att 
leva. Personerna uttryckte en vilja av att vara 
självständig och klara sig själva. Att 
vårdpersonal intresserade sig i personen och 
inte bara i sjukdomen var något som beskrevs 
som viktigt för att kunna respekteras som 
egen individ. 
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Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton Att utforska trötthet, påverkan 
den har på det dagliga livet och 
de strategier som används för att 
lindra symtomen, som beskrivs 
av personer med inflammatorisk 
tarmsjukdom 

Personerna med IBD upplevde en trötthet 
som ett konstant tillstånd av utmattning. 
Sjukdomen begränsade personernas liv då de 
tvingades tacka nej till jobb och avstå från att 
skaffa barn. Kosten var av stor betydelse för 
att kunna kontrollera sin IBD. Personerna 
som hade levt med sjukdomen under många 
år hade utvecklat egna tekniker för att 
förhindra försämringar i sjukdomen. Stödet 
från familj och vänner var betydande för att 
klara av att leva med IBD. Personerna 
upplevde ett dåligt stöd från läkare, 
arbetsgivare och kollegor. Personerna beskrev 
att de var i behov av en stödgrupp där de 
kunde träffa andra människor med samma 
sjukdom. 

Devlen, Beusterien, Yen, Ahmed, Cheifetz & 
Moss 

Att beskriva effekterna av 
inflammatorisk tarmsjukdom 
(IBD) ur patientens perspektiv 
och att informera utvecklingen 
av en konceptuell modell. 

I studiens resultat fram det är personer med 
IBD blir negativt påverkade i olika avseenden 
gällande deras sociala liv. Personerna kände 
att deras omgivning inte visade medkänsla för 
deras sjukdomstillstånd samt att de upplevde 
svårigheter att tala ut om sin sjukdom. 
Personerna upplevde även att de periodvis 
blev tvungna att begränsa sig i olika 
aktiviteter relaterat till de fysiska symtomen 
till följd av IBD. 

García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Richart-Martínez & 
Sanjuán Quiles 

Att beskriva livsupplevelser hos 
personer med Crohns sjukdom 
för att förstå förändringarna de 
måste möta dagligen sedan de 
diagnostiserades. 

På grund av utmattning tvingades personerna 
att anpassa sin energi genom att fördela 
energin på det allra viktigaste i livet. 
Sjukdomen kunde vara ett hinder för vissa 
jobb och flera avstod från att skaffa barn. En 
skamkänsla upplevdes i sociala sammanhang 
på grund av upprepade toalettbesök. Stödet 
från familj och vänner var avgörande för att 
personen skulle kunna leva ett så normalt liv 
som möjligt. Kosten upplevdes vara 
betydande för att kunna kontrollera 
sjukdomen. Personerna upplevde att 
sjukdomen påverkade måendet negativt då de 
beskrev sig själva som gladare och lyckligare 
tiden innan sjukdomen. 

Larsson, Lööf & Nordin Att undersöka 
sjukdomsrelaterad stress, 
copingstrategier och behovet av 
information och stöd hos 
patienter med IBD. 

I studien framkom 3 huvudteman: 
“Sjukdomsrelaterad stress” 
“Coping” och “Behov av hjälp och stöd”. 
Den sjukdomsrelaterade stressen var något 
som deltagarna lade stor fokus på, men även 
relationerna till andra. I studien framkom det 
att deltagarna använde sig av olika strategier 
för att kunna anpassa sitt liv till sjukdomen. 

Lovén Wickman, Yngman-Uhlin, Hjortswang, 
Riegel, Stjernman & Hollman Frisman 

Att undersöka egenvård bland 
patienter med IBD 

I studien framkom 4 huvudteman som 
skildrar olika strategier kring egenvården 
bland deltagarna: 
”Att känna igen symtom”, 
”Att hantera symtom”, 
”Att planera livet” och ”Att söka nya 
alternativ”. 
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Lynch & Spence Att beskriva ungdomars 
upplevelser av att leva med 
nyligen diagnostiserad Crohns. 

Deltagarna i studien som nyligen blivit 
diagnostiserad med Crohns berättade att de 
upplevde upplevde mer stress än tidigare. Då 
sjukdomen debuterade berättar ungdomarna 
att deras liv hastigt blev förändrat och att 
sjukdomen framkallat känslor som pendlade 
mellan rädsla och hopp. 

McCormick, Hammer, Farrell, Geller, James, 
Loftus, Mercer, Tilburt & Sharp 

Att undersöka hur IBD påverkar 
det dagliga livet. 

I studien framkom 3 huvudteman i form av: 
“Identitet”, “Medicinering” samt 
“Anpassning”. Deltagarna berättade om 
upplevelserna kring att diagnosen gjorde att 
identiteten blev påverkad och skapade frågor 
kring det existentiella. Likaså om önskan att 
få en fungerande medicinering som kunde få 
dem att känna sig normala vilket gjorde dem 
beroende av sin läkare, men även om 
medicinernas biverkningar och risker. 
Deltagarna berättade att sjukdomen kräver 
anpassningar i livet för att uppnå och 
upprätthålla balans i vardagen gällande det 
sociala, mat, stress och aktiviteter. Men även 
att deltagarna hade en stark beslutsamhet om 
att sjukdomen inte ska få överta deras liv, 
detta genom olika strategier och tankesätt.  

Phil-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman Att identifiera och beskriva 
betydelsen av livskvalitet hos 
patienter med Crohns sjukdom. 

Personerna med Crohns upplevde en 
förändrad kroppsbild på grund av snabb 
viktökning eller viktnedgång, vilket hindrade 
personerna från att delta i dagliga aktiviteter. 
Att sjukdomen är osynlig upplevde 
personerna både som något positivt och 
negativt. Positivt i den mening att personerna 
inte behövde prata om sin sjukdom och 
därmed kunde glömma den för en stund. 
Dock upplevde personerna att andra 
människor hade svårt att ta sjukdomen på 
allvar eftersom den var osynlig. Att hitta en 
mening i livet trots sjukdomen beskrevs som 
oerhört viktigt. Personerna upplevde ett ökat 
välbefinnande genom att vara symtomfri, 
kunna leva ett normalt liv och att få 
medlidande från andra personer i sin 
omgivning. Vissa personer beskrev att 
välbefinnandet ökade genom att delta i så 
många aktiviteter som möjligt, medan andra 
upplevde ett ökat välbefinnande genom att 
slappna av och ta det lugnt. 

Sarlo, Barreto, Domingues Att förstå upplevelsen bland 
patienter som har Crohns 
sjukdom 

Studiens huvudtema var “Förändringar i 
livsperspektivet”. Deltagarna med Crohns 
upplevde att följden av sjukdomen resulterade 
i stora livsförändringar som innebar att 
relationer blev förändrade, självbilden 
försämrad och friheten reducerad. 

Sykes, Fletcher & Schneider Att undersöka erfarenheter hos 
kvinnor med inflammatorisk 
tarmsjukdom, genom att 
specifikt utforska deras 

Personerna med IBD upplevde att vissa 
livsmedel framkallade olika symtom. Sociala 
sammanhang, speciellt restaurangbesök, 
beskrevs som jobbiga då personerna 
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hantering av sjukdomen efter 
diagnos. 

tvingades använda toaletten upprepade 
gånger. För att kunna genomföra dagliga 
aktiviteter tvingades personerna planera sina 
dagar i förväg. Vid försämringsperioder 
upplevde personerna att energinivån var så 
pass låg att de inte orkade genomföra dagliga 
aktiviteter.  
För att kontrollera sin sjukdom samt 
upprätthålla remission, använde personerna 
en kombination av olika metoder som 
exempelvis att undvika viss mat, tillföra 
läkemedel, införa mer vila och eller ökad 
fysisk aktivitet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


