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Abstrakt 
Bakgrund: Crohns är en inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka hela mag-

tarmkanalen. Sjukdomen är kronisk och yttrar sig i skov. De vanligaste symtomen är 

buksmärtor, rikliga diarréer, trötthet och feber. Upplevelser av sjukdomen kan påverka 

patientens hela livssituation och kan innebära ett lidande för patienter som drabbas. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser av lidande vid Crohns 

sjukdom. 

Metod: En litteraturstudie utfördes med en innehållsanalys, där tio kvalitativa och en 

kvantitativ artikel inkluderades. 

Resultat: Patienterna upplever rädsla och begränsningar i dagliga livet samt för 

framtiden på grund av sjukdomsupplevelsen. Detta kan leda till ett sjukdoms- och 

livslidande. Patienterna kan uppleva hinder i relationer och i det sociala sammanhanget. 

Ibland känner de sig som en börda för omgivningen och känner sig inte sedda av 

vården, vilket skapar ett vårdlidande hos patienten. Brister på information och stöd 

skapar sjukdoms-, vård-, och livslidande hos patienterna. 

Slutsats: Crohns sjukdom innebär ett stort lidande för patienten. Upplevelsen av 

sjukdomen innebär en känsla av skam, rädsla och isolering från sociala sammanhang. 

Brist på kunskap hos vårdpersonalen i bemötandet av denna patientgrupp skapar ett 

vårdlidande. Det leder till att patienter inte söker vård i tid då mötet med vårdpersonal 

upplevs negativt.  

 

Nyckelord 
Morbus Crohns sjukdom, Upplevelser och Lidande 

 

Tack 
Vi vill tacka våra handledare som har stöttat och givit återkoppling, samt kontinuitet i 
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synpunkter som gjort att arbetet kunnat utvecklas mer. 
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1 Inledning 
Under verksamhetsförlagd utbildning mötte vi patienter som drabbats av Crohns 

sjukdom. Vi upplevde då att patienter undvek att prata om sin sjukdom och funderingar 

väcktes då kring hur det är att leva med Crohns sjukdom, samt hur patienter upplever 

mötet med vården och hur vårdlidande kan uppstå. För att förstå patienters upplevelser 

av sjukdomen, behövs mer kunskap inhämtas. Studien kan utveckla kännedom om hur 

det är att leva med Crohns sjukdom och hur det påverkar individen för att hitta nya sätt 

att stötta patienter och lindra lidande under sjukhusvistelsen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Crohns sjukdom 

Crohns sjukdom och Ulcerös kolit ingår i kategorin inflammatoriska tarmsjukdomar och 

ibland förekommer båda tillstånden tillsammans. Morbus Crohns är en kronisk sjukdom 

och beskrevs av doktor Burill B. Crohn och hans kollegor år 1932 och därav har 

sjukdomen fått sitt namn Morbus Crohn sjukdom. I Sverige insjuknar ungefär 500 

personer i Crohns sjukdom varje år. Patienter brukar uppsöka vården ca ett till två år 

efter insjuknandet då deras tillstånd förvärrats. Crohns sjukdom drabbar relativt unga 

individer och orsakerna till sjukdomen är inte kända. Till viss del kan genetiska faktorer 

vara av betydelse för sjukdomens utveckling. Det kan också bero på yttre faktorer till 

exempel viral eller bakteriell infektion som aktiverar immunsystemet vilket orsakar den 

kroniska inflammationen. Rökning kan också vara en riskfaktor för att utveckla 

sjukdomen. Sjukdomen har återkommande karaktär det vill säga att den går i skov och 

kan drabba hela mag-tarmkanalen från mun till anus. Vanligast drabbas tunn- eller 

tjocktarmen. Sjukdomens utbredning ser olika ut, den förekommer i ungefär 40 procent 

av fallen i mittersta delen av tunntarmen, 40 procent i både mittersta delen av 

tunntarmen och grovtarmen, samt 20-25 procent endast i grovtarmen. I ett tidigt skede 

har inflammationen vid Crohns sjukdom en rodnad, svullnad och små sår i slemhinnan 

som följs av kraftig granulationsbildning där såren i ett senare skede flyter samman i 

större partier. Detta omvandlas sedan till fibrotisk ärrvävnad som kan orsaka 

förträngningar och ileus (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

2.2 Symtom 

Symtomen för Crohns sjukdom kan variera beroende på utbredning. Oftast förekommer 

buksmärtor och diarréer, vilka kan vara blodiga. Vissa systemiska symtom som 

viktminskning, tarmhinder, låg grad av feber och trötthet kan också förekomma. När 



  
 

2 

 

Crohns sjukdom tränger in djupare i tarmväggen kan fistlar eller abscesser uppstå. Vid 

närvaro av abscesser och buksmärta kan patienter ha både feber och frossa. Tarmhinder 

kan kännetecknas av frånvaro av tarmrörelse, hyperaktivt tarmljud, minskad flatuens, 

illamående och kräkningar (Feuerstein & Cheifetz, 2017). Vissa immunologiska 

symtom och tillstånd som irit, artrit, erythema nodosum och psoriasis är vanligare hos 

patienter med Crohns sjukdom (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

 

2.3 Diagnos och behandling 

Rutinmässiga kontroller för att ställa diagnosen för Crohns sjukdom är en 

sammanställning av kroppsundersökning, laboratorieprover och endoskopiska fynd. En 

kroppsundersökning kan konstatera fynd som buksmärtor, feber, viktnedgång och 

dehydrering. Även palpationsömhet med smärtor över tjocktarmen kan påvisas, 

frekventa diarréer samt smärtsamma trängningar, där en känsla av ofullständig tömning 

av tarmen förekommer (Ericsson & Ericsson, 2012). Laboratorieprover kan bestå av 

blodprover eller avföringsprover som kan konstatera fall där det förekommer anemi 

eller inflammation. Kalprotektin är ett protein som finns i avföring, vilket kan stiga vid 

Chrons sjukdom. Avföringsprov kan tas för att identifiera förhöjning av kalprotektin. 

(Beletski, 2016). Koloskopi undersökning kan ge en översikt av inflammationens 

utbredning, i samband med detta kan en biopsi tas från slemhinnan för att påvisa 

cellförändringar i tarmarna. Övrig diagnostik kan vara ultraljudsundersökning och 

röntgen som kan påvisa förändringar som sår eller strikturer (Ericsson & Ericsson, 

2012).  

 

Grundbehandlingen vid Crohns sjukdom består av medicinering, även kirurgi kan vara 

aktuell när svåra komplikationer uppstår. Den medicinska behandlingen inriktar sig på 

att dämpa inflammationen och kan variera utifrån sjukdomsbilden. Medicinerna kan 

bestå av antiinflammatoriska, steroider, immunosuppressiva läkemedel eller Anti-

tumörnekrosfaktorhämmare vid svårare skov (Dettinger, Matzke, McKay, Sizer, 

Thoreson, & Wrobleski, 2008). Vid kirurgisk behandling avlägsnas det sjuka partiet i 

tarmen där sedan en anastomos, vilket innebär att tarmens delar sys ihop ände till ände, 

anläggs. Det är en fördel för patienten att avlägsna så liten del av tarmen som möjligt 

för att tarmfunktionen ska kunna bibehållas. Vid andra partier i tarmarna behöver 

kirurgin anpassas individuellt beroende på vilken del av tarmen som påverkats av 



  
 

3 

 

sjukdomen. Syftet med kirurgin är att minska de symtom som uppstår då den 

medicinska behandlingen inte räcker till (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

2.4 Komplikationer 

Om sjukdomen debuterar i tidiga åldrar kan den normala tillväxten och utvecklingen 

påverkas. På grund av inflammationen bildas fistlar i tunntarmen eller kolon vilket kan 

leda till malabsorption och malnutrition, då tarmlumen förstörs vid sjukdomsförloppet 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Elektrolytrubbningar, proteinbrist, anemi, leverpåverkan 

och viktnedgång kan vara diarré- relaterade komplikationer vid Crohns sjukdom. Sepsis 

och toxisk tarmdilatation är akuta och allvarligare komplikationer som kan uppstå i 

samband med skov. Kolorektal cancer, kronisk aktiv hepatit, tarmassocierad artropati 

och osteoporos är några av senare komplikationer hos patienter med Crohns sjukdom 

(Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

2.5 Egenvård 

Genom att ta sina ordinerade mediciner i tid och gå på regelbundna kontroller kan 

patienten lindra symtomen och minska risken för komplikationer som tarmfistlar eller 

peritonit. Patienten kan lindra nutritionsproblem genom att äta flera mellanmål om 

dagen, vilket innebär att äta ofta och konsumera en energirik kost. Flera måltider med 

kombination av sockerintag kan öka risken för karies i tänderna hos patienter med 

Crohns sjukdom, därav är en god tandhygien och regelbundna tandläkarbesök 

nödvändiga (Beletski, 2016). 

 

2.6 Sjukdomsupplevelser 

En individs upplevelser beskrivs som en persons subjektiva förståelse av världen. 

Patienten kan uppleva sig sjuk på olika sätt. Den fysiska förändringen kan innebära ett 

lidande för patienten. Fysiska förändringar kan vara upplevelser av smärta eller 

svårigheter att klara av sin vardag på grund av funktionella hinder. En annan del kan 

innebära att patienten känner sig placerad inom en grupp i samhället då han eller hon 

fått en diagnos. Den egna upplevda kroppsförändringen vid sjukdomen är subjektiv för 

patienten. Att veta diagnosen och/eller prognosen kan vara påfrestande för patienten då 

framtiden måste ses från en ny synvinkel. Det kan innebära att den vardag patienten är 

van vid förändras vid sjukdom och måste anpassas till en ny situation. Även den 

kroppsbild som upplevs efter att ha genomgått kirurgi kan plåga patienten då kroppen 

inte fungerar på samma sätt som förut (Birkler, 2003). Sjukdomsupplevelse kan leda till 
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stress vid inflammatoriska tarmsjukdomar och detta kan påverka alla aspekter i 

patientens liv såsom familj- social-, sexual- och arbetsliv (Mason, 2007). Upplevelsen 

av stress kan skiljas i två delar, positiv- och negativ stress. Positiv stress kan bidra till 

energi och lust, motsatt kan negativ stress reducera energin och leda till utmattning. I 

vissa perioder kan obalans uppstå hos individer på grund av stressen och de behöver 

vila sig tills balansen i kroppen återställs. Sjukdomen och den kontexten som individen 

befinner sig i kan beröra varandra ömsesidig. Det kan finnas ett förhållande mellan 

lidandets grad och den psykosociala miljö som individen befinner sig i med sin 

sjukdom. Genom att befinna sig inom ett stabilt och positivt förhållande till andra 

människor kan lidandets grad minskas (Skrautvol & Nåden, 2017).  

 

2.7 Omvårdnad och sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan förstå vad det innebär att ha en sjukdom, dock kan inte patientens 

subjektiva upplevelse förstås av någon annan än själva patienten (Dahlberg & Segesten 

2010). Sjuksköterskans huvudansvar är att vårda, stödja, ge information och verktyg för 

att patienten ska kunna hantera sin diagnos och leva så besvärsfritt som möjligt. 

Information om individuellt anpassade kostråd, medicinering samt undervisning om 

betydelsen av att upprätthålla en god vätskebalans är av betydelse för att lindra 

symtomen. Undervisning hos patienten kan resultera i minskade besvär med flatuens 

och diarreer. Efter kirurgi kan patienten uppleva en förändrad kroppsbild. 

Sjuksköterskan kan hjälpa till genom att ge känslomässigt stöd och råd som gör det 

lättare för patienten att klara av sin sjukdom. Ibland resulterar kirurgiska ingrepp i en 

tillfällig eller permanent ileostomi. Då behöver patienten information och undervisning 

för att vänja sig och sköta sin ileostomi. En viktig resurs är närstående, genom att ge 

stöd och råd till anhöriga kan det hjälpa patientens rehabilitering på sjukhus och i 

hemmet samt bidra till närståendes delaktighet (Dettinger et al., 2008). Vid vård av 

patienter med inflammatorisk tarmsjukdom bör sjuksköterskan vara lyhörd och 

stödjande samt ge tid till patienten för att skapa ett förtroende. Det är nödvändigt för 

patienten att kunna uttrycka sig om sin sjukdom eller berätta om sina rädslor som 

förekommer vid sjukdomen (Mason, 2007). Det är viktigt att notera patientens symtom 

för att skapa adekvata omvårdnadsåtgärder (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

2.8 Hälsa 

Hälsa kan beskrivas som en upplevelse av att vara i balans och är ett tillstånd som 

påverkar hela individen. Den balansen som individen upplever, handlar om både inre 
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balans och relation till omgivningen och livet. Hälsa kan ha olika betydelser där balans 

och situationer som individer befinner sig i varierar från person till person. Därför måste 

hälsa ses som ett mångdimensionellt fenomen som har unika innebörder för varje 

individ. Hälsan är en integrerad del i livet för att den påverkar individens nuvarande och 

totala livssituation. Vid en obotlig sjukdom, kan upplevelsen av hälsa påverkas negativ. 

Hälsan har djupare betydelse än enbart frånvaro av sjukdom vilket innebär att även om 

en individen är frisk, så känner kanske han eller hon inte att hälsan är bra. På samma 

sätt kan individen vara sjuk och känna att han eller hon har en god hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Hälsan kan ses som en naturlig del av människan som består av kropp, 

själ och ande. Lidandet är en del av denna helhet vilket gör att hälsa och lidande 

integrerar med varandra. Det kan innebära att när hälsan brister så lider människan 

(Eriksson, 1994). 

   

3 Teoretisk referensram 
Eriksson (1994) förklarar att varje människas lidande är unikt och är svårt att definiera. 

Hon menar att Vad-frågan är svår att svara på eftersom lidandet är av den karaktären. 

Hon delar in lidandet i tre olika dimensioner: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Det lidande som upplevs vid sjukdom och behandling kan beskrivas som 

sjukdomslidande där smärta är en av de vanligaste orsakerna till lidande. Genom 

smärtan kommer det kroppsliga att fånga hela människans uppmärksamhet vilket 

försvårar bemästrandet av lidandet. Utöver det kroppsliga lidandet kan människan 

känna ett själsligt lidande, här kan en känsla av skam eller upplevelser av förnedring 

som uppstår vid sjukdom och behandling orsaka lidande. Det själsliga lidandet kan 

upplevas av patienten själv, dock kan även själsligt lidande uppstå när personalen har en 

fördömande attityd. Lidande som uppstår vid en vårdsituation och finns i många olika 

former kallas vårdlidande. Det kan innebära kränkningar av patientens värdighet, 

maktutövande, fördömelse eller straff och utebliven vård. Kränkning är den vanligaste 

formen av vårdlidande och kan orsakas omedvetet av vårdpersonal. Det kan till exempel 

vara vårdslöshet vid tilltal eller slarv med att skydda patientens värdighet. Vid 

maktutövandet är patienten i en utsatt position, det finns många former av 

maktutövande, ett exempel kan vara att patienten inte tas på allvar eller att patienten 

tvingas göra något han eller hon inte vill göra. Patienten upplever det på sitt sätt därav 

är lidandet inte ett symtom på sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård. Utebliven vård 

kan vara brister i att bedöma patientens behov eller misskötsel vid omsorg. Den sista 
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dimensionen av lidande är livslidande som är något som berör hela människans 

livssituation. Vad det kan innebära är att denna form av lidande kan vara ett hot mot 

människans varande och svårigheter att förverkliga sin sociala samvaro. Det innebär allt 

från att förfoga över sin tillvaro och samexistera med andra människor (Eriksson, 1994). 

 

4 Problemformulering 
Crohns sjukdom är ofta en mindre synlig sjukdom och kan innebära både fysiska och 

psykiska påfrestningar för den drabbade. De olika symtomen och dess komplikationer 

som patienten kan drabbas av vid Crohns sjukdom kan komma i skov och uppstå 

plötsligt. Vid svåra skov kan patienten behöva söka vård och läggas in på sjukhus. 

Risken finns att patienten tycker att det är svårt att prata om sin sjukdom, då den ofta 

berör intima detaljer som kan uppfattas som pinsamma. När patienten inte vill prata om 

sin sjukdom kan det innebära ett dolt lidande vilket innebär att patienten inte får den 

vård den behöver. Om sjuksköterskan har en bristande förståelse för patientens 

upplevelser kan patienten utsättas för ett vårdlidande. Det är därför viktigt att skaffa sig 

kunskaper om patientens upplevelser för att sjuksköterskan ska kunna ge adekvat vård 

och lindra lidande. 

 

5 Syfte 
Syftet var att undersöka patienters upplevelser av lidande vid Crohns sjukdom. 

 

6 Metod 
Som metod har författarna valt att utgå ifrån Forsberg och Wengström (2015) genom att 

göra en litteraturstudie med systematisk struktur för att besvara studiens syfte. Metoden 

valdes för öka kunskapen kring det valda problemområdet. Detta gjordes först genom 

att identifiera ett problemområde och formulera ett specifikt syfte för det valda ämnet. 

Utifrån syftet påbörjades en inledande sökning för att identifiera relevanta sökord för att 

sedan utveckla en systematisk sökstrategi. För att få en översiktlig kunskap om valda 

problemområdet så utfördes den utvecklade sökstrategin i flera databaser. Resultatet 

från sökningarna genererade artiklar som sedan kvalitetsgranskades. De som bedömdes 

ha god kvalitet valdes ut för analys. 

 

6.1 Datainsamling 

Databaserna som valdes för sökning var Cinahl, PubMed, och PsycInfo. Dessa är några 

av många databaser som rekommenderas av Forsberg och Wengström (2015), då de 



  
 

7 

 

innehåller litteratur som handlar om omvårdnad. Författarna valde att använda sig av 

avgränsningen Peer review i databaserna Cinahl och PsycInfo för att få kollegialt 

granskade artiklar. Kristensson (2014) förklarar att artiklar som är peer review 

genomgått en granskning innan de godkänts för utgivning i vetenskapliga tidskrifter, 

samt att en vetenskaplig artikel oftast innehåller abstract, introduktion, metod, resultat, 

och diskussion. Då denna avgränsning inte fanns i Pubmed har författarna granskat 

artiklarna manuellt för att avgöra om de är vetenskapliga eller ej. I sökningen 

identifierade författarna olika ämnesord för de olika databaserna för att få en mer 

specifik sökning. Enligt Östlundh (2012) är ämnesord eller tesaurus (eng. subject 

headings och thesaurus) det ord som valts ut i databasen som beskriver olika dokuments 

innehåll. Om sökning utförs med ett ämnesord kommer databasen visa underliggande 

termer eller beskrivningar i hierarkisk ordning. Genom att utföra denna sökning 

kommer även databasen visa sambandet och relationen mellan olika termer och 

beskrivningar. 

 

För att utveckla en systematisk sökning kombinerades sökorden med "AND" och "OR". 

Östlundh (2012) beskriver det som Boolesk sökteknik där olika kombinationer med 

termer som "AND" eller "OR" kan användas för att kombinera olika sökord. AND 

används för att för att koppla ihop två sökord. OR används för att för att få träffar på 

antingen ena eller andra sökordet utan att koppla samman de olika termerna (Östlundh, 

2012). För att få ett bredare sökresultat valde författarna att göra en fritextsökning med 

trunkering. Detta gjordes för att generera fler artiklar som är relevanta gentemot syftet 

som undersöks (Se bilaga, I, II, III). Kristensson (2014) förklarar att fritextsökning är en 

helt fri sökning som inte använder sig av ämnesord och ökar sökresultatet då det inte 

specificerar sig på ämnesord utan ger ett bredare sökresultat. Trunkering är enligt 

Östlundh (2012) en sökteknik som gör det möjligt att hitta sökord i olika 

böjningsformer. Det görs genom att skriva in ordstammen exempelvis experience med 

ett trunkeringstecken efter "*" och på så sätt får databasen fler träffar med olika 

böjningsformer på sökordet (Östlundh, 2012). Sökorden som användes till inledande 

sökningen var Crohn Disease, Experiences och suffering. Då dessa sökord inte 

genererade tillräckligt många artiklar användes sökorden Inflammatory Bowel Disease, 

Attitude, Adaptation och Quality of life som identifierades från artiklar som hittats i 

föregående sökningar. 
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6.1.1 Cinahl 

Peer review det vill säga kollegialt granskade användes som avgränsning. De ämnesord 

som identifierades i Cinhal var, Crohn Disease, Inflammatory Bowel Diseases, Life 

Experiences, Attitude, suffering, quality of life och Adaptation Physiological. Efter att 

ämnesorden identifierats gjordes även en fritextsökning med ordet quality of life samt 

fritext med trunkering "*" med orden experience, attitude, suffering, och adaption. 

Ämnesorden kombinerades med en boolesk sökteknik. Efter att alla ämnesord 

identifierats kombinerades det olika termerna så att en systematisk övergripande 

sökning kunde utföras och presenteras i tabellen (se bilaga I).  

 
6.1.2 Pubmed 

Ämnesorden som identifierades i Pubmed var Crohn Disease, Inflammatory Bowel 

Diseases, Attitude, Quality Of Life. Här fanns inte ämnesord för experiences, suffering 

och adaptation varav dessa söktes med fritext och trunkering i kombination med quality 

of life som fritext. Antalet träffar med denna sökning begränsades ytterligare med 

Nursing Journals för att hitta artiklar som är skrivna i omvårdnadstidskrifter dock 

gjordes en översiktlig koll utan denna avgränsning för att inte missa relevanta artiklar. 

För att se fall artiklar var publicerade i vetenskapliga artiklar användes databasen 

Ulrichweb eftersom peer review inte fanns som begränsning i Pubmed. (se bilaga II). 

 
6.1.3 Psycinfo 

I PsycInfo används thesaurus för att identifiera ämnesord. Här hittades endast suffering 

vilket resulterade i att endast fritext användes för crohns disease, inflammatory bowel 

diseases, attitude, adaptation, quality of life, suffering och experience. Sökning gjordes 

både med och utan trunkering och presenteras i tabell (se bilaga III). 

 

6.2 Urval 

Vetenskapliga artiklar som var äldre än tio år exkluderades. För att hitta relevanta 

artiklar lästes abstrakten och fulltexten översiktligt för att få en uppfattning om vad 

artiklarna handlade om. Kriterier för valda artiklar var att de skulle handla om 

inflammatoriska tarmsjukdomar som innehöll Crohns sjukdom eller endast artiklar om 

Crohns sjukdom. Fokus skulle ligga på upplevelse av lidande vid Crohns sjukdom. Efter 

sökresultatet valdes 19 artiklar inför kvalitetsgranskning. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall användes för att avgöra kvalitén på de granskade artiklarna varav 

kvalitativ- och kvantitativ granskningsmall presenterades som bilaga (se bilaga IV). 

Artiklar som valdes hade hög eller medel poäng och presenteras i artikelmatrisen (se 
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bilaga V). Åtta artiklar valdes bort då det inte passade in på syftet eller uppfyllde 

kriterierna. Två av dessa artiklar användes inte då vi var intresserade av människors 

upplevelser ur ett generellt perspektiv då de använde sig av etnicitet och delade in 

människor i hudfärg. Fyra artiklar passade inte in på syftet då det handlade mer om 

psykoterapi eller demografisk utbredning av Crohns sjukdom. En artikel som inte 

valdes var en mixed method med review del. En artikel valdes inte på grund av låg 

kvalité, otydlig text som inte höll en röd tråd. Eftersom den systematiska sökning 

gjordes i fler databaser förekom det dubbletter av artiklar som hittats i Cinhal, därför 

vissas det inte i sökningsförfarandet i Pubmed och Psykinfo. De artiklar som 

inkluderades och förekom i dubbletter presenteras inom parantes i tabellerna (se bilaga 

I, II, III). 

 

6.3 Analys 

Författarna inspirerades av Forsberg och Wengström (2015) och analysen utfördes 

utifrån deras förklaringsmodell av analysprocessen. Elva artiklar varav en kvantitativ 

och tio kvalitativa ingick i innehållsanalysen, som utfördes först genom att läsa igenom 

artiklarna flera gånger för att bekanta sig med texten. Detta utfördes enskilt av 

författarna, därefter diskuterades innehållet i artiklarna gemensamt. När analysen 

inleddes valde författarna att utgå från teoretiska referensramen med syftet i fokus. 

Analysarbete utfördes gemensamt av författarna varav olika utsagor identifierades. 

Under analysen kondenserades utsagorna utan att förlora det meningsbärande innehållet. 

Detta gjordes för att texten ska bli mer lätthanterlig utan att den förlorar sin betydelse. 

De kondenserade utsagorna kondenserades till olika koder. De koder som identifierades 

var, begränsningar, rädsla, hinder i sociala relationer, maktlöshet i vårdrelationer, 

brister i stöd och information. Koderna användes för att skapa kategorier. En kategori 

kan bildas utav flera koder som har liknande betydelser. Från koderna genererade 

analysen tre kategorier: Rädslor som orsakar begränsningar i dagliga livet och sociala 

sammanhang, Upplevelser av maktlöshet i vården, Brister i stöd och information. 

 

Tabell 1 Exempel på innehållsanalys. 

Utsaga Kondenserad utsaga Kod Huvudkategori 
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Det flesta deltagarna beskrev 

olika situationer där det fanns 

ett behov av en tillgång till 

toalett. Informanterna 

förknippade det med 

bekymmer över var toaletten 

fanns till och att nå den i tid. 

Den konstanta tarmaktiviteten 

skapade en rädsla för att 

förlora tarm kontrollen. 

(Artikel 4). 

Olika situationer uppstod då 

det fanns   behov av toaletts 

tillgänglighet och att nå den 

i tid. En rädsla för att förlora 

tarm kontrollen fanns. 

Rädsla Rädslor som 

orsakar 

begränsningar i 

dagliga livet 

och sociala 

sammanhang. 

Rädslan att överföra 

sjukdomen till kommande 

släktled, speciellt barnen och 

närmaste släktingar var mycket 

viktigt för patienterna. De 

känner sig skyldiga och är 

rädda för att orsaka sjukdomen 

hos en annan person. (Artikel 

10). 

Rädsla att överföra 

sjukdomen vidare till sina 

efterkommande skapade en 

känsla av skuld. 

Det dagliga livet krävde en hel 

del planering för att förhindra 

allvarliga symtom och tecken. 

För att få ut det mesta av livet 

behövdes denna planering 

integreras i livet. Dessa planer 

behövde ibland ändras 

konstant, då var det inte längre 

nödvändigt att göra planer. 

Patienterna var osäkra på hur 

deras kropp skulle bete sig. 

(Artikel 1). 

Daglig planering för att 

förhindra symtom och 

tecken. Planerna 

integrerades i livet, dock 

fick planerna ibland ändras 

då patienterna inte visste hur 

kroppen skulle fungera. 

Begränsningar 

Trötthet påverkade patienternas 

förmåga att ta sig igenom 

dagen. Det krävdes extra 

ansträngning för planeringar 

inför resor och sociala 

sammanhang för att klara av att 

umgås med andra. 

Möjligheterna att umgås 

begränsades eller missades helt 

och hållet. (Artikel 2). 

Trötthet påverkade 

förmågan att klara dagen. 

Det var ansträngande att 

planera sina resor och delta i 

sociala sammanhang. 

Möjligheten att umgås med 

andra var begränsad eller 

missades helt. 

Hinder i 

sociala 

relationer 

 

 

7 Etiska överväganden 
Författarna var medvetna om vilka etiska skyldigheter som ska visas hänsyn till i 

litteraturstudien. Kristensson (2014) förklarar att etiska övervägande bör göras innan en 

litteraturstudie påbörjas. Den som utför en litteraturstudie ska ta ställning till etiska 

frågeställningar inom forskning gentemot de studier som ska granskas (Kristensson, 
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2014). God forskning ska även bedrivas på ett hederligt sätt och innebär att inte 

plagiera, fuska eller fabricera data (Forsberg & Wengström, 2012). Författarna har med 

ärlighet utfört sin studie och inte fabricerat data, plagierat eller fuskat. Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver att vid systematiska litteraturstudier skall etiska 

övervägande utföras med hänsyn till urval och redovisning av studiens resultat. 

Forskarna ska ha utfört ett strikt etiskt övervägande, samt att de fått licens att utföra sin 

studie från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna har säkerställt 

att artiklar som inkluderades till studien hade fått godkännande från en etisk 

kommission och forskarna i valda artiklar beskriver tydlig hur etiska överväganden 

utfördes. 

 

8 Resultat 

8.1 Rädslor som orsakar begränsningar i dagliga livet och sociala 
sammanhang 

Carlsson och Persson (2015) förklarar att Crohns sjukdom är ett allvarligt tillstånd som 

kan innebära kroppsliga begränsningar på grund av fysiologiska symtom. Forskarna 

menar att de olika symtomen kan hindra individen från att utföra vissa sysslor, samt att 

det kunde påverka den drabbades liv. Genom att planera sin vardag kan de olika 

symtomen förebyggas. Ibland får individerna ändra sina planer då osäkerhet över hur 

kroppen ska fungera kan leda till oro (Carlsson & Persson, 2015). Svåra skov kan leda 

till låg energinivå för att delta i fysiska aktiviteter hos individer med Crohns sjukdom. 

Det innebär att symtom som uppstår under natten kan försämra sömnkvalitet och 

resulterar i trötthet (Sykes, Fletcher, & Schneider, 2015; Carlsson & Persson, 2015). 

Trötthet kan leda till att patienten blir tvungen att ändrade sina planer. Trötthet kan bero 

på sömnsvårigheter som orsakas rädsla över fekalinkontinens i sängen eller att patienten 

ständigt måste göra flera toalettbesök under natten (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, 

Ream, & Norton, 2013). Det finns också en oro och rädsla inför resor då dessa måste 

planeras noggrant då tillgången till en toalett begränsar patienten och medför att 

patienten väljer att inte resa iväg. Det är av betydelse att tillgång till toaletter finns 

eftersom det finns en rädsla över att förlora kontrollen över tarmfunktionen (Larsson, 

Lööf & Nordin, 2016). Det kan vara stressfullt under toalettbesök på offentliga platser. 

Långa köer till toaletterna eller behov av att återvända till toaletten direkt efter några 

minuter när köerna är långa, kan hindra patienter från att nå toaletten i tid. Det finns 

också en rädsla för att det ska höras ljud eller lukta illa när andra står i kö utanför, vilket 

kan uppfattas som pinsamt vilket kan medföra att patienterna undviker offentliga platser 
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(Pihl-Lesnovska, Hollman-Frisman, Hjortswang, & Börjeson, 2016). Crohns sjukdom 

kan innebära begränsningar som påverkar olika beslut i livet. Dessa begränsningar 

påverkar inte bara den kroppsliga funktionen utan också arbetslivet. Det kan skapa 

barriärer för att söka vissa jobb eller olika akademiska kvalifikationer. Andra beslut kan 

vara att inte skaffa flera barn då oro finns över olika komplikationer under graviditeten 

och eftervården (García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Richart-Martínez, & Sanjuán-Quiles, 

2017). Det finns en rädsla över att föra vidare sjukdomen till sina barn (Larsson et al., 

2016).  

 

På grund av begränsningar som kan uppstå vid sjukdomen upplever patienter en känsla 

av nedgradering, då individen inte ses som en vanlig person. För att leva ett vanligt liv 

är det viktigt att delta i sociala aktiviteter och ge tid till sin familj och leva som friska 

individer gör. Att vara vanlig innebär att fungera på sin arbetsplats eller i familjen, 

varav dagliga aktiviteter och sysslor hanteras. Sjukdomen kan försvåra för patienten att 

leva ett vanligt liv (Carlsson & Persson, 2015). Detta kan hindras av trötthet som 

påverkar det sociala livet. Patienterna beskriver att det är extra ansträngande att planera 

inför resor och socialt deltagande vilket gör att de begränsar sig genom att stanna 

hemma (Czuber-Dochan et al., 2013). Att inte kunna delta i sociala aktiviteter leder till 

nedstämdhet och depression hos människor med Crohns sjukdom (Sarlo, Barreto, & 

Domingues, 2008). Hos patienter med försämrad tarmfunktion förekommer en högre 

nivå av ångest. Försämrad tarmfunktion orsakar diarréer, låg energinivå och påverkade 

förmågan att utföra normala aktiviteter i vardagen. Det finns en stark koppling mellan 

ångest och social funktion på grund av känslomässig representation (Rochelle & Fidler, 

2013). Patienter beskriver förlusten av relationer på grund av humörsvängningar, samt 

att de är lättirriterade (García-Sanjuán et al., 2017). Samtidigt finns en rädsla att bli 

övergiven vilket resulterar i att människor med Crohns sjukdom döljer sina känslor för 

andra (Carlsson & Persson, 2015). Patienten upplever en social isolering vid Crohns 

sjukdom då det känner sig ständigt trötta och har ett ständigt oroar sig över toalettbesök 

(Pihl-Lesnovska Hjortswang, Ek, & Frisman, 2010). 

 

8.2 Upplevelser av maktlöshet i vården 

Patienter upplever en känsla av att inte bli betrodda, att inte få tydlig information eller 

den vård de behöver, detta kan leda till ett lidande för patienten (Pihl-Lesnovska et al., 

2016). Det är av betydelse för patienterna att känna sig bekräftade av vårdpersonalen 
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och bli lyssnad till för att upprätthålla värdighet. Patienterna upplever att de är experter 

på sin egen kropp och att inte bli lyssnad till uttrycker sig som känslor av maktlöshet. 

Här beskriver patienterna vården som en orsak till lidande på grund av felaktig 

behandling eller brist i det vårdande mötet. Ett bristande möte innebär att 

vårdpersonalen talar över patientens huvud om exempelvis smärtlindring eller att 

patienten kan bli beroende av dessa (Carlsson & Persson, 2015). En del patienter talar 

sällan med sina läkare om exempelvis trötthet utan fokus ligger på hur deras 

tarmfunktion fungerar och inte om hur det påverkar deras liv. Patienten har ett behov av 

att öka vårdpersonalens medvetenhet och få en patientcentrerad dialog. De ville bli 

sedda utifrån ett holistiskt perspektiv (Czuber-Dochan et al., 2013). Risken finns att tron 

på vårdpersonalen kan begränsas då patienter beskriver att vårdpersonal saknar kunskap 

om Crohns sjukdoms karaktär, samt att de inte ger en konkret lösning på deras problem 

(García-Sanjuán et al., 2017). Ibland räcker det med kunskapen läkarna har om 

sjukdomen. Patienterna vill endast veta när de behöver söka vård (Lesnovska, Börjeson, 

Hjortswang, & Frisman, 2013). Det finns dock en rädsla för att vårdpersonalen ska 

tröttna på att de söker vård och därför söker de oftast vård när sjukdomen är långt 

gången i skovet (Carlsson & Persson, 2015). Patienter beskriver frustration över den 

medicinska behandlingen då den uppfattas som ineffektiv och ger biverkningar som 

illamående, viktökning och håravfall. En annan del kan vara efter en operation då en 

känsla av maktlöshet finns när deras tillstånd inte förbättras. Det finns ett obehag inför 

de undersökningar som utförs i samband med sjukdomen, exempelvis koloskopi eller 

röntgenundersökningar (Pihl-Lesnovska et al., 2016). 

 

8.3 Brister i stöd och information 

Patienter beskriver att det finns ett behov av stöd från anhöriga och vänner för att klara 

av att hantera sin sjukdom och leva som de gjort innan diagnosen (García-Sanjuán et al., 

2017). En del patienter skildrar att stöd från arbetskollegor är viktigt för att klara av sitt 

arbete. Sjukvårdspersonal som är tillgänglig för samtal eller andra behov ger kontinuitet 

och hjälper patienterna att hantera sin sjukdom. Några patienter känner att de inte vill 

prata med sina nära anhöriga eller arbetskollegor då de känner sig som en börda (Pihl-

Lesnovska et al., 2010). 

 

Patienterna vill veta varför de drabbats av Crohns sjukdom, men känner att ingen 

vårdpersonal kan svara på deras frågor. En del patienter tror att deras sjukdom är ärftlig 
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medans andra tror att deras tidigare livsstil är orsaken till sjukdomen (García-Sanjuán et 

al., 2017). Patienter beskriver att kunskap är ett krav för att öka välbefinnandet och 

förhindra försämring i deras sjukdom (Lesnovska et al., 2013). Det finns en brist på 

förståelse eller omedvetenhet hos patienterna över vad deras diagnos innebär. Detta 

skapar oro över hur det påverkar deras framtid vilket kan vara ett lidande för patienterna 

(Matini & Ogden, 2016). Information i samband med diagnos är av betydelse för 

patienternas egenvård. Patienterna vill också ha information om hur och vart de kan 

vända sig för att få praktisk och ekonomiskt stöd (Larsson et al., 2016). Patienterna 

känner ett behov av att veta hur ofta sjukdomen kommer i skov. Det är viktigt att veta 

när och hur symtomen uttrycker sig och förstärker varandra. Några patienter vill inte 

veta orsakerna till sin sjukdom eftersom det skapar känslor av skuld och meningslöshet 

då det inte finns någon kurativ behandling (Lesnovska et al., 2013). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av lidande hos patienter med Crohns 

sjukdom. Litteraturstudie som metod är lämplig för att besvara syftet och få en översikt 

av den forskning som finns inom området. I denna metoddiskussion läggs fokus på att 

belysa styrkor och svagheter i den använda metoden som inkluderar 

sökningsförfarandet, urval, kvalitetsgranskning, och analys. 

 

Författarna använde sig av tre databaser för att få ett heltäckande sökresultat vilket ökar 

trovärdighet i sökningsförfarandet. Det användes både ämnesord från databaserna och 

fritextsökning med trunkering för att inte utesluta relevanta artiklar. Axelsson (2012) 

förklarar att använda sig av ämnesord kan orsaka att ny forskning inte kommer med i 

sökningen, vilket gör att än en fritextsökning bör utföras i samma databas (Axelsson, 

2012). Huvudsökningen gav flera dubbletter i alla databaser vilket bekräftade 

sökningens systematik, detta ökar trovärdigheten i sökningsförfarandet. Då fokus låg på 

upplevelser av lidande, användes sökorden experiences och suffering tillsammans med 

Crohn disease i databaserna Cinhal, Pubmed och Psycinfo. Då det inte gav så många 

träffar i databaserna fick sökningen breddas med Inflammatory Bowel Diseases, 

Attitude, Adaptation och Quality of life. 
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Begränsningar till tio år gamla artiklar användes i alla databaser för att hitta aktuella 

artiklar, svagheten med denna begränsning är att relevanta artiklar som publicerats 

tidigare missas. Det kan även innebära en styrka då mer aktuell forskning inkluderas i 

sökningen. Axelsson (2012) beskriver att tid begränsning kan vara en självklarhet om 

det undersökta området har en omfattande forskning, dock kan denna tidsbegränsning 

justeras utefter hur mycket forskning som finns på området som undersöks. Samtidigt 

kan en tidsbegränsning vara nödvändig för att få så aktuell forskning som möjligt 

(Axelsson, 2012). Peer review användes som begränsning för att få artiklar som är 

kolligalt granskade i Cinahl och Psycinfo vilket ökar trovärdigheten. I Pubmed fanns 

inte peer review som avgränsar, här använde sig författarna av databasen Ulrichweb för 

att se vilka studier som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta kan vara en 

nackdel då endast tidskrifter ingår i denna databas och inte om artiklarna är granskade. 

De enskilda artiklarna fick granskas manuellt av författarna för att bedöma om dom är 

vetenskapliga eller ej. Pubmed är en medicinsk databas som gav många träffar på just 

detta område och därför användes begränsningen Nursing Journals för att hitta artiklar 

som fokuserar på omvårdnad. Fördelen med att använda denna begränsning är att det 

inte blir för många artiklar i sökningsförfarandet vilket gör det lättare att hantera 

sökresultatet. Följden av denna begränsning är att flera artiklar kan gå förlorade i 

sökningen. Sökning utfördes även utan denna begränsning, dock mer översiktligt för att 

inte missa relevanta artiklar. Först användes en språkbegränsning på engelska som 

sedan valdes bort då flera artiklar kunde vara skrivna på båda engelska och ett annat 

språk. Att begränsa språket kan innebära att artiklar försvinner i sökningen. Författarna 

fick bredare sökresultat med relevanta artiklar när denna begränsning exkluderades.  All 

adults användes i den inledande sökningen, dock uteslöts artiklar som handlade om 

båda vuxna och barn så därför togs denna begränsning bort.  

 

Författarna har valt artiklar som är utförda både utanför och i Sverige vilket ger en 

bredare variation och ökar överförbarheten internationellt. För att ett resultat ska vara 

överförbart till andra situationer är just variationen, djup och innehållet några viktiga 

aspekter i de valda artiklarna (Rosberg, 2012). Samtidigt kan geografiska eller kulturella 

aspekter påvisa skillnader mellan olika länder. Författarna identifierade inga skillnader i 

valda artiklar som kan ha påverkat resultatet. Sykes et al. (2015) inkluderade endast 

kvinnor i sin studie vilket kan vara en svaghet då mäns upplevelser inte framträder. 

Denna studie valdes då den motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier. 
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Författarna inkluderade artiklar som handlade om inflammatoriska tarmsjukdomar då 

det fanns ett begränsat antal artiklar som handlade om upplevelser av Crohns sjukdom. 

Kravet var att valda artiklar skulle innehålla en majoritet av patienter som hade Crohns 

sjukdom. I Sykes et al. (2015) framgår det inte hur många patienter som har Crohns 

sjukdom, dock presenterar de i sitt resultat vilka som har sjukdomen. Det fanns endast 

åtta patienter i denna studie vilket minskar risken för att påverka resultatets 

överförbarhet.  

 

Valda artiklar var skrivna på engelska, vilket kan vara en svaghet då författarnas 

modersmål är svenska och därav kan översättningen påverkat tolkningen av resultatet. 

Författarna har använt sig av lexikon för att säkerställa översättningen.   

 

Granskning av artiklar utfördes enskilt av författarna och därefter diskuterades och 

jämfördes granskningsresultaten mellan författarna tills konsensus uppnåddes. Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall som användes modifierades enbart sjukdomsnamn 

från lungcancer till Crohns sjukdom. Författarna har inte ändrat frågor eller lagt till 

något i granskningsmallen, vilket ökar trovärdigheten och kvaliteten på granskningen. 

Endast en kvantitativ artikel inkluderades som passade till studiens syfte. Det kan vara 

en svaghet då kvantitativa studier har fler deltagare vilket ökar överförbarheten. Vid 

analysprocessen lästes först artiklarna igenom enskilt av författarna som sedan 

diskuterade samtliga artiklars innehåll. Utsagor identifierades och kodades för att hitta 

likheter och olikheter mellan artiklarna. Författarna hade hela tiden sin förförståelse i 

åtanke för att vara neutrala i sin analys och diskuterade innehållet i valda artiklar tills 

konsensus uppnåddes. Detta gjordes för att textens innehåll inte skulle misstolkas vilket 

stärker trovärdigheten i resultatet. 

 

9.1.1 Forskningsetiska överväganden 

Under studiens gång har etiska aspekter tagits hänsyn till. Alla resultat har presenterats 

och redovisats oavsett författarnas egna föreställningar. Författarna hittade inte något 

resultat som motsäger syftet under analysen vilket innebär en styrka. Att presentera alla 

resultat även om de inte förstärker forskarnas egna åsikter eller stödjer studiens hypotes 

är en aspekt som bör visas hänsyn till (Forsberg & Wengström, 2015).  Författarna har 

under granskningen säkerställt att valda artiklar är godkända av en etisk kommitté vilket 

också innebär en styrka för arbetet, samt att artiklar som haft etiska övervägande ingått i 

litteraturstudien. Det har tagits hänsyn till egna personliga och yrkesmässiga 
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erfarenheter om Crohns sjukdom. Att vara medveten om sin egen förförståelse är en 

styrka för arbetet. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Utifrån analysprocessen identifierades tre kategorier: Rädslor som orsakar 

begränsningar i dagliga livet och sociala sammanhang, Upplevelser av maktlöshet i 

vården, Brister i stöd och information. 

 

9.2.1 Rädslor som orsakar begränsningar i dagliga livet och sociala sammanhang 

Symtom och komplikationer vid Crohns sjukdom skapar rädsla hos patienten och 

begränsar dennes liv. Det framkom att rädsla kan leda till att patienten begränsar sin 

vardag och sina framtida planer. Lindwall (2012) beskriver att patienten kan uppleva ett 

sjukdomslidande, när sjukdomen tar över kroppen och dennes resurser. Patienten kan 

känna sig som en fånge i sin sjuka kropp och detta innebär att patienten blir tvungen att 

sätta gränser och anpassa sitt liv efter sjukdomen (Lindwall, 2012). Författarna anser att 

rädsla hade direkt och indirekt påverkan på patientens liv. Med direkt menas att själva 

symtomen av sjukdomen orsakade rädsla. Indirekt påverkan innebär att rädslan kan vara 

orsak till andra symtom som trötthet. Resultatet visar att rädsla över fekal inkontinens 

leder till att patienten inte kan sova som vanlig på nätterna, då uppstår trötthet som gör 

att patienterna inte orkar med dagen. Rädslan för fekalinkontinens under natten kan vara 

orsakat av tidigare händelser. Det kan vara så att patienterna skäms över tidigare 

erfarenheter och därför är rädda för att någonting ska hända under natten. Kemp, 

Griffiths och Lovell (2012) förklarar att patienter kan uppleva skam på grund av fekal 

inkontinensen. De påpekar att det kan vara associerat med tidigare erfarenheter. Fekal 

inkontinensen var inte enda orsaken till skam utan det fanns även en känsla av skam för 

rädslan som var konstant (Kemp et al., 2012). Författarna anser att skam över sin 

sjukdom kan innebära följder som ett dolt lidande. Skammen kan vara orsak till att 

patienter inte pratar om sin sjukdom med anhöriga eller andra. Det är på så sätt 

patienten kan lida i det tysta då det döljer sina besvär. Den skam patienten känner kan 

relateras till Erikssons (1994) teori om själsligt och andligt lidande. Hon beskriver att i 

relation till sin sjukdom och behandling kan patienten känna skuld, skam eller 

förnedring, samtidigt kan den orsakas av en fördömande attityd från vårdpersonal. Skam 

kan även förekomma inom andra sociala sammanhang (Eriksson, 1994). 
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Resultatet visar att trötthet, fekalinkontinens och humörsvängningar leder till att 

patienter inte kan delta i sociala aktiviteter med familj eller andra. Författarna kopplar 

det till livslidande som Eriksson (1994) menar skapar ett lidande då livssituationen och 

den sociala samvaron påverkas. Norton, Thomas, Lomax och Dudley-Brown (2012) 

beskriver att Crohns sjukdom kan göra att patienter begränsar sig till sociala aktiviteter 

och andra intressen på grund av trötthet eller andra symtom. De beskriver även att 

patienter som levde som singlar hade givit upp att ingå i ett förhållande då de kände sig 

oattraktiva på grund av sjukdomen. Några patienter ville inte ingå i en romantisk 

relation då de kände att de skulle belasta den framtida partnern med sin sjukdom 

(Norton et al., 2012). Författarna anser att när patienter inte vill ingå i en relation eller 

har svårt att umgås med andra kan det leda till social isolering. Patienterna uttryckte 

även svårigheter med att prata om sin sjukdom med andra vilket kan innebära ensamhet 

och att patienten lider i det tysta. Eriksson (1994) påpekar att ensamhet kan innebära ett 

lidande för människan. Hon menar att människan har ett djupt begär efter kärlek och 

bekräftelse, samt att ingå i en gemenskap med andra (Eriksson, 1994). Författarna tror 

att det kan påverka hela patientens livssituation och orsaka ett livslidande.  

 

Författarna anser att hälsa existerar i hela människan och kan påverka människans 

interaktion med livet. Vid en kronisk sjukdom tappar patienter hoppet om en kurativ 

behandling och försöker acceptera att leva med sjukdom upplevelsen. För att hantera 

sjukdomen sätter patienter gränser i sitt dagliga liv och sociala kontexter. Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar att leva med en kronisk sjukdom kan leda till en bestämdhet 

hos patienten, då det inte finns något att göra åt sjukdomen. Även om sjukdomen 

begränsar dagliga livet finns en frihet till hur patienten förhåller sig till sin bestämdhet. 

Hur patienten förhåller sig till hälsan och sin sjukdom upplevelse varierar från person 

till person (Dalhberg & Segesten, 2010).  

 

9.2.2 Upplevelser av maktlöshet i vården 

Resultatet visade att patienter upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. Detta 

kunde orsaka ett lidande då de inte blev bemötta på ett värdigt sätt. Om sjuksköterskan 

har ett dåligt bemötande gentemot patienten kan det orsaka ett vårdlidande. Lesnovska, 

Hollman-Frisman, Hjortswang, Hjelm och Börjeson (2017) lyfter att patienter vill bli 

bemöta med respekt och värdighet. Här framgår det att patienter är positiva till 

vårdpersonal som lyssnar till deras berättelser kring sin sjukdom och livshistoria. Några 
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patienter uttrycker att vårdpersonal bör ha bättre förståelse över att prata kring 

fekalinkontinens och andra besvär vid Crohns sjukdom. Patienter beskriver att ibland 

finns en dålig självinsikt hos personalen för att förstå andra människor och deras besvär 

(Lesnovska et al., 2017). Enligt författarna kan en av orsakerna till maktlösheten 

patienten känner i vården vara att det är svårt att prata om sin sjukdom. Det kan 

innebära att den patientcentrerade omvårdnaden där patienten får vara delaktig i sin 

egen omvårdnad hamnar i skymundan. Svensk sjuksköterskeförening (2017) definierar 

patientcentrerad vård som att patienten och närståendes individuella behov, värderingar, 

förväntningar och att tillgångar bör tillgodoses vid ett vårdande mötet. Eriksson (1997) 

tar upp att när patientens värdighet kränks kan det orsaka ett vårdlidande. Lidande 

orsakas inte endast av sjukdomen utan kan även orsakas av sjuksköterskans bemötande. 

Det kan vara att sjuksköterskan missbrukar sin maktställning så att patienten inte får 

delta i olika beslut eller en oförmåga hos sjuksköterskan att ha ett reflektivt 

förhållningssätt i mötet med patienten (Eriksson, 1997).  

 

9.2.3 Brister i stöd och information 

Ett annat resultat är att patienter känner att de är i behov av stöd, varav de tar hjälp av 

anhöriga eller arbetskollegor. Det framkommer att patienter ibland känner sig som en 

börda för omgivningen och då väljer att inte prata om sin sjukdom. Författarna uppfattar 

att patienter som inte pratar med sina anhöriga eller arbetskollegor, döljer sin sjukdom 

vilket kan innebära ett dolt lidande. Eriksson (1994) förklarar att vara patient och 

drabbas av sjukdom berör hela människans livssituation och innebär ett lidande. När 

människan lider så framstår en känsla av ovärdighet. Patienten som lider drar sig undan 

och undviker att tala om sin sjukdom med andra på grund av denna känsla (Eriksson, 

1994).  García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Sanjuán-Quiles, Gil-González och Richart-

Martínez (2016) betonar vikten av stöd från familjen och vänner hos patienter med 

Crohns sjukdom. De menar att patienter som får stöd från familj och vänner har bredare 

socialnätverk och får färre skov och bättre livskvalitet, vilket gör att de har lättare att 

hantera sjukdomen (García-Sanjuán, et al., 2016). Författarna vill belysa hur 

betydelsefullt stödet är. Om sjuksköterskan uppmärksammar de patienter som saknar 

stöd kan hjälpinsatser sättas in tidigt. Författarna anser att information till anhöriga kan 

vara värdefullt för att stärka patientens förmåga att hantera sjukdomen. 
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Resultatet visar att patienter som inte får tillräckligt med information och stöd vid 

diagnosen av Crohns sjukdom upplever en oro över deras diagnos och vad som orsakat 

sjukdomen. Författarna anser att otillräcklig information i samband med diagnosen kan 

leda till ett livslidande. I resultatet framgår det att patienter har känslor av skuld då de 

tror att deras tidigare livsstil har orsakat sjukdomen. Författarna menar att när 

patienterna inte får information i samband med diagnosen klandrar patienter sig själva. 

Det beror på att patienterna inte vet orsakerna till sin sjukdom. Författarna ser en 

koppling till Erikssons (1994) teori om livslidande då patienter känner känslor av skuld. 

Detta kan styrkas av García-Sanjuán, et al. (2016) som påpekar att patienter med Crohns 

sjukdom känner att de inte får tillräckligt med stöd och information i början av sin 

sjukdom vilket gör att de oroar sig inför framtiden. 

 

10 Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan bör ha ett reflektivt förhållningssätt vid varje möte med patienten. Det är 

av betydelse för att undvika lidande då patienten vill bli sedd och hörd, vilket innebär 

att lyssna till patienten och även se individen bakom sjukdomen. Kasén (2012) lyfter att 

om sjuksköterskan kan lindra lidandet kan det stärka den vårdande relationen. Att bli 

sedd och hörd ger möjlighet för deltagande i sin egen vård hos patienten och möjliggör 

en bättre vårdande relation (Kasén, 2012) När patienten ses som en unik individ kan det 

lindra patientens lidande och öka välbefinnandet. Sjuksköterskan kan identifiera 

faktorer för lidande och ha bättre förståelse för patientens situation. Samtidigt kan 

sjuksköterskans öka sin kunskap kring vad det innebär för patienten att leva med 

sjukdomen och lyssna till patientens livshistoria. Birkler (2003) förklarar att det är 

avgörande att förstå patientens synvinkel av att leva med sjukdomen och förstå hur 

sjukdomen påverkar livet för patienten. Han menar att sjuksköterskan bör skaffa sig en 

inblick i patientens liv för att få ett annat fokus i sin omsorg (Birkler, 2003). Mer 

information och stöd i samband med diagnos ger patienter bättre möjlighet att hantera 

sin sjukdom. Olika sätt att göra detta på kan vara att ge mer tid vid mötet med patienten 

eller kontinuerliga uppföljningar som kan säkerställa att patienten får den information 

och stöd han eller hon behöver. Svensk sjuksköterskeförening (2017) förklarar att 

sjuksköterskan bör stärka närstående och patientens förmåga till egenvård vid sjukdom, 

genom information och ha en god kommunikation. 
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11 Förslag till fortsatt forskning 
Redan under den inledande litteratursökningen uppmärksammade författarna att det inte 

finns specifik forskning kring patientens upplevelser av lidande vid Crohns sjukdom. 

Det kan behövas mer forskning om patientens upplevelser för att utveckla förståelse av 

patientens lidande. Hur anhöriga ser på sjukdomen verkar vara av betydelse för den som 

har drabbats av Crohns sjukdom. Det kan vara intressant att undersöka hur anhöriga ser 

på sjukdomen, samt relationen mellan anhörig och patient. Detta för att identifiera hur 

fördomar och attityden kring sjukdomen ser ut hos anhöriga. Det finns ett behov av 

forskning kring hur vårdlidandet kan uppstå i samband med bemötandet och 

sjuksköterskors attityd gentemot denna patientgrupp. Här kan exempelvis forskning 

kring sjuksköterskans kunskaper och attityd kring sjukdomen vara av intresse. Mer 

kunskaper om hur patienter lever med Crohns sjukdom och vad det innebär kan 

förbättra mötet med denna patientgrupp och minska lidandet. 

 

12 Slutsats 
Resultatet av litteraturstudien visar att sjukdomens karaktär kan skapa ett lidande för 

patienten. Patientens upplevelser av sjukdomen kan innebära en känsla av skam, rädsla 

och isolering från sociala sammanhang då sjukdomen berör intima delar. Det framgår 

att upplevelsen i mötet med vården kan skapa lidande då vårdpersonalen kan ha en 

fördömande attityd och brist på kunskap hos denna patientgrupp. Det gör att patienter 

inte söker vård i tid vilket ökar risken för komplikationer.
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Bilaga I 
Cinhal datum för sökning: 2017-10-11 

 

Nummer Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa fulltext Granskade artiklar Valda artiklar till 

studien 

S1 (MH "Crohn Disease")  1375     

S2 (MH "Inflammatory Bowel Diseases") 1466     

S3 "S1 OR S2" 2585     

S4 (MH "Life Experiences") 8142     

S5 (MH "Attitude") 4402     

S6 "MH suffering" 1050     

S7 "MH quality of life" 38531     

S8 (MH "Adaptation, Physiological")  2240     

S9 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 50635     

S10 S3 AND S9 161 98 15 10 5, (1), (6), (7), (9), (11) 

S11 "experience*" 126757     

S12 "attitude*" 95628     



  
 

II 

 

S13 "suffering*" 9439     

S14 "adaptation*" 17371     

S15 "quality of life" 60124     

S16 S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 262053     

S17 S3 AND S16 421 155 7 4 2, (4), (10), (1), (6), 

(7), (9), (11) 

" " fritextsökning, *trunkering, MH = Major Heading, ( ) Använda artiklar i studien inklusive dubbletter. 

 
Bilaga II 
Pubmed datum för sökning: 2017-10-13 

 

Nummer Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa fulltext Granskade 

artiklar 

Valda artiklar till 

studien 

#1 "Crohn Disease"[Mesh] 12215     

#2 "Inflammatory Bowel Diseases"[Mesh] 26894     

#3 #1 OR #2 26894     

#4 "Attitude"[Mesh] 126316     

#5 "Quality Of Life"[Mesh] 88262     

#6 "Experience" 261380     



  
 

III 

 

#7 "Suffering" 111828     

#8 "Adaptation" 128154     

#9 #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 642603     

#10 #3 AND #9 2254     

#11 #3 AND #9 begränsning:  

Nursing Journals 

89 35 10 3 3, (1), (2), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (11) 

#12 "experience*" 435832     

#13 "attitude*" 157317     

#14 "suffering*" 48728     

#15 "adaptation*" 134905     

#16 "quality of life" 198751     

#17 #12 OR #13 OR #14 OR 15 OR #16 874438     

#18 #3 AND #17 3069     

#19 #3 AND #17 begränsning:  

Nursing Journals 

99 25 6 0 (1), (2), (4), (5), (6), 

(7), (8), (9), (11) 

" " fritextsökning, *trunkering, MeSH = Medical Subject Headings, ( ) Använda artiklar i studien inklusive dubbletter. 



  
 

IV 

 

 
Bilaga III 
Psykinfo datum för sökning: 2017-10-13 

 

Nummer Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa fulltext Granskade artiklar Valda artiklar till 

studien 

S1 "Crohn disease" 312     

S2 "Inflammatory Bowel Diseases" 492     

S3 S1 OR S2 653     

S4 "experience" 188181     

S5 "attitude" 183446     

S6 "suffering" 16176     

S7 "adaptation" 44684     

S8 "quality of life" 52617     

S9 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 236299     

S10 S3 AND S9 114 20 10 2 1, (3), (4), (6), (9), 

(11) 

S11 "experience*" 220844     

S12 "attitude*" 183446     



  
 

V 

 

S13 "suffering*" 16176     

S14 "adaptation*" 44792     

S15 S8 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 437037     

S16 S3 AND S15 227 15 2 0  (3), (4), (6), (9), (11) 

" " fritextsökning, *trunkering, ( ) Använda artiklar i studien inklusive dubbletter. 

  



  
 

VI 

 

 

Bilaga IV 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes för att avgöra kvalitén på de granskade artiklarna varav poäng presenteras i artikelmatrisen. 

  

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med Crohns 

sjukdomsdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   



  
 

VII 

 

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   



  
 

VIII 

 

 
 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med Crohns 

sjukdomsdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



  
 

IX 

 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, 

signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter Slutsats saknas Låg Medel God 



  
 

X 

 

belyses) 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
Grad III: 60% 

 

 

 

 

Bilaga V 
Artikel matris 

Artikel 

nummer, 

Databas 

Författar, 

År, Land 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1  

Cinhal 

Carlsson, E., 

& Persson, 

E. (2015) 

Sverige. 

 

Living with 

intestinal failure 

caused by Crohn 

disease. 

Gastroenterology 

Nursing. 

Syftet med denna 

studie var att belysa 

hur det är att leva med 

en nedsatt 

tarmfunktion orsakad 

av Crohns sjukdom 

och hur sjukdomen 

påverkar det dagliga 

livet. 

En explorativ och 

kvalitativ intervju -studie 

med öppna frågor och 

fördjupande följdfrågor. 

10 individer med Crohns 

sjukdom deltog varav 7 

hade stomi och 7 hade 

parenteral nutrition i 

hemmet. 

Det framkom att individer 

som lever med Crohns 

sjukdom kämpar med 

olika komplikationer, samt 

hur dom hanterar det. Det 

visa sig att när 

sjukvårdspersonal 

misslyckades med att 

utnyttja patientens 

Hög 42 

poäng 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad Grad II: 70% 



  
 

XI 

 

kunskaper kunde 

patientens värdighet 

kränkas och orsaka rädsla 

och ångest hos patienten 

vilket orsakade ett 

vårdlidande. 

2 

Pubmed 

Czuber-

Dochan, W., 

Dibley, L. 

B., Terry, H., 

Ream, E., & 

Norton, C. 

(2013). 

Storbritanien. 

The experience of 

fatigue in people 

with 

inflammatory 

bowel disease: an 

exploratory study. 

Journal Of 

Advanced 

Nursing. 

Att utforska trötthet 

och hur det påverkar 

det dagliga livet, samt 

det strategier som 

används för att 

förbättra symptomen, 

som beskrivs av 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ studie med 

epistemologisk 

tolkningsmetod. 46 

individer, 28 med Crohns 

sjukdom och 18 med 

Ulcerös kolit rekryterades 

från Crohns och Kolit 

UK-medlems databasen. 

5 Fokusgrupps intervjuer 

utfördes och därefter 

transkriberades inspelade 

intervjuer och data 

tolkades och analyserades 

in i en tematisk ram. 

Fem teman identifierades: 

Erfarenheten av trötthet, 

orsaker till trötthet, 

hantering av trötthet, 

konsekvenser av 

utmattning och stöd. 

Trötthet hade en 

försvagande effekt på 

deltagarnas sociala och 

emotionella välbefinnande 

och begränsade deras 

sysselsättningsmöjligheter. 

Hög 42 

poäng 

3 

Psycinfo 

García-

Sanjuán, S., 

Lillo-Crespo, 

M., Richart-

Martínez, 

M., & 

Sanjuán-

Quiles, Á. 

(2017). 

Spanien. 

Understanding 

life experiences of 

people affected by 

Crohn's disease in 

Spain. A 

phenomenological 

approach. 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

livsupplevelser hos 

personer med Crohns 

sjukdom för att förstå 

de förändringar de 

måste möta dagligen 

sedan de 

diagnostiserades. 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie där 19 

patienter med Crohns 

sjukdom 

djupintervjuades. 

Resultatet visade hur 

patienter försöker hanterar 

Crohns sjukdom och hur 

sjukdomen begränsar det 

dagliga livet, sociala 

relationer och orsakar 

negativa upplevelser i 

sjukvården. 

Hög 48 

poäng 



  
 

XII 

 

 

4 

Cinhal 

Larsson, K., 

Lööf, L., & 

Nordin, K. 

(2017). 

Sverige. 

Stress, coping and 

support needs of 

patients with 

ulcerative colitis 

or Crohn's 

disease: a 

qualitative 

descriptive study. 

Journal Of 

Clinical Nursing. 

Syftet var att 

undersöka 

sjukdomsrelaterad 

stress, samt 

hanteringsstrategier 

och behovet av 

information och stöd 

hos patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom (ulcerös 

kolit eller Crohns 

sjukdom). 

Kvalitativ studie där 15 

patienter varav 7 med 

ulcerös kolit och 8 med 

Crohns sjukdom 

intervjuades och spelades 

in och transkriberades, 

därefter analyserades 

intervjuerna med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Fokus låg på hur patienten 

klarar av att hantera stress 

relaterat till sjukdom, samt 

hur det påverkar det 

dagliga livet och sociala 

relationer. Patienterna var 

tvungna att utveckla olika 

hanteringsstrategier för att 

klara av att hantera sin 

sjukdom. 

Hög 43 

poäng 

5 

Pubmed 

Lesnovska, 

K. P., 

Börjeson, S., 

Hjortswang, 

H., & 

Frisman, G. 

H. (2014). 

Sverige. 

What do patients 

need to know? 

Living with 

inflammatory 

bowel disease. 

Journal Of 

Clinical Nursing. 

Syftet var att 

undersöka behovet av 

kunskap hos patienter 

med inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ studie varav 30 

patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom varav 18 

med Crohns sjukdom och 

12 med Ulcerös kolit 

intervjuades med öppna 

och fördjupande frågor. 

En kvalitativ induktiv 

innehållsanalys utfördes 

för att beskriva 

patienternas 

kunskapsbehov. 

Resultatet visar att 

patienter upplever att det 

finns brist i kunskapen om 

sin sjukdom och hur 

patienterna kan hantera sin 

vardag samt svårigheter att 

förstå och anpassa sig till 

den informationen 

vårdpersonal ger. 

Hög 48 

poäng 

6 

Cinhal 

Matini, L., & 

Ogden, J. 

(2016). 

Storbritanien. 

A qualitative 

study of patients’ 

experience of 

living with 

Syftet med studien var 

att undersöka 

processen av 

anpassning till livet 

En kvalitativ studie varav 

10 individer med Crohns 

sjukdom och 12 med 

Ulcerös kolit rekryterades 

Resultatet visar på hur 

inflammatorisk 

tarmsjukdom påverkar 

sociala relationer och hur 

Medel 

38 

poäng 



  
 

XIII 

 

inflammatory 

bowel disease: A 

preliminary focus 

on the notion of 

adaptation. 

Journal Of Health 

Psychology 

vid inflammatorisk 

tarmsjukdom hos 

patienter. 

från ett online supportnät 

och intervjuades med en 

semistrukturerad intervju. 

En tematisk analys 

användes. 

patienter blir tvungna att 

anpassa sig till en ny 

livsstil. Sjukdomen 

beskrevs som en dold 

sjukdom bland deltagarna 

då den påverkade intima 

aspekter i livet vilket lede 

till social isolering. 

7 

Cinhal 

Pihl-

Lesnovska, 

K., 

Hjortswang, 

H., Ek, A., & 

Frisman, G. 

(2010). 

Sverige. 

Patients' 

perspective of 

factors 

influencing 

quality of life 

while living with 

Crohn disease. 

Gastroenterology 

Nursing 

Syftet med studien var 

att beskriva betydelsen 

av livskvaliten hos 

patienter med Crohns 

sjukdom. 

Kvalitativ intervjustudie 

med grounded theory 

kontaktades en patient i 

taget varav 11 

informanter mellan 29 till 

83 år där samtliga hade 

Crohns sjukdom. Data 

analyserades och 

jämfördes med tidigare 

analys innan nästa 

informant kontaktades. 

Resultatet visar att 

livskvaliten kan variera 

beroende på hur patienten 

hanterar sina 

begränsningar som 

relaterar till symtom och 

Crohns sjukdom. Viktiga 

kategorier som 

identifierades var 

självbild, bekräftande 

relationer, maktlöshet, 

attityd till livet och 

välbefinnande. 

Hög 43 

poäng 

8 

Pubmed 

Pihl 

Lesnovska, 

K., Hollman 

Frisman, G., 

Hjortswang, 

H., & 

Börjeson, S. 

(2016). 

Sverige. 

Critical Situations 

in Daily Life as 

Experienced by 

Patients With 

Inflammatory 

Bowel Disease. 

Gastroenterology 

Nursing. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

upplevelser av kritiska 

händelser i det dagliga 

livet hos patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ interjuv studie 

med öppna frågor och 

fördjupande följdfrågor 

varav 12 patienter med 

Ulcurös kolit och 18 med 

Crohns sjukdom 

interjuvades. 

Resultatet grundades med 

5 kategorier och 21 

underkategorier. Några av 

det viktigaste 

huvudområdena var 

förlora tarmkontrollen, att 

ha en kropp som luktar 

och att inte uppnå egna 

eller andras förväntningar, 

Hög 43 

poäng 



  
 

XIV 

 

samt biverkningar vid 

behandling som leder till 

frustration och behandling 

utan effekt. 

9 

Cinhal 

Rochelle, T. 

L., & Fidler, 

H. (2013). 

Storbritanien. 

The importance of 

illness 

perceptions, 

quality of life and 

psychological 

status in patients 

with ulcerative 

colitis and 

Crohn’s disease. 

Journal Of Health 

Psychology 

Studien undersöker 

sjukdomsuppfattningar 

hos en poliklinisk 

population med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och 

sjukdomsuppfattningar 

relaterat till 

svårighetsgrad av 

sjukdom, samt 

livskvalitet och 

psykologisk 

anpassning. 

Kvantitativ prospektiv 

studie varav en kohort på 

102 patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

inkluderades. 

Sjukdomsuppfattningar 

identifierades som starkt 

relaterade till patientens 

livskvalitet. Faktorer som 

rädsla, oro, samt upplevda 

hälsorelaterade problem 

påverkade livskvaliteten 

hos patienter med 

inflammatorisk sjukdom. 

Hög 39 

poäng 

10 

Cinhal 

Sarlo, R., 

Barreto, C., 

& 

Domingues, 

T. (2008). 

Brasilien. 

Understanding the 

experience of 

patients who have 

Crohn's disease. 

Acta Paulista De 

Enfermagem. 

Syftet var att förstå 

vad det innebär för 

patienten att ha 

Crohns sjukdom. 

Kvalitativ studie, med en 

hermeneutisk metod. Åtta 

patienter med Crohns 

sjukdom intervjuades. 

En kategori identifierad 

som: förändringar i 

livsperspektivet. 

Förändringsfaktorerna i 

kategorin var: ha kronisk 

sjukdom, mat, rädsla, brist 

på frihet, förebyggande av 

komplikationer och hopp. 

Patienterna använde sig av 

Medel 

36 

poäng 



  
 

XV 

 

olika strategier för att 

övervinna dessa faktorer 

och utveckla sina 

färdigheter för att leva 

med sjukdomen. 

11 

Cinhal 

Sykes, D. N., 

Fletcher, P. 

C., & 

Schneider, 

M. A. 

(2015). 

Kanada. 

Balancing my 

disease: women's 

perspectives of 

living with 

inflammatory 

bowel disease. 

Journal Of 

Clinical Nursing. 

Att undersöka den 

levda erfarenheten hos 

kvinnor med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ studie varav 8 

kvinnor (30-50 år) 

rekryterades. En 

enkätundersökning och 

halvstrukturerad intervju 

användes 

Flera teman identifierades 

bland annat hur 

informanterna balanserar 

sin sjukdom, exempelvis 

dietbeteenden, hantering 

av dagliga rutiner och sin 

medicinering för att lindra 

symtomen av sin sjukdom. 

Medel 

36 

poäng 

 


