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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Irritabel tarmsjukdom (Irritable Bowel Syndrome, IBS) är en funktionell 

tarmsjukdom med avföringsrubbningar som varierar mellan förstoppning och diarré eller en 

kombination av båda symtomen. Sjukdomen är vanlig med en prevalens på ca 10-20% av 

världens vuxna befolkning. Varför vissa människor drabbas av IBS är inte helt känt och det 

finns ingen specifik behandling för sjukdomen.  

Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av att leva med Irritable Bowel Syndrome. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk sökning efter artiklar som 

svarade mot litteraturstudiens syfte gjordes i databaserna Cinahl+, Medline och Psycinfo. 

Elva artiklar valdes ut och användes i litteraturstudien. 

Resultat: Litteraturstudien visade att patienternas upplevelser av att leva med IBS kunde 

delas in i sex olika kategorier; upplevelsen av en förändrad självbild, negativa känslomässiga 

upplevelser, upplevelser av bristande fysisk energi, upplevelse av en begränsning i sociala 

aktiviteter, upplevelse av ett varierande stöd från sjukvårdspersonal och upplevelse av behov 

utav pragmatiska lösningar.  

Slutsats: Litteraturstudien visar att individer med IBS upplever en försämrad livskvalitet, 

både fysiskt och psykiskt. Patienterna har nytta av att träffas i fokusgrupper ledda av 

sjuksköterskor, för att utbyta erfarenheter och kunskap om sjukdomen med varandra. 

 

Nyckelord: Irritabel tarmsjukdom, livskvalitet, personcentrerad vård, upplevelser. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Irritabel tarmsjukdom (Irritabel Bowel Syndrome, IBS) 

Enligt World Gastroenterology Organisation (WGO) definieras IBS som en funktionell 

tarmsjukdom, där buksmärta eller obehag är förknippad med avföring och/eller förändring i 

tarmvanan. Känslor av obehag (uppblåsthet), distension och störd avföring är allmänt 

associerade funktioner (http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-

guidelines/irritable-bowel-syndrome-ibs). Sjukdomen kännetecknas inte av biokemiska eller 

strukturella avvikelser (Simrén, 2008).  

 

1.1.1 Prevalens och orsak 
Prevalensen för IBS är ca 10-20% av världens vuxna befolkning. Sjukdomen förekommer 

främst i ålder 15-65 år, men första läkarkontakten tas vanligen vid 30-50 års ålder (Simrén, 

2008). Personer med IBS är en heterogen grupp. Kvinnor drabbas i högre grad än män 

(Håkansson, Sahlberg- Blom & Ternestedt, 2012). Orsaken till könsskillnader är inte klarlagd, 

men hormonella orsaker liksom faktorer mer relaterade till kvinnorollen har diskuterats. Det 

finns även mer psykologisk ohälsa kopplat till kvinnor och skillnad i tarmsymtom med mer 

förstoppning. Kvinnor upplever dessutom svårare mag-tarmsymtom och har mer intestinala 

symtom, samt är känsligare för födoämnen och mediciner än män (Simrén, 2008). Det finns 

studier som visar på att förstoppning är vanligare hos kvinnor, och att diarré förekommer 

oftare hos män (Anastasi, Capili & Chang, 2013).  

Varför vissa människor drabbas av IBS är inte säkert klarlagt. En betydande andel, ca 25-30% 

anger att besvären debuterat i anslutning till en gastroenterit. Postinfektiös IBS förkommer 

hos 7-31% av patienter med gastroenterit orsakad av olika bakterier och virus. Hereditet har i 

studier visat att det är vanligare än förväntat hos förstagradssläktingar till patienter med IBS. 

Tvillingstudier talar också för att det finns en betydande genetisk komponent. Olika psykiska 

symtom har kopplats till uppkomsten av IBS, som stressperioder, livskriser, sexuella och 

fysiska övergrepp. Detta har lett till att det anses att psykosociala faktorer kan ha en 

patogenetisk roll vid IBS (Simrén, 2008).  

1.1.2 Symtom och samsjuklighet 

Vanliga symtom som kan förekomma i skov eller som kronisktär smärta eller obehag som 

flyttar sig i buken. Smärtans karaktär varierar hos individen och släpper ofta vid tarmtömning. 

Bensvullnad och uppblåsthet är mycket vanliga symtom. Symtomen tilltar oftast under dagen 

och är vanligtvis som mest plågsamt under kvällen, för att sedan minska fram på 

morgonen. Ett särdrag som kan beskrivas är att smärta eller andra symtom sällan förekommer 

nattetid (Simrén, 2008). Symtomen varierar, hos en del patienter dominerar diarré, och för 

andra är förstoppning det dominanta symtomet. Vanligt är även att symtomen växlar mellan 

diarré och förstoppning (http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/behandling-av-

ibs-irritabel-tarm-med-fibrer/). Det finns även en rad icke- gastrointestinala symtom som kan 

ses i samband med IBS. Som exempelvis, slöhet, trötthet, ryggvärk och annan muskel och 

ledvärk. Patienterna kan också ha problem med nattliga urintömningar, ofullständig tömning 

av urinblåsan och sömnlöshet (Anastasi et al., 2013).  

Flera studier har visat att en stor del av IBS-patienterna lider av depression och ångest. I en 

granskning av sam sjukligheten mellan IBS och andra sjukdomar, visade det sig att 

psykiatriska störningar särskilt depression och ångest, förekom hos upp till 94 % av 

patienterna. För att fastställa om de psykiatriska störningarna fanns redan innan uppkomsten 

av IBS-symtom, eller om de kom senare, undersöktes 188 patienter med diagnosen. Det 

http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/irritable-bowel-syndrome-ibs
http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/irritable-bowel-syndrome-ibs
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/behandling-av-ibs-irritabel-tarm-med-fibrer/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/behandling-av-ibs-irritabel-tarm-med-fibrer/
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visade sig att ångest i större utsträckning utvecklades innan IBS-symtomens start (El-Sahly, 

Gundersen, Hatlebakk & Hausken, 2012). Individer med en ålder över 50 år med andra 

symtom som exempelvis ofrivillig viktnedgång, anemi, rektal blödning och förekomsten av 

inflammations- eller infektions markörer, är symtom som kan tyda på annan sjukdom. Dessa 

symtom ska inte förväxlas med diagnosen för IBS (El-Sahly, et al., 2012). 

1.1.3 Diagnostisering 
IBS går inte att diagnostisera med hjälp av undersökningar. Vid funktionella mag-

tarmsjukdomar används istället diagnoskriterier som fått namnet Rom-kriterierna. Sedan 2016 

används Rom IV- kriterierna. Där mäts kopplingen mellan obehag eller smärta i buken och 

stört avföringsmönster. Besvären måste ha pågått i minst en dag per vecka, under de senaste 

tre månaderna. Detta associerat med två eller fler av följande kriterier: 1) Relaterat till 

tarmtömning, 2) Associerad till en förändrad avföringsfrekvens, 3) Associerad med en 

förändring av avföringens form och utseende. Kriterierna ska ha varit uppfyllda under de 

senaste tre månaderna och symtomdebut ska ha skett minst sex månader före diagnos 

(Heidelbaugh, 2017). Vidare delas patienter med IBS in i undergrupper baserat på den 

dominerande avföringskonsistensen. IBS med diarré (IBS-D), IBS med förstoppning (IBS-C) 

och blandform med växlande hård och lös avföring (IBS-M), samt icke klassificerbar grupp 

med i huvudsak normal konsistens på avföring (IBS-U) (Simrén, 2008).  

1.1.4 Behandling  

Det finns ingen specifik behandling för diagnosen IBS. De olika behandlingsalternativen är 

symtomrelaterade och kan vara både icke-farmakologiska och farmakologiska. Läkare 

använder i samma utsträckning icke-farmakologiska metoder såväl som farmakologiska 

läkemedel. Farmakologisk behandling är symtomberoende och omfattar främst läkemedel mot 

diarrébesvär, laxerande läkemedel vid förstoppningsbesvär, antidepressiva samt 

ångestdämpande läkemedel. Av de farmakologiska läkemedlen visade sig laxermedel och 

antidepressiva läkemedel vara effektiva vid hanteringen av IBS. De icke-farmakologiska 

alternativen innefattar kostrådgivning, regelbunden motion, probiotika, hypnoterapi, kognitiv 

beteendeterapi, yoga och akupunktur. Patienterna har större förtroende för den icke-

farmakologiska behandlingen, än de har för läkemedels behandling. Den icke-farmakologiska 

behandlingen är effektivare. Av de icke-farmakologiska tillvägagångssätten har 

kostrådgivning, regelbunden motion, probiotika intag och hypnos terapi, visat sig vara 

effektiva vid hanteringen av IBS, och visat sig ha förbättrat symtom samt livskvalitet. (El-

Sahly et al., 2012). 

1.1.5 Omvårdnad av patienter med IBS 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnaden. Begreppet 

omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och patientnära arbete.  

När det gäller omvårdnadsprocessen är det ofta sjuksköterskans uppgift att ansvara för, samt 

att leda omvårdnadsarbetet. Det innebär att arbeta självständigt samt i team och i samverkan 

med patienten och dennes närstående. Att ansvara för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnaden, kan också vara en del i sjuksköterskans 

arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

IBS är en kronisk och ofta livslång sjukdom. En god relation mellan sjuksköterska och patient 

är viktig för att kunna ge rätt stöd och utbildning. Det hjälper patienten att hantera sin 

diagnos, då den i stor utsträckning påverkar det dagliga livet (Mason, 2014). I en studie av 

Håkanson et al. (2012), delades IBS patienter in i fokusgrupper. De träffades under fem dagar, 

fem timmar vid varje tillfälle. Syftet var att utbyta erfarenheter och få ny kunskap om sin 
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sjukdom av varandra. En sjuksköterska var närvarande vid alla tillfällen och hade rollen som 

koordinator. Sjuksköterskan hade även till uppgift att stödja gruppdiskussionerna och att svara 

på frågor som uppkom. Vid uppföljning visade resultatet på att en majoritet av deltagarna 

upplevde ett ökat välbefinnande. Enligt Weaver, Melkus & Henderson (2017) kan 

sjuksköterskor främja en tidig diagnos av IBS, och ge patienterna tidigt stöd och utbildning 

om sjukdomen, och därmed lindra lidande. Detta kan ske genom att sjuksköterskan är bekant 

med sjukdomens prevalens och symtom.  

Simrén (2008) menar att det är speciellt viktigt att patienterna undviker att utesluta för mycket 

i kosten, då det skulle kunna leda till näringsbrist.  

Några råd om egenvård vid IBS enligt Simrén (2008): 

- låta patienten föra dagbok över symtom och födointag över en vecka för att se om några 

uppenbara samband finns mellan symtom och intag av viss föda  

- regelbundna måltider  

- värdera om symtomen kan relatera till födointag och ät mönster  

- minska fettintag eftersom det kan öka besvär vid IBS  

- vid stort intag av kaffe bör det minskas om symtom som smärta, gaser och diarré dominerar  

- typ av fiberintag bör värderas. Icke lösliga fibrer som exempelvis bör bytas ut mot högre 

andel lösliga fibrer såsom havre, råg och korn, samt frukter som exempelvis banan, plommon, 

aprikos och körsbär.  

- vid förstoppning är det viktigt med reglering av vätskeintag (det är dock vetenskapligt ett 

bristfälligt råd)  

- laktosfri kost under en kort period hos de patienter där symtom relateras till intag av 

mejeriprodukter  

- patienter som äter mycket frukt eller sorbitol och har symtom som diarré och smärta bör 

minska på intaget under en period (ibid.).  

1.2 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har visat sig ge en kortare vårdtid på sjukhus. Den får patienten att 

känna sig tryggare och minskar de medicinska komplikationerna. Detta gör att samhällets 

resurser kan användas mer effektivt (http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard). I 

sjuksköterskans profession innebär begreppet personcentrerad vård, att synen på patienten ska 

vara holistisk (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrering innebär att ha ett etiskt 

förhållningssätt som vägleder i praktiska handlingar som både yrkesperson och medmänniska. 

Den makt och det ansvar professionell kunskap innebär, måste balanseras mot patientens rätt 

till självständighet och integritet. I den personcentrerade vården kan tre nyckelbegrepp ses. 

Dessa är partnerskap, patientberättelse och dokumentation (Edvardsson, 2010; Edvardsson, 

2015). Personen ska sättas i centrum framför sjukdomen och ses som en jämbördig partner i 

en vård- och omsorgs situation. För att det ska vara möjligt behöver sjuksköterskan vara 

öppen för och vara intresserad av patientens berättelse och hur denna upplever sin situation. 

Vid planering och genomförande av vård och omsorg, ska lika stor hänsyn tas till de behov 

patienten uttalat som till de professionella bedömningar som vårdgivaren gjort. Vidare ska 

sjuksköterskan så långt det är möjligt, hjälpa patienten att leva det liv individen vill leva trots 

sjukdomen. För att ge en personcentrerad vård krävs också kunskap om vem patienten är som 

person, inte bara patient. Det är viktigt att vårdplanen dokumenteras och följs upp 

regelbundet. Det viktigaste i den personcentrerade vården är att kunna se patienten bakom 

sjukdomen (Edvardsson, 2010). 

 

http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard
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1.3 Livskvalitet  

Livskvalitet kan sägas vara ett mått på individens egen uppfattning om sitt psykiska, fysiska 

och sociala välbefinnande. Livskvalitet handlar om individens subjektiva upplevelse av sin 

livssituation relaterat till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. Detta 

relaterat till samhällets rådande kultur och normer. Upplevelsen är personlig och kan variera 

med tiden, beroende på hur livssituationen förändras. Hälsa är en viktig faktor för livskvalitet, 

men även familj, socialt umgänge, arbete, ekonomi, utbildning och boende är faktorer som har 

betydelse. Ett formulär som ofta används i kliniska studier för att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet är SF-36 (http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-

praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/).  

1.4 Hälsa  

Definitionen hälsa enligt WHO är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada (WHO, 1948). Enligt litteraturen kan hälsa förstås på två sätt. 

Det ena är det naturvetenskapliga/biomedicinska perspektivet som beskriver det medicinska 

sättet att lindra och bota sjukdomar och därmed återställa hälsa. Det andra synsättet är det 

humanistiska som utgår från ett holistiskt synsätt på människan. Hälsa formas då människan 

upplever sitt välbefinnande och sina känslor. Det är alltså något mer än bara själva sjukdomen 

och något man upplever varje dag. Det ena synsättet utesluter inte det andra. För att få 

förståelse för människors upplevelser av hälsa behövs båda perspektiven  

(Willman, 2014). 

 

1.5 Problemformulering 

IBS är i sig en godartad sjukdom. Den som drabbas kan emellertid uppleva stora bekymmer 

både psykiskt, fysiskt och socialt.  Den höga prevalensen av sjukdomen bland befolkningen, 

gör att sannolikheten är stor att sjuksköterskan möter dessa patienter inom både öppen- och 

slutenvården. Ökad kunskap om sjukdomen och om hur patienterna upplever denna behövs 

för att sjuksköterskan ska kunna planera och utföra personcentrerad vård. 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med Irritable Bowel 

Syndrome. 

3. Metod 

 

3.1 Design 

En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv design. För att få fram relevant litteratur som 

svarade mot studiens syfte gjordes en systematisk litteratursökning (Kristensson, 2014). Den 

systematiska sökningen genomfördes i tre olika databaser. Vetenskapliga studier valdes ut, 

granskades kritiskt och analyserades.  

3.2 Sökstrategi 

Databaserna som användes för litteratursökningen var Cinahl+, Medline och Psycinfo. De 

valdes utifrån att de har ett stort utbud av omvårdnadsvetenskapliga artiklar. De 

meningsbärande orden som identifierades i syftet var Irritabel tarmsyndrom och upplevelse. 

Sökorden översattes till engelska med hjälp av MeSH i Medline samt Cinahl+ Headings i 

Cinahl+. Orden som till sist användes var Irritable Bowel Syndrome, Quality of Life, 

Experience och Emotions. I Psycinfo användes även lived experience.  

Sökorden Quality of Life, Emotions samt Irritable bowel syndrome användes vid sökning i 

ämnesordlistan, medan Experience och Lived experience användes vid sökning i fritext. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
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Dessa sökningar kombinerades sedan ihop med OR och AND enligt Boolesk logik (se bilaga 

1 sökmatris). Sökningarna i Cinahl+ och Psycinfo begränsades till artiklar som var peer 

reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan 2007-2017. I Medline begränsades 

sökningarna till artiklar skrivna på engelska och publicerade mellan 2007-2017. Se bilaga 1. 

3.3 Urval 

Vid urvalet av artiklar inkluderades studier som omfattade vuxna individer med diagnosen 

IBS, enligt Rom-kriterierna. Artiklar som handlar om upplevelsen av att leva med IBS i det 

dagliga livet. Artiklar exkluderades som handlade om patienter diagnostiserade med annan 

tarmsjukdom än IBS. 

Vid urval ett lästes sammanlagt 1104 titlar i databaserna Medline, Cinahl+ och Psycinfo varav 

72 artiklar valdes ut där titeln svarade mot syftet (se bilaga.1). Vid urval två lästes abstract för 

de 72 artiklarna och av dessa valdes 43 artiklar ut att läsas i sin helhet. I urval tre lästes de 43 

artiklarna i sin helhet och 11 artiklar valdes ut att ingå i litteraturstudien.  

3.4 Granskning/värdering 

De kvalitativa artiklarna granskades enligt SBU´s granskningsmall, ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 

2014). De kvantitativa artiklarna granskades enligt Kristenssons granskningsmall för 

bedömning av tvärsnittsstudier (Kristensson, 2014). De elva artiklar som granskades 

bedömdes alla vara av så hög kvalitet att de inkluderades i studien. Se bilaga 2. 

3.5 Analys 

En integrerad analys av innehållet i artiklarna gjordes enligt Kristensson (2014). Artiklarna 

lästes grundligt ett flertal gånger av båda författarna till denna studie. Detta gjordes för att 

identifiera de likheter och skillnader som fanns i de olika artiklarnas resultat. Liknande 

resultat sammanfattades i olika kategorier. Dessa var; upplevelsen av en förändrad självbild, 

negativa känslomässiga upplevelser, upplevelser av bristande fysisk energi, upplevelse av en 

begränsning i sociala aktiviteter, upplevelse av ett varierande stöd från sjukvårdspersonal 

och upplevelse av behov utav pragmatiska lösningar.  

3.6 Etiska överväganden 

Inför genomförandet av studien gjordes ett etiskt ställningstagande att inte använda studier 

som saknade ett etiskt godkännande. Vid en litteraturgranskning ska hänsyn tas till att de 

studier som granskas är etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). 

I åtta av de artiklar som valdes ut framgick det att artikelförfattarna hade fått tillstånd till sina 

studier från etisk kommitté. I de tre resterande artiklarna framkom det inte om studierna hade 

fått ett etiskt. Där fick tidskrifterna granskas för att bekräfta att studierna i de publicerade 

artiklarna hade ett etiskt godkännande. 

Uppsatsförfattarna har ej medvetet undanhållit någon fakta eller medvetet förvanskat 

resultaten i de ingående studierna, utan redovisat dessa efter bästa förmåga. 

4. Resultat 

I litteraturstudien användes elva artiklar som bearbetades och analyserades enligt Kristenssons 

(2014) metod. Både artiklar med kvalitativa och kvantitativa studier användes. Länderna som 

representerades i de olika studierna var England, Holland, USA, Sverige, Korea och Norge. 

Utifrån artiklarnas resultat identifierades sex huvudkategorier; upplevelsen av en förändrad 

självbild, negativa känslomässiga upplevelser, upplevelser av bristande fysisk energi, 
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upplevelse av en begränsning i sociala aktiviteter, upplevelse av ett varierande stöd från 

sjukvårdspersonal och upplevelse av behov utav pragmatiska lösningar.  

4.1 Upplevelsen av en förändrad självbild 

Studiedeltagarna beskrev att de upplevde sig kroppsligt och mentalt annorlunda jämfört med 

den självbild de hade som friska. Problem som påverkade den fysiska hälsan förde med sig 

ilska och frustration som fick studiedeltagarna att känna sig annorlunda. Det blev som mest 

påtagligt i sociala relationer (Håkanson, Sahlberg-Blom, Nyhlin &Ternestedt, 2009). Flera av 

deltagarna angav att sjukdomen hade blivit så integrerad i deras liv, att den hade blivit en del 

av deras identitet. Andra beskrev att deras sjukdom hotade bilden de hade av sig själva i rollen 

som förälder, partner eller vän (Farndale & Roberts, 2011; Håkansson et al., 2009).   

4.2 Negativa känslomässiga upplevelser 

Att leva med en oförutsägbar kropp upplevdes som påfrestande i det dagliga livet. Upprepade 

toalettbesök innan hemmet lämnades kunde medföra en för sen ankomst till ett bokat möte, 

detta kunde kännas respektlöst mot den person mötet var bokat med. Individerna med IBS 

kände ett starkt missnöje med sin situation. Några uttryckte det som att de var beredda att göra 

vad som helst för att befria sig från det som de ansåg vara en otrevlig kompanjon (Rønnevig, 

Vandvik & Bergbom, 2009;Drossman, Chang, Schneck, Blackman, Norton & Norton, 2009; 

Håkansson et al., 2009). Det var viktigt för många individer att inte omgivningen märkte av 

sjukdomen. Deltagarna rapporterade att de kände skam över sin sjukdom och därför ville de 

inte prata med andra om den. Många upplevde också en kvardröjande oro och rädsla för att 

IBS diagnosen var fel. De oroade sig att de hade en allvarligare sjukdom, som exempelvis 

cancer. De kunde ha en känsla av skuld för att de inte gjorde något för att bota sin sjukdom. 

(Casiday, Hungin, Cornford, de Wit, Blell, Casiday & Blell, 2009; Drossman et al., 2009; 

Farndale& Roberts, 2011).  

Måttliga nivåer av ångest och depression rapporterades hos hälften av studiedeltagarna, 

framförallt hos individer med diarré problematik(Smith, Steinke, Penny, Kinnear & Penman, 

2010). Enligt Sherwin & Henderson (2016) behandlades mer än hälften av studiedeltagarna 

med läkemedel mot ångest, depression eller både och. I en studie av Drossman et al. (2009) 

uttryckte deltagarna känslor som ”Det är fruktansvärt och det känns som att det aldrig 

kommer att bli bättre”; ”Jag oroar mig hela tiden huruvida det kommer att ta slut”;” Det känns 

som att jag inte står ut längre”;” Rädslan att få en ny attack är värre än att få attacken”.   

4.3 Upplevelser av bristande fysisk energi 

Vissa av deltagarna pratade om upplevelsen att bli motarbetade av sina tarmar (Rønnevig et 

al., 2009). Kost och stress var viktiga ”triggers”, men vilken typ av mat eller vilken typ av 

stress som utlöste symtomen varierade i stor grad (Casiday et al., 2009). Många av patienterna 

upplevde en uttalad trötthet, de uttryckte det som att det inte fanns någon energi kvar i slutet 

av dagen.  Orken räckte inte till för att utöva fritidsaktiviteter som de tidigare haft. Det 

påverkade även patienternas arbetsförmåga. Konsekvenserna av att de fick lägga så mycket 

energi på att hantera sjukdomssymtomen, ledde till att individerna inte orkade ta på sig något 

extra ansvar på arbetet. De mäktade bara med att göra det som var absolut nödvändigt 

(Drossman et al., 2009; Håkansson et al., 2009). 

4.4 Upplevelse av en begränsning i sociala aktiviteter 
De flesta av deltagarna av uttryckte en stark känsla av oro att inte hinna i tid till en toalett, när 

IBS symtomen gjorde sig påminda. Att få springa ofta på toaletten upplevdes genant, framför 

allt i sociala sammanhang (Rønnevig et al., 2009; Drossman et al., 2009 & Håkansson et al., 

2009). Symtomen gjorde sig påminda vid olämpliga tillfällen, exempelvis på en begravning, 
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ett möte eller vid en middagsbjudning. Detta fick studiedeltagarna att känna begränsningar i 

att delta i sociala aktiviteter. Det gjorde det även svårt att ha ett spontant umgänge med 

vänner. Behovet av närhet till toalett var begränsande i de flesta sociala situationer. För vissa 

deltagare blev rädslan att inte hinna till en toalett i tid så begränsande att de inte ville lämna 

hemmet (Rønnevig et al., 2009; Drossman et al., 2009 & Håkansson et al., 2009). 

För många individer var det viktigare att skydda familjen från sjukdomens konsekvenser än 

att söka familjens stöd i sjukdomen. För deltagarna var det viktigt att uppfattas som lika 

pålitliga och förutsägbara som friska individer (Casiday et al., 2009; Drossman et al., 

2009;Rønnevig et al., 2009;). 

Upplevelsen av att inte få förståelse från omgivningen, var ett hinder till att ha ett normalt 

socialt samspel. Flera deltagare kände att de inte kunde diskutera sjukdomen med familj och 

vänner, då de ofta inte fick någon förståelse för sina symtom (Casiday et al., 2009; Drossman 

et al., 2009). 

 

Svårighetsgraden av symtomen var signifikant relaterad till den totala hälsorelaterade 

livskvaliteten.  Den påverkade även känslan av nedstämdhet, dagliga aktiviteter, undvikande 

av mat och sociala sammanhang (De Gucht, 2015; Park, Choi, Kim, Choi, Choi, Hong & 

Sung, 2009). Personer som hade svårare symtom angav att de upplevde fler och allvarligare 

konsekvenser av sin IBS diagnos.  Den känslomässiga påverkan var större, och de kände 

mindre kontroll över sin sjukdom (Sherwin & Henderson, 2016). 

 

Generellt upplevdes livskvaliteten försämrad. Flera studiedeltagare rapporterade att 

livskvaliteten varierade från dag till dag. Någon uttryckte att livskvaliteten var ”i toaletten”. 

Detta uttryck fick medhåll från flera andra deltagare (Drossman et al., 2009). 

4.5 Upplevelse av ett varierande stöd från sjukvårdspersonal 

Relationen och kommunikationen mellan läkare och patient var viktigare än utfallet av 

behandlingen (Casiday et al., 2009). De patienter som var nöjda med stödet de fick från 

sjukvårdspersonalen upplevde att läkarna gjorde sitt bästa. Individerna kände tacksamhet och 

lättnad över informationen om att IBS inte var ett livshotande tillstånd. Deltagare som kände 

stöd från sin läkare upplevde ett större lugn. Att bli sedd och lyssnad på ingav förtroende och 

hopp inför framtiden med sjukdomen. Detta även om det inte fanns några fungerande 

läkemedel (Casiday et al., 2009; Farndale & Roberts, 2011; Håkansson et al., 2010; 

Björkman, Simrén, Ringström & Jakobsson Ung, 2016). 

Det fanns patienter som uttryckte missnöje över att läkarna inte visade förståelse för hur 

mycket IBS diagnosen påverkade deras dagliga liv. En typisk upplevelse var att inte bli tagen 

på allvar av sjukvården och att få höra uttryck som exempelvis ”min vän, du måste bara se till 

att du lugnar ner dig, så ska du se att du mår bättre”. Att sjukdomen inte syntes utanpå 

upplevdes av några deltagare som att deras sjukdom blev ifrågasatt. De kände sig övergivna 

av sjukvården, då de upplevde att de var en lågprioriterad sjukdomsgrupp. Detta beroende på 

att sjukvården ansåg att IBS inte var en ”riktig” sjukdom (Casiday et al., 2009; Håkanson, 

Sahlberg-Blom &Ternestedt, 2010 & Björkman et al., 2016). Många deltagare kände 

främlingskap inför sjukvården, av tre anledningar: den första anledningen var en svag relation 

med läkaren, som ledde till en väldigt begränsad förklaring eller ingen förklaring alls till hur 

de skulle hantera sjukdomen. Andra anledningen var att de inte hade någon tro på att 

sjukvården kunde erbjuda hjälp. Det baserades på egna och andras erfarenheter. Den tredje 

anledningen var att deltagarna tillskrev en försämring i sina symtom till tidigare sjukvård 

(Farndale& Roberts, 2011). 
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4.6 Upplevelse av behov utav pragmatiska lösningar 

Bristen på en enhetlig behandling av IBS krävde av patienten att de hittar egna strategier för 

att hantera sjukdomen. Lösningarna som användes var ofta pragmatiska. Det kunde 

exempelvis vara att ta reda på var toaletterna fanns, att gå upp tidigare på morgonen för att 

tarmfunktionen skulle hinna normalisera sig innan hemmet lämnades. Det kunde också vara 

att ta med sig extra underkläder. Dessutom planerades dagen efter vilka tider symtomen 

brukade vara som intensivast (Farndale & Roberts, 2011). En kvinna beskrev att hon kom 

tidigare till arbetet för att minska stressbelastningen, det gav en bättre start på dagen. En 

annan kvinna hade nytta av att få kunskap om sjukdomen (Håkansson et al., 2009). Andra 

strategier kunde vara att undvika att äta några dagar före ett planerat event. De hade också 

strategier för vad, när och hur det fungerade att äta. Detta i ett försök att förhindra symtom. 

De såg också till att ha gott om tid, för att undvika stress. Stress var ofta en ”trigger” av 

symtom.  

Andra lösningar för att kunna leva som vanligt och inte låta sjukdomen ta överhand, kunde 

vara att exempelvis ta med egen mat till kalas. Det kunde också vara att ta med sig 

toalettpapper på en skogspromenad och att alltid ha kontroll på var närmaste toalett 

fanns(Casiday et al., 2009; Drossman et al., 2009;Rønnevig et al., 2009). 

4.7 Resultatsammanfattning 

Många deltatagare upplevde att sjukdomen var så integrerad i livet att den blivit en del av 

individernas identitet, det gav en förändrad självbild. Att leva med IBS gav upphov till många 

negativa känslomässiga upplevelser. Exempelvis att det var påfrestande att leva med en 

oförutsägbar kropp. Många kände skam över sjukdomen och ville inte prata om den med sin 

omgivning. En av sjukdomens konsekvenser var att den gav upphov till bristande fysisk 

energi. Orken räckte inte till att utöva fritidsaktiviteter som tidigare. Även patienternas 

arbetsförmåga påverkades negativt. Sjukdomens symtom gjorde sig påminda vid olämpliga 

tillfällen, vilket ledde till begränsningar i sociala aktiviteter för dessa individer. I studierna 

framkom det att den totala livskvaliteten blev sämre med IBS. Detta var signifikant relaterat 

till hur svåra symtom patienterna upplevde. IBS patienterna upplevde ett varierande stöd från 

sjukvårdspersonalen. De som hade positiva upplevelser kände att läkarna gjorde sitt bästa och 

att de blev lyssnade på. Andra patienter upplevde att de inte blev tagna på allvar och att de 

inte fick någon förståelse för hur IBS påverkade det dagliga livet. De upplevde att de var en 

lågprioriterad sjukdomsgrupp. Avsaknaden av hjälp från sjukvården skapade ett behov av 

pragmatiska lösningar för att hantera sjukdomens symtom. Det kunde exempelvis vara att 

undvika stress och planera när, vad och hur de skulle äta. Gemensamt för de flesta individerna 

var också att de ville ha kontroll på var närmaste toalett fanns. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar. Enligt 

Kristensson (2014) är en litteraturstudie ett bra sätt att sammanställa redan existerande 

forskning. Det kan leda fram till förslag till förändringar i arbetssätt eller bemötande av en 

patientgrupp. Artiklar söktes i databaserna Cinahl+ och Medline. De användes då de har ett 

stort utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet. Psycinfo har ett annat fokus, 

men användes för att inte missa artiklar som var relevanta för studiens syfte.  

Enligt Kristensson (2014) är målet med sökorden att de ska vara så känsliga som möjligt för 

att inga relevanta artiklar ska missas. De ska också vara tillräckligt tydliga för att sortera bort 

de irrelevanta artiklarna. Sökorden som användes valdes ut med hjälp av Cinahl headings 

samt Mesh för att hitta sökord som motsvarade syftet. Sökordet ”livskvalitet” (quality of life) 
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fanns inte i syftet men ansågs vara ett relevant begrepp till syftet. I Psycinfo användes 

sökordet ”lived experience” eftersom syftet handlade om patienters upplevelser av sin 

livssituation. Booleska fraser AND och OR användes i kombinationer för att ge variation i 

sökningarna.  Begränsningar som gjordes i sökningarna var peer-reviewed som syftade till att 

få en så bra kvalitet som möjligt på artiklarna. Årtal begränsades till publiceringsår 2007-2017 

för att få en så aktuell forskning som möjligt. Ytterligare en begränsning var engelska språket 

för att kunna tolka innehållet i artiklarna. Då författarnas modersmål inte är engelska skulle 

det ändå kunna finnas risk för feltolkningar. En svaghet med att begränsa sökningarna till 

publiceringsår och språk skulle kunna vara att relevanta studier sorteras bort. 

Artiklar som valdes ut var både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna lästes först i sin helhet 

av båda författarna. Detta för att inte påverka varandra i tolkningen av artiklarna. Vidare 

granskades artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet med hjälp av granskningsmallar. Detta 

för att hålla hög kvalitet på artiklarna som låg till grund för studien. Kvalitativa studier 

speglar individernas unika upplevelser på ett bra sätt. Sju av artiklarna var kvalitativa och 

granskades för trovärdighet. I dessa var det väl beskrivet hur studierna hade genomförts. Flera 

av dem innehöll citat från studiedeltagare, vilket kunde styrka analyserna. I två av de 

kvalitativa studierna kunde urvalet av studiedeltagare diskuteras. I den ena var det endast 

högutbildade patienter och i den andra hade deltagarna tidigare varit med i en 

patientutbildning om IBS. Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av 

att leva med IBS, ansågs studierna vara relevanta, då resultaten var samstämmiga med övriga 

studiers resultat. De kvantitativa studierna visar på gemensamma upplevelser på gruppnivå. 

Fyra kvantitativa artiklar inkluderades. I två av dessa var bortfallet stort, men antalet 

studiedeltagare var ändå så stort att studierna bedömdes som tillförlitliga.  

En styrka med de utvalda artiklarna är att de representerar flera olika länder. Resultaten i 

studierna är samstämmiga oavsett ursprungsland, vilket ger tyngd till resultaten. Att 

majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor skulle kunna ses som en svaghet. Men eftersom 

två tredjedelar av de som drabbas av IBS är kvinnor, ansågs studierna vara representativa för 

patientgruppen. Resultaten i studierna har inte beskrivit skillnaden mellan mäns och kvinnors 

upplevelser, de är beskrivna under samma rubriker.  

5.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade på att IBS förde med sig många besvärliga konsekvenser i det dagliga 

livet. Majoriteten av deltagarna upplevde en stor rädsla att inte ha kontroll över sina 

avföringsvanor. Att de inte kunde lita på sin kropp upplevdes ge stora påfrestningar i det 

dagliga livet. Många personer med IBS kände skam över sin sjukdom och ville inte prata med 

andra om den. För många var det viktigt att omgivningen inte märkte av deras sjukdom. Detta 

styrktes i en studie av patienter med olika typer av tarmsjukdom, bl.a. IBS, som beskrev att 

individer upplevde skuld och skam över att de lät sjukdomen påverka de sociala relationerna 

till familj och vänner. De ville inte att familjen skulle oroa sig över deras mående och de 

upplevde att det var genant att behöva använda offentliga toaletter eller toaletten hemma hos 

vänner, där de riskerade att omgivningen märkte av deras symtom (Schneider & Fletcher, 

2008). En reflektion gällande omvårdnaden är att sjuksköterskan har en viktig stödjande roll 

genom att till exempel skapa fokusgrupper där patientgruppen kan träffas och utbyta 

erfarenheter och kunskap med varandra om vilka strategier som fungerade och vilka som 

fungerade sämre. Att dela erfarenheter med andra i samma situation och som har en annan 

förståelse för sjukdomsupplevelsen än exempelvis familj och vänner, kan hjälpa patienterna 

att hantera sjukdomen på ett bättre sätt. Detta styrks i en studie gjord av Håkansson et al. 

(2012) som beskriver hur deltagandet i fokusgrupper ledda av en sjuksköterska kan ge ett 
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ömsesidigt lärande genom att deltagarna lyssnar på, berättar för och observerar varandra. 

Detta gav dem en större förståelse för kroppen och sjukdomen som helhet. Det skulle kunna 

leda till en större förmåga och ett bättre självförtroende att hantera de problem som dyker upp 

och därmed kan det förbättra välbefinnandet i vardagen.  

Litteraturstudien visade att patienterna upplevde att de hade svårt att få rätt hjälp med sina 

symtom. Då sjukdomen påverkade vardagen i hög grad och sjukvården inte alltid hade en 

fungerande behandling att erbjuda patienterna med IBS, fanns det ett behov av att skapa egna 

pragmatiska lösningar. Detta för att de skulle kunna hantera vardagen på ett så bra sätt som 

möjligt. Dessa upplevelser styrktes av Simrén (2008) som beskrev att en stor del av vården 

vid IBS är olika egenvårdslösningar. Författarna anser att sjuksköterskan kan ha en viktig roll 

i omvårdnaden, genom att komma med förslag på egenvård.  

Ett väntat fynd i litteraturstudien var att de deltagarna som hade sämre hälsa, det vill säga 

svårare sjukdomssymtom, också upplevde en sämre livskvalitet. Resultatet visade också att en 

del individer med IBS såg livet som oerhört problematiskt, medan andra försökte ignorera sin 

sjukdom och istället hitta pragmatiska lösningar. På så sätt kunde de hantera sin vardag och 

därmed öka sin livskvalitet. Litteraturen beskriver livskvalitet och hälsa som två olika 

begrepp. Livskvalitet kan beskrivas ur olika synvinklar. Det är inte bara ”hur människor har 

det” det kan också vara ”hur människor tar det” (Willman, 2014). Enligt den personcentrerade 

vården är det viktigt att ge patienten omsorg, genom att ständigt stärka individen och utifrån 

de etiska kraven att upprätthålla värdighet, autonomi och en känsla av kontroll (Edvardsson, 

2015).  En väg till bättre livskvalitet kan vara att ge stöd för att kontrollera 

sjukdomssymtomen men också att stödja patienten att ta kontroll över sitt liv. 

I litteraturstudien framkom det, att när det gällde IBS var sjukdomen ofta förknippad med oro 

och rädsla. Oron för en ny attack var större i sig än att få attacken. Det kunde skapa stress och 

ångest som var ”triggers” för att utlösa en attack. Det kunde ibland vara svårt att urskilja 

vilket som kom först, vad var hönan och vad var ägget? Var det känslan av ångest och stress 

som gav symtom från tarmen, eller var det tarmens reaktion som gav en känsla av ångest och 

stress? Det skulle kunna leda till en ond spiral som kan vara svår att ta sig ur på egen hand, 

vilket styrks i en studie där en kvinna uttryckte det som att IBS sjukdomen höll henne fången 

och att det var svårt att kontrollera sjukdomen (Schneider & Fletcher, 2008). För att minska 

patienternas känsla av oro och rädsla kan det vara viktigt att som sjuksköterska inte bara 

erbjuda behandling för de fysiska symtomen, utan också erbjuda samtalsstöd. Att få 

samtalsstöd skulle kunna minska oro och rädsla hos patienten.   

I en av de inkluderade studierna fick närmare hälften av studiedeltagarna farmakologisk 

behandling mot ångest och depression. Litteraturstudien visade vidare på att ångest och 

depression var vanligt förekommande i samband med IBS. En studie som beskrev strategier 

som individer med IBS kunde använda för att hantera sin sjukdomssituation, menade att 

regelbunden motion kunde minska symtom som exempelvis ångest och depression (Anastasi 

et.al. 2013). Detta styrks även av en studie gjord av Weaver et al. (2017). Där beskrevs att en 

patientgrupp med diagnosen IBS, som under en tolv veckors period hade ökat sin fysiska 

aktivitet upplevde en avsevärd förbättring i svårighetsgraden av sina symtom. Detta jämfört 

med en fysiskt inaktiv kontrollgrupp.  

Det är viktigt att individer med IBS som har känslomässiga problem får behandling för att 

våga gå ut och utöva fysisk aktivitet. Sjuksköterskan kan ha en viktig roll att utbilda patienten 

och informera om att träning kan ha positiva effekter i kombination med farmakologisk 

behandling mot ångest och depression.  
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Resultatet i litteraturstudien visade att patienterna inte kände sig som att de blev tagna på 

allvar av sjukvården. De upplevde att sjukdomen blev ifrågasatt eftersom sjukdomen inte 

syntes på utsidan.  De upplevde sig lågprioriterade beroende på att sjukvården inte ansåg att 

IBS var en riktig sjukdom. Litteraturstudien visade också på att en del av patienterna upplevde 

ett främlingskap inom sjukvården, beroende på en svag relation med läkaren. Tidigare 

beskrivna resultat styrktes av en studie gjord av Anastasi et al. (2013) som beskrev hur 

patienter kunde få hjälp att kontrollera sin sjukdom. Denna sade att IBS patienter ofta kände 

sig missförstådda och upplevde en brist på empati från sina vårdgivare. Sett till ovan 

beskrivna resultat kan frågan ställas om sjukvården tillgodosett Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30), som föreskriver att vården ska tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Kontakten mellan patient och sjukvårdspersonal ska underlättas. Dessutom ska vården vara 

lättillgänglig. Detta överensstämmer även med Patientlagen (SFS 2014:821) som säger att 

vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den säger också att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. För att möta lagens krav blir behovet av en personcentrad 

vård tydligt. Känslan av att inte bli tagen på allvar och få försvara sin sjukdomsupplevelse 

inför läkare och annan vårdpersonal, skulle kunna leda till att patienterna inte vågar söka vård. 

Enligt Edvardsson (2015) är det viktigt att ge patienten omsorg, genom att ständigt stärka 

individen och utifrån de etiska kraven att upprätthålla värdighet, autonomi och en känsla av 

kontroll. Det återspeglar enligt författarna behovet av en förbättrad kommunikation mellan 

patient och vårdgivare.  

Litteraturstudien visade att de patienter som var nöjda med sjukvården kände sig mer sedda 

och upplevde att de blev lyssnade på, samt att de blev tagna på allvar. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) spelar sjuksköterskan en viktig roll för att vården ska bli 

personcentrerad. Det sjuksköterskorna gör och hur de väljer att göra det, har betydelse för om 

vården blir organcentrerad, diagnoscentrerad, sjukdomsorienterad eller personcentrerad. När 

man inte kan lita på kroppens funktioner, kan det göra att individen hamnar i en 

beroendeställning till vården. Enligt ett personcentrerat synsätt kan människans identitet sägas 

skapas i ett möte med andra. Det är då viktigt att sjuksköterskan kan stödja på rätt sätt, genom 

att hjälpa individen till att bli sedd som en hel person och inte bara reducerad till sin sjukdom 

(ibid). En personcentrerad vård kan få patienter att känna sig tryggare och minska medicinska 

komplikationer. Patienterna behöver även en kortare vårdtid på sjukhus. Därmed utnyttjas 

samhällets resurser mer effektivt (http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard).  Enligt 

författarna skulle det kunna innebära att en mer personcentrerad vård får patienterna att må 

bättre och att de därmed har möjlighet att uppleva en högre livskvalitet. Den personcentrerade 

vården är en viktig aspekt för patienter med diagnosen IBS. Då upplevelsen av symtomen ofta 

är subjektiva och behandlingen till största delen handlar om egenvård. 

5.3 Slutsats och kliniska implikationer 

Litteraturstudien visar att upplevelsen av att leva med IBS ger både psykiska och fysiska 

konsekvenser. Ett bättre omhändertagande skulle kunna leda till mindre lidande och ett 

minskat antal sjukdagar för individen, vilket är positivt ur ett samhällsperspektiv. Ett sätt att 

ge ett bättre omhändertagande vore att mer rutinmässigt erbjuda IBS patienter att delta i 

sjuksköterskeledda fokusgrupper för att ta del av andra patienters upplevelser av och kunskap 

om sjukdomen. Detta då många upplever sig inte ha någon i sin närhet att diskutera sina 

symtom med. Då IBS inte är en livshotande sjukdom blir patienterna ofta utlämnade att 

hantera sina symtom på egen hand. Studien visar på att individer med IBS upplever en 

försämrad livskvalitet. Ökad kunskap bland vårdpersonal om hur patienter med IBS upplever 

http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard
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sin situation kan ge bättre förutsättningar att förstå individen.  Med en större förståelse för 

vem patienten är och hur dess upplevelser av att leva med sjukdomen är, kan vården göras 

mer personcentrerad.  

5.4 Förslag på vidare forskning 

Det finns idag enstaka studier som visar på att fysisk aktivitet har en positiv effekt på IBS 

symtom. Då det finns inslag av ångest och depression kopplat till IBS vore mer forskning i 

ämnet fysisk aktivitet kopplat till IBS intressant. Mer forskning kring effekten av 

fokusgrupper skulle kunna vara av intresse, då studier visar på en positiv effekt när det gäller 

att hantera symtom i vardagen. Då sjukdomen är vanligast förekommande bland kvinnor finns 

flera studier gjorda på kvinnors upplevelser. Då det saknas studier gjorda på enbart männens 

upplevelser av att leva med IBS skulle mer forskning på det vara intressant. 
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Att utforska 

patienternas 

upplevelser av 
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sjukvården vid 

svår IBS.  

 

Design 

Kvalitativ med explorativ design. 

 

Inklusionskriterier 

Svåra IBS symtom.  

 

Exklusionskriterier  

Finns inte beskrivet.  

 

Urval 

Individer med upplevd svår IBS.  

 

Urvalsförfarande 
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universitetssjukhus i Sverige. De hade tidigare 

deltagit i en patientutbildning vid kliniken. 19 
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telefonsamtal. 10 samtyckte till att deltaga. 

 

Studiedeltagare 

10 studiedeltagare. 5 män, 4 kvinnor och 1 

transperson. Ålder 20-67 år. 
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Öppna intervjuer. 

 

Analysmetod 

Narrativ analys. 

 

 

Styrkor 

Öppna frågor i 

intervjuerna.  

 

Tydligt beskriven 

datainsamling och 

analys. 

 

 

Svagheter 

Alla individer i 

studien hade tidigare 

deltagit i en 

patientutbildning. 

Representativ 

studiegrupp? 

 

Patienternas erfarenheter av 

vårdmöten beskrivs mestadels 

som negativa. Ansvaret för 

återhämtning från sjukdomen 

vilade på patienten. 

 Det framkallade ofta känslor 

av förvirring och själv tvivel.  
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att patienterna blev lyssnade 

på, trodda och tagna på allvar.  
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doi:10.1093/fampra/cmn087 

 

 

Land: England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förstå 

förklarings 

modeller, 

erfarenheter och 

förväntningar för 

patienternas 

hantering av IBS. 

 

 

. 

 

Design 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

IBS diagnos enligt Rom-II kriterier. 

 

Exklusionskriterier 

Finns inte beskrivet.  

 

Urval 

51 deltagare rekryterade från primärvården. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagare rekryterades via brev från primärvård 

genom brev. De blev sedan kontaktade via telefon 

för att bekräfta IBS diagnos enligt Rom-II 

kriterier. 

 

Studiedeltagare 

51 deltagare (31 britter, 20 Holländare).  

42 kvinnor och 9 män. 

Ålder 19-67 år, medelålder 43 år.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Grounded theory. 

 

Styrkor 

Deltagare från olika 

länder. Stort urval. 

Tydligt beskriven 

datainsamling och 

resultat. Samarbete 

mellan 

forskningsgrupperna. 

Flera som analyserat 

svaren. 

 

Svagheter 

Ojämn 

könsfördelning.  

 

 

 

Även om IBS har en signifikant 

dämpande effekt på det dagliga 

livet gjorde IBS patienter stora 

ansträngningar att inte låta 

sjukdomen ta över sina liv. 

Utlösande symtom var 

viktigare att förstå än etiologin 
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Att undersöka om 

svårighetsgraden 

på symtomen är 

direkt relaterade 

till livskvaliteten, 

eller indirekt 

förmedlade av 

patientens 

upplevelse av 

sjukdomen IBS. 

 

. 

 

Design 

Kvantitativ tvärsnittstudie med jämförande 

design. 

 

Inklusionskriterier 

Uppfyller diagnoskriterierna för IBS enligt Rom- 

III kriterierna. 

 

Exklusionskriterier 

Finns inte beskrivet. 

 

Urval 

144 svarade på frågeformulär. 126 kvinnor och 18 

män. 21 stycken exkluderades då de inte 

uppfyllde kraven för IBS enligt Rom- III 

kriterierna. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna söktes genom annonser och en 

inbjudan publicerade på ett internetforum samt i 

en tidning för stödgruppen. 

 

Studiedeltagare 

Totalt 123 deltagare.  108 kvinnor och 15 män i 

åldrarna 16-61 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär för livskvalitet och svårighetsgrad 

av symtom. 

 

Analysmetod 

Statistisk analys av skillnader. 

 

 

Styrkor 

Författarna diskuterar 

huruvida nya studier 

kan utformas.  

Tydligt beskrivet 

resultat.  

 

Svagheter 

Icke- slumpmässigt 

urval 

Representativt urval 

för IBS patienter? 

Ojämn 

könsfördelning. 

Otydliga 

exklusionskriterier.  

 

 

 

Svårighetsgraden av symtomen 

var signifikant relaterad till den 

totala hälsorelaterade 

livskvaliteten.   

Den påverkade även känsla av 

nedstämdhet, dagliga 

aktiviteter, undvikande av mat, 

sociala reaktioner. 
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Land: USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

patientens 

upplevelse och 

erfarenhet av IBS 

samt upplevelsen 

av sjukdomens 

svårighetsgrad. 

 

Design 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter diagnostiserade med IBS enlig Rom- III 

kriterier.  

 

Exklusionskriterier 

Finns inte beskrivet. 

 

Urval 

335 personer kontaktades. 44 av dessa svarade till 

IFFGD. 33 patienter med IBS diagnos enligt 

Rom- III kriterier bjöds slutligen in till studien. 

Slutliga gruppen blev 16 deltagare. Bortfallet 

berodde delvis på sjukdomssymtom.  

 

Urvalsförfarande 

Rekrytering gjordes med 4 metoder av 

International Foundation for Functional GI 

Disorders(IFFGD). Slumpmässigt utvalda 

individer, annons i tidning, internet annons samt 

mail till fem gastroenterologer kända av IFFGD.   

 

Studiedeltagare 

16 deltagare. 13 kvinnor och 3 män i ålder 25-78 

år. 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgrupper med öppna frågor. Grupperna 

träffades vid 3 tillfällen och 90 minuter per 

tillfälle. 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

resultat.  

Författarna har 

diskuterat 

användbarheten av 

resultatet.  

 

Svagheter 

Stort bortfall av 

deltagare. Otydliga 

exklusionskriterier.  

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att leva med 

IBS ledde till begränsningar 

inom flera områden i det 

dagliga livet. Exempelvis 

sociala aktiviteter och 

relationer, måltider och 

restaurangbesök, samt 

svårigheter att planera arbete 

och de dagliga aktiviteterna. 

 

Oron att få en ”attack” är värre 

än själva attacken i sig. 

 

Livskvaliteten påverkades 

också av smärtans styrka, 

motstånd att utföra dagliga 

aktiviteter, ångest och oro för 

vad som ska hända i framtiden. 

 

Några gav uttryck att de i 

fokusgruppen önskade få idéer 

och tips för att hantera symtom, 

ville veta mer om forskning 

och lära sig mer om 

sjukdomen. 
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Farndale, R., & Roberts, L. (2011). 

Long-term impact of irritable bowel 

syndrome: a qualitative study. Primary 

Health Care Research 

&Development, 12(1), 52-67. 

Doi:10.1017/S1463423610000095 

 

 

Land: England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

IBS påverkar 

patienternas liv, 

för att förklara 

den rapporterade 

minskningen av 

livskvaliteten 

(QOL). 

 

Design 

Kvalitativ studie med explorativ design. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter som enligt Rom-II och Rom- III 

kriterierna var diagnostiserade med IBS. 

 

Exklusionskriterier 

Finns inte beskrivet. 

 

Urval 

15 individer från en tidigare studie kontaktades 

initialt. Ytterligare 20 personer från en studie 

inriktad på kost tillfrågades. 18 personer av dessa 

35 blev intervjuade. 

 

Urvalsförfarande 

35 personer kontaktades via brev. 20 samtyckte 

till att deltaga i studien. 2 av dessa gick inte att nå 

och kontaktades inte då datamättnad uppnåddes 

utan deras medverkan. 

 

Studiedeltagare 

18 deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade djupintervjuer. 

 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

resultat. 

Författarna har varit 

noga med att få med 

all relevant fakta i 

intervjuerna.  

 

Svagheter  

Exklusionskriterier är 

oklara. 

 

 

 

Sjukdomen blev en del av 

deltagarnas identitet. 

Ibland förhindrades deltagandet 

i dagliga aktiviteter. Resultatet 

bekräftade en omfattande 

påverkan på det dagliga livet 

och den inverkan IBS har på 

det emotionella välbefinnandet 

och självidentiteten. 
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Håkanson, C., Sahlberg-Blom, E., 

&Ternestedt, B. (2010). Being in the 

patient position: experiences of health 

care among people with irritable bowel 

syndrome. Qualitative Health 

Research, 20(8), 1116-1127. 

doi:10.1177/1049732310369914 

 

 

Land: Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få en 

fördjupad 

förståelse av hur 

det är för en 

person med IBS 

att vara i patient i 

mötet med 

vårdgivare. 

 

Design 

Kvalitativ studie med explorativ design. 

 

Inklusionskriterier 

Individer som varit diagnosticerade med IBS i 

mer än tre år och som hade erfarenhet av flera 

olika vårdgivare. Deltagarna skulle också tala och 

förstå svenska språket. 

 

Exklusionskriterier 

Finns inte beskrivet. 

 

Urval 

Nio personer från en mag-tarm- mottagning vid 

ett svenskt sjukhus. 
 

Urvalsförfarande 

Deltagarna valdes ut från en väntelista till ett 

gruppbaserat patientutbildningsprogram. 

 

Studiedeltagare 

Nio deltagare (två män och sju kvinnor) i åldrarna 

25-48 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer. 

 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Tydligt syfte, 

datainsamling och 

analysprocess. 

 

 

Svagheter 

Bara deltagare med 

akademisk 

utbildning. 

 

Otydliga 

exklusionskriterier. 

 

 

Upplevelsen för patienter att 

inte känna sig trodd eller sedd i 

mötet med vården, påverkar 

patienternas självförtroende 

och deras tilltro till vården. De 

upplever en känsla av 

förödmjukelse exempelvis  

” om du bara lugnar ner dig lite 

ska du se att du mår bättre”. 

Om patienten däremot upplever 

ett stödjande möte med 

vårdgivaren, påverkar det 

upplevelsen i positiv riktning.  
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Håkanson, C., Sahlberg-Blom, E., 

Nyhlin, H., &Ternestedt, B. (2009). 

Struggling with an unfamiliar and 

unreliable body: the experience of 

irritable bowel syndrome. Journal Of 

Nursing & Healthcare Of Chronic 

Illnesses, 1(1), 29-38. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2008.01001.x 

 

 

Land: Sverige. 

 

 

 

Beskriva 

företeelsen att 

leva med IBS ur 

ett livsvärlds 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Deltagare i ålder 25-55 år. 

IBS diagnos i mer än 3 år.  

 

Exklusionskriterier  

Finns inte beskrivet. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna valdes från en gastroenterologisk 

mottagning. De rekryterades från en väntelista till 

en gruppbaserad patientutbildning. De ut valda 

deltagarna blev uppringda av en 

forskningssjuksköterska. 

 

Urval 

9 deltagare, 7 kvinnor och 2 män. 

 

Studiedeltagare 

7 kvinnor och 2 män i åldern 

28-48 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Djupintervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna varade mellan 55-120 minuter. 

 

Analysmetod 

Fenomenologisk metod. 

 

 

Styrkor 

Tydligt beskriven i 

alla led. 

 

Svagheter 

Otydliga 

exklusionskriterier. 

 

 

 

Patienterna upplever en: 

– förändrad självbild 

– känsla av skam  

– misstro mot kroppens 

funktioner 

– trötthet som begränsar både 

sociala relationer och  

aktiviteter i det dagliga livet, 

Samt att de klandrade sig själva 

för sjukdomen. 

 

Alla deltagare har en stark 

drivkraft att hitta lösningar som 

hjälper till att hantera IBS i det 

dagliga livet. 
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Park, J. M., Choi, M., Kim, Y. S., Choi, 

C. H., Choi, S. C., Hong, S. J., & ... 

Sung, I. K. (2009). Quality of life of 

patients with irritable bowel syndrome in 

Korea. Quality Of Life Research: An 

International Journal Of Quality Of Life 

Aspects Of Treatment, Care & 

Rehabilitation, 18(4), 435-446. 

doi:10.1007/s11136-009-9461-7 

 

 

Land: Korea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bedöma 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter som 

lider av IBS i 

Korea. 

 

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med jämförande 

design. 

Inklusionskriterier 

Patienter som uppfyllde Rom-II kriterierna för 

IBS. Deltagarna skulle vara i åldrarna 18-75 år. 

Exklusionskriterier 

Patienter med en historia av gastrointestinal 

sjukdom, njursjukdom, gynekologiska sjukdomar 

eller kirurgi som kan orsaka IBS-lika symtom 

exkluderades. Även män och kvinnor som hade 

tagit IBS specifika mediciner de senaste sex 

månaderna före studien exkluderades. 

Urval 

932 patienter var aktuella för studien. 108 

exkluderades på grund av Rom-II kriterierna.  

30 stycken exkluderades efter de biokemiska 

testerna. Ytterligare 130 patienter exkluderades 

eftersom de inte fullföljde frågeformuläret. Kvar 

blev 664 studiedeltagare. De jämfördes med en 

kontrollgrupp bestående av 1417 personer (762 

män och 655 kvinnor). 

Urvalsförfarande 

Genom ett konsekutivt urvalsförfarande bjöds 

patienter med tarmsymtom in till studien. De kom 

från 12 olika forskningsinstitut i Korea och fick 

besvara ett frågeformulär. 

Studiedeltagare 

664 patienter (297 män och 367 kvinnor) i 

åldrarna 18-75 år. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär om livskvalitet. 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Jämn fördelning 

mellan män och 

kvinnor. 

 

Jämfördes med en 

kontrollgrupp. 

 

Stor studie. 

 

Svagheter 

Icke slumpmässigt 

urval. 

 

 

 

SF-36 poängen var lägre i alla 

åtta områden för IBS 

patienterna än hos 

kontrollgruppen. Kvinnorna 

hade lägre poäng i alla 

områden än männen. De 

patienter som skattade sina IBS 

symtom som svåra hade lägre 

poäng än de som ansåg sig ha 

lätta eller medelsvåra symtom. 

Det IBS specifika formuläret 

visade att oro för hälsan och att 

undvika mat hade lägst poäng 

(upplevdes som störst 

problem).  
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Rønnevig, M., Vandvik, P. O., & 

Bergbom, I. (2009). Patients' 

experiences of living with irritable 

bowel syndrome. Journal Of Advanced 

Nursing, 65(8), 1676-1685. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05030.x 

 

 

Land: Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

människors 

upplevelser och 

betydelsen av 

dessa, samtidigt 

som de lever med 

sjukdomen.  

 

Design 

Kvalitativ studie, deskriptiv design. 

Inklusionskriterier 

Patienter som var diagnosticerade med IBS enligt 

Rom-II kriterierna. De skulle också förstå, läsa, 

skriva och tala norska. 

Exklusionskriterier 

En organisk sjukdom som utesluter IBS 

diagnosen och/eller en kognitiv 

funktionsnedsättning. 

Urval 

Av 18 patienter som samtyckte till att delta föll 2 

bort då de inte hade IBS enligt Rom-II kriterierna. 

3 patienter kunde inte ge relevant information för 

en diagnos enligt kriterierna och föll därför bort. 

Kvar blev 13 patienter. 

Urvalsförfarande 

50 patienter från en tidigare studie blev inbjudna 

att delta i denna studie. 25 av dem svarade och 18 

samtyckte till att deltaga. 

Studiedeltagare 

13 patienter (8 kvinnor och 5 män), i åldrarna 45-

84 år. 
Datainsamlingsmetod 

Djupintervjuer med öppna frågor. Intervjuerna 

varade i ca 1,5 timma och spelades in. 

 
Analysmetod 

Hermeneutisk metod. 
 

 

Styrkor 

Tydligt beskriven i 

alla led.  

Jämn fördelning av 

könen.  

Tydliga inklusions-

och 

exklusionskriterier. 

 

Svagheter 

Stort bortfall av 

deltagare.  

 

 

 

Att leva med IBS uppfattades 

som att leva med en otrevlig 

kompanjon.  

Vidare visade resultatet på Att 

leva med oförutsägbarhet. 

Bevara värdigheten. Förlika sig 

med kampen. Att leva med 

samsjuklighet. 

Undergrupperna till de fyra 

underteman som finns är; Att 

inte ha kontroll. Att inte kunna 

känna tillit. Invasion av 

privatlivet. Att leva med 

uppoffringar. Att ta kontroll. 

Att uppfylla skyldigheter. 
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Författare, titel, artikel, tidskrift, Land 

 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Sherwin, L. B., Leary, E., & Henderson, 

W. A. (2016). Effect of illness 

representations and catastrophizing on 

quality of life in adults with irritable 

bowel syndrome. Journal Of 

Psychosocial Nursing And Mental 

Health Services, 54(9), 44-53. 

doi:10.3928/02793695-20160803-01 

 

 

Land: USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bedöma 

vilken effekt de 

olika symtomen 

och hanteringen 

av dessa hade på 

den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

vuxna individer 

med IBS. 

 

 

 

 

 

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Inklusionskriterier 

Ålder mellan 30-50 år. Kunna läsa och prata 

engelska. IBS diagnos enligt Rom- III kriterierna. 

Exklusionskriterier 

Nydebuterad diagnos i mag-tarmkanalen såsom 

exempelvis, crohns sjukdom, ulcerös kolit, 

mikroskopisk kolit, 

kollagenös kolit eller malignitet,  

inom de senaste 6 månaderna. 

Urval 

192 potentiella deltagare bjöds in. 101 fullföljde 

studien.  

Urvalsförfarande 

Fokuset av databassökningen var för IBS 

diagnoskod (ICD-9-kod 564.1). 

De med en aktiv IBS-diagnos 

från de senaste 12 månaderna var 

lämpliga kandidater för denna studie. 

Brev skickades med en detaljerad beskrivning av 

studien. Ett returkuvert med skriftligt informerat 

samtycke som ansågs innebära medgivande för 

deltagande, skickades ut tillsammans med 

beskrivningen av studien. 

Studiedeltagare 

101 deltagare, 78 % kvinnor. Medelålder på 42 år.  

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär. 

Analysmetod 

Statistisk analys av samband. 

 

Styrkor 

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier. 

Tydlig metoddel och 

resultatdel. 

 

Svagheter 

Icke slumpmässigt 

urval. 

Ingen kontrollgrupp. 

Enligt syfte studera 

effekter vilket inte 

går med en 

tvärsnittsstudie. 

 

Stort bortfall. 

Ojämn 

könsfördelning. 

 

 

Sammantaget visade studien på 

en betydande försämring 

gällande hälsa och livskvalitet i 

samband med IBS. 

Undvikande av mat hade lägst 

poäng och upplevdes som 

största problematiken.  

En låg hälsorelaterad 

livskvalitet var starkast 

associerad med negativa 

konsekvenser, såsom negativ 

känslomässig påverkan samt 

katastroftänk. 
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Författare, titel, artikel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

 

Smith, G., Steinke, D., Penny, K., 

Kinnear, M., & Penman, I. (2010). 

Health-related quality of life and 

symptom classification in patients 

with irritable bowel 

syndrome. Journal Of Nursing & 

Healthcare Of Chronic 

Illnesses, 2(1), 4-12. 

doi:10.1111/j.1752-

9824.2010.01044.x 

 

 

Land: England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten i en 

grupp patienter 

med IBS. För att 

förklara 

sambandet mellan 

livskvalitet och 

sjukdomstillstånd 

i de olika 

subgrupperna 

inom IBS. 

 

Design 

Kvantitativ kohortstudie. 

Inklusionskriterier 

Individer med diagnostiserad IBS enligt Rom-II 

kriterier.  

Exklusionskriterier 

Gruppen med endast uppblåst mage var 

exkluderad i studien. 

Urval 

Initialt blev 503 personer erbjudna deltagande i 

studien. 9 av dem föll bort vid uppföljningen. 

Urvalsförfarande 

Deltagare rekryterades genom annons i tidning. 

En forskningssjuksköterska undersökte de som 

svarade för att bekräfta IBS diagnosen.  

Studiedeltagare 

494 individer, 81 män, medelålder 42,3 år. 202 

patienter med diarré problematik, 5 patienter med 

förstoppning och resten av deltagarna hade 

blandproblematik. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in under 6 månader med hjälp av 

frågeformulär, SF-36, EQ-5D, samt formulär med 

sjukdomsspecifika frågor gällande livskvalitet, 

(ISBQoL). Deltagarna fick också skriva dagbok 

och där de även graderade sin dagliga smärta 

enligt VAS skala.  

Analysmetod 

Statistisk analys av skillnader. 

 

Styrkor 

Tydligt beskriven 

statistik i resultatet. 

Litet bortfall. 

 

Svagheter 

Icke slumpmässigt 

urval. 

 

Otydligt 

deltagarantal, det 

framgår inte hur 

många deltagare som 

fullföljde hela 

studien. 

 

För kort 

uppföljningstid enligt 

forskarna själva. 

 

 

 

Enligt FS-36 skalan, hade 

IBS patienter i högre 

utsträckning lägre livskvalitet 

än generellt, framför allt i den 

mentala och känslomässiga 

hälsan.  

 

Ångest, depression och smärta 

dominerade hos hälften av IBS 

patienterna. Särskilt i den 

gruppen med diarré 

problematik. 

 

 


