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Sammanfattning 

Bakgrund: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska, inflammatoriska 

tarmsjukdomar som under de senaste decennierna har ökat påtagligt. De kan 

drabba människor i alla åldrar och ha en negativ påverkan på patienternas 

livskvalitet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att se till att patienterna får 

tillräckligt med information och stöd för att klara av att sköta sin egenvård.  

Syfte: 

 

Syftet var att belysa hur patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit 

upplevde symtomens påverkan i det dagliga livet och hur de anpassat sin 

tillvaro efter sjukdomen. 

Metod: En litteraturöversikt grundad på elva vårdvetenskapliga studier med kvalitativ 

design genomfördes. Studierna analyserades utifrån det valda syftet och 

nyckelfynd sammanställdes under två huvudteman.  

Resultat: 
Litteraturöversikten belyste hur deltagarna upplevde sjukdomarnas symtom 

och vilken påverkan de hade på det vardagliga livet. Här beskrevs påverkan 

på familjeliv, relationer, sociala sammanhang och arbetsliv. Sammanfattande 

utgjorde sjukdomarna ett hinder. Vidare beskrevs sjukdomarnas emotionella 

påverkan och hur deltagarna upplevde att de led av en osynlig sjukdom. 

Avslutningsvis visas vilka attityder deltagarna hade mot livet, vilka strategier 

som använts för att hantera sjukdomen och att acceptans av sjukdomen var 

viktig för att lära sig att leva med den. 

Diskussion: Resultatfynden har diskuterats utifrån Callista Roys adaptionsmodell och 

kopplats till andra vetenskapliga studier. Livet med en kronisk sjukdom 

innebär ständiga förändringar och sjuksköterskan kan genom att identifiera 

faktorer som påverkar adaptionen hjälpa patienten att uppnå balans. 

Nyckelord: Inflammatoriska tarmsjukdomar, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, livskvalitet, 

Callista Roy, patientupplevelse,  

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

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

diseases that have increased significantly in recent decades. The diseases 

can debut at all ages, and they have a negative effect on the patients´ 

quality of life. A nurse has an important part of ensuring that patients 

receive sufficient information and support to manage their self-care. 

Aim: The purpose was to illuminate how patients with Crohn's disease and 

ulcerative colitis experienced the effects of the symptoms in their daily 

lives and how they adapted to the disease. 

Method: A literature review based on eleven nursing studies with qualitative design 

was conducted. The studies were analyzed based on the chosen purpose 

and key findings were compiled under two main themes. 

Results: The literature review illustrated how the participants experienced the 

symptoms of the disease and what impact they had on everyday life. The 

impact on family life, relationships, social contexts and working life were 

described. In summary, the disease was an obstacle. The emotional impact 

of the disease and how the participants perceived that they suffered from 

an invisible disease were described. Finally, what attitudes the participants 

had towards life, what strategies were used to manage the disease, and that 

acceptance of the disease was important for learning to handle it.  

Discussion: The findings have been discussed based on Callista Roys adaptation 

model and linked to other scientific studies. Life with a chronic disease 

involves constant changes, and the nurse can help the patient to achieve 

balance by identifying factors that affect the adaptation. 

Keywords: Inflammatory bowel disease, Crohn´s disease, ulcerative colitis, quality of 

life, Callista Roy, patients experience 
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Inledning 

Matspjälkningsystemet uppfyller en livsviktig funktion då människokroppens behov av näring 

tillgodoses genom mag- och tarmkanalen. En minst lika viktig del av matspjälkningen är 

eliminationen som har stor betydelse för en människas upplevelse av hälsa, men är enligt 

författarnas förförståelse förknippat med något skamligt och tabubelagt. 

Under utbildningens gång har författarna varit i kontakt med patienter med olika typer av 

autoimmuna, inflammatoriska tarmsjukdomar som i fortsättningen benämns med 

förkortningen IBD (Inflammatory bowel disease). Dessa sjukdomar har en negativ inverkan 

på matspjälkningssystemet och påverkar framförallt eliminationen.  

Författarna har lärt sig vad dessa sjukdomar innebär patofysiologiskt, men inte hur det är 

att leva med dem och vill därför undersöka detta genom en litteraturöversikt. Ökad 

medvetenhet och insikt om upplevelsen av sjukdomen kan leda till bättre vårdande av dessa 

patienter som det är stor sannolikhet att vi möter inom sjuksköterskeyrket.  

 

Bakgrund 

IBD är ett samlingsnamn för inflammatoriska, autoimmuna tarmsjukdomar som Crohns 

sjukdom, ulcerös kolit, kollagen kolit och lymfocytär kolit (Brinkberg Lapidus, 2009). 

Författarna har valt att enbart inrikta sig på Crohns sjukdom och ulcerös kolit då båda är 

kroniska sjukdomar som kommer i skov och har liknande symtom. Svensk Mesh definierar 

kronisk sjukdom som en sjukdom som är permanent och ger bestående funktionsnedsättningar 

(https://mesh.kib.ki.se/). 

Sjukdomsdebut kan ske i alla åldrar men är vanligast vid 15 till 30 års ålder. Symtomen 

varierar beroende på hur intensiv sjukdomen är och var den är lokaliserad (Stenzelius & 

Bengtsson, 2009). Detta gör att vissa patienter kan leva ett nästan normalt liv medan andras 

präglas av sjukhusvistelser, tung medicinsk behandling och oftast återkommande kirurgiska 

ingrepp.  

Förekomsten av IBD har ökat påtagligt de senaste decennierna (Brinkberg Lapidus, 2009). 

Enligt Hedelin, Jormefeldt och Svedberg (2014) klassas sjukdomstillstånd som drabbar mer 

än en procent av befolkningen som folksjukdomar. Brinkberg Lapidus (2009) säger att 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är på väg att bli nya folksjukdomar eftersom de är kroniska 

och drabbar uppskattningsvis en halv till en procent av Sveriges befolkning. 
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Orsaker till IBD  

Orsaker till IBD är ännu inte helt kartlagda men det går att se att genetiska faktorer 

förekommer och då främst vid Crohns sjukdom (Ericson & Ericson, 2013). För att sjukdomen 

ska utlösas krävs utöver genetisk benägenhet en yttre faktor som aktiverar immunsystemet. 

Det kan till exempel vara virus eller bakterier från tarmens egen normalflora som orsakar en 

infektion som immunförsvaret reagerar mot och inflammation utlöses. Icke-allergiska 

reaktioner på protein från födoämnen kan också starta inflammation i tarmcellerna.  

Enligt Brinkberg Lapidus (2009) diskuteras det om miljöfaktorer har påverkat sjukdomens 

förekomst. Här kan ett exempel vara frågan om de förbättrade sanitära förhållanden skulle 

kunna leda till att människor i mindre grad exponeras av bakterier i barndomen och risken att 

utveckla IBD skulle öka. Andra möjliga faktorer som också diskuterats som orsak är ökat 

intag av raffinerat socker. 

 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit - patofysiologi 

Crohns sjukdom uppträder var som helst i tarmkanalen, men är vanligast i tunntarmen eller 

tjocktarmen (Ericson & Ericson, 2013). Där uppträder avgränsade inflammationer och sår på 

tarmslemhinnan med skiftande friska och sjuka partier. När inflammationen läker kan det 

bildas ärrvävnad som i sin tur kan orsaka problematik med förträngningar och tarmvred. 

Fistlar som är gångar mellan tarmväggen och huden eller andra organ och varbölder på 

tarmväggarna är också förekommande vid Crohns sjukdom (Bengtsson, 2014). 

Sjukdomen brukar uppträda i skov som kan vara milda, medelsvåra eller svåra (Bladh, 

2008). Symtomen kan variera beroende på vilken del av tarmen som är drabbad.  

Vid ulcerös kolit är inflammationen begränsad till tjocktarmens slemhinna (Ericson & 

Ericson, 2013). Inflammationen kan drabba hela eller delar av tjocktarmen och gör att 

slemhinnan blir kraftigt inflammerad och svullen, producerar mycket slem och får en ökad 

blödningsbenägenhet. Sjukdomen kommer liksom Crohns sjukdom i skov (Bladh, 2008). 

 

Symtom 

De vanligast förekommande symtomen vid både Crohns och ulcerös kolit är magsmärtor, 

feber, trötthet och diarréer som kan innehålla blod och slem (Bladh, 2008; Stenzelius & 

Bengtsson, 2009; Stubberud & Nilsen, 2010). Diarréerna kan leda till uttorkning och 

försämrat näringsupptag vilket på längre sikt kan resultera i olika sorters näringsbrist och 

viktnedgång. Vid svåra skov kan tarmblödning leda till blodbrist. 
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Trötthet orsakad av sviktande tarmfunktion kan bli kronisk och övergå till fatigue – en 

onormal trötthet där den snabbt uppkommande energiförlusten inte står i proportion till den 

psykiska eller fysiska ansträngningen personen har gjort (Asp & Ekstedt, 2009). Forskning 

visar att fatigue hos patienter med Crohns sjukdom upplevdes som ständigt närvarande men ju 

mer sjukdomen var aktiv desto högre blir upplevelsen av fatigue (Banovic, Gilibert & Cosnes, 

2010; Opheim, Fagrermoen, Bernklev, Jelsness-Jorgensen & Moum 2013). 

Besvär kan också uppstå extraintestinalt, alltså utanför mag- och tarmkanalen – då 

exempelvis från hud, ögon, lever, njurar och leder. Detta orsakas av sjukdomens aktivitet och 

kan vara tecken på ökad immunologisk aktivitet (Simonsen & Hasselström, 2012). 

Upplevelsen av smärta orsakad av IBD kartlades i en studie av Zeitz et al. (2016) och visade 

att över hälften av deltagarna led av smärta lokaliserat till magen. Smärta i rygg, knän och 

höfter var vanligt förekommande följt av huvudvärk och smärta i nacke och armar. 

 

Behandling  

Medicinsk behandling går ut på att mildra akuta skov och förebygga nya genom att dämpa 

den immunologiska och inflammatoriska aktiviteten (Simonsen & Hasselström, 2012). Val av 

behandling bestäms av sjukdomens allvarlighetsgrad. Målet är att genom att lindra och stoppa 

symtomen få patienten att hålla samma livskvalitet som en frisk person (Lindgren, 2011). 

Vid svåra komplikationer som inte kan åtgärdas genom medicinsk behandling är kirurgi 

nödvändigt – då avlägsnas de angripna delarna av tarmen och de friska delarna sys ihop 

(Ericson & Ericson, 2013). I vissa fall blir en avlastande stomi en utväg.  

Då personer med IBD löper större risk att utveckla tarmcancer går behandlingen också ut 

på att förhindra ökad mortalitet (Lindgren, 2011; Stubberud & Nilsen, 2010). Regelbundna 

kontroller sker genom koloskopi som innebär att ett rörformat instrument med kamera och 

ljuskälla förs in via ändtarmsöppningen. Dessa kontroller är idag rutin vid de flesta sjukhusen 

och vid cellförändringar avlägsnas de angripna delarna av tarmen kirurgiskt för att förebygga 

vidare utveckling.  

En del av behandlingen kan patienterna sköta själva (Bengtsson, 2014). Egenvård vid 

kroniska sjukdomar handlar om att upprätthålla det dagliga livet (Kneck, 2015). Genom att 

lära sig att upptäcka, tolka och förstå symtom, samt hur de ska hanteras, lär sig patienterna att 

leva med sin sjukdom. Stöd och information om egenvård förmedlas av sjuksköterskan som 

även bör uppmuntra rökare till ett rökstopp (Bengtsson, 2014). Hos patienter med Crohns 

sjukdom kan rökning leda till ökad sjukdomsaktivitet. Vid Ulcerös kolit kan rökstopp tvärtom 

utlösa ett skov, men dessa patienter bör ändå sluta på grund av hälsoriskerna rökning medför. 



 
 4 (35) 

 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Traditionellt har kroniska sjukdomars behandling och uppföljning varit inriktad på att 

registrera symtom och resultat av biologiska och fysiologiska mätvärden, som till exempel 

blodprover och röntgenbilder (Hjortswang & Oxelmark, 2009). Dessa värden visar inte 

patientens subjektiva hälsotillstånd vilket är det som avgör hur sjuk patienten känner sig. 

Intresset för patientens upplevelse av sjukdomens påverkan på funktionsnivå och 

välbefinnande har ökat på senare år och detta kallas för ”hälsorelaterad livskvalitet”. I studien 

av Tabibian et al. (2014) går det att utläsa att symtomrelaterad stress som orsakas av Crohns 

sjukdom och ulcerös kolit bidrar till en upplevelse av sämre hälsorelaterad livskvalitet. 

Fatigue utgör också ett bidrag till sämre upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet (Jelsness-

Jørgensen, Bernklev, Henriksen, Torp & Moum, 2010). 

Det går också att se en skillnad i hur patienter med IBD uppfattar sin hälsorelaterade 

livskvalitet baserat på hur länge de har levt med sin sjukdom (Jäghult, Saboonchi, Johansson, 

Wredling & Kapraali, 2011). Nydiagnostiserade patienter visar lägre hälsorelaterad 

livskvalitet än de som har haft sjukdomen länge. Detta kan bero på att sjukdomarna kan vara 

mer aktiva i början av sjukdomsförloppet och patienterna inte har hunnit få helt adekvat 

medicinsk behandling. I strävan att främja hälsorelaterad livskvalitet är det viktigt att uppfylla 

behovet av stöd och information kring sjukdomen hos nydiagnostiserade patienter.  

 

Sjuksköterskans roll i vården av IBD-patienter 

Enligt Stubberud och Nilsen (2010) behöver en sjuksköterska inom klinisk omvårdnad av 

IBD-patienter se till att tillgodose behovet av näring och hjälpa till vid besvär och obehag som 

uppstår vid elimination. Det är också viktigt att sjuksköterskan håller patienten under 

observation då exempelvis hög feber och smärtor i buken kan indikera försämring av 

inflammationen.  

Vårdtiden är ofta kort och därför är det som det redan har nämnts viktigt att sjuksköterskan 

ser till att patienten har fått tillräckligt med information och stöd för att klara av att sköta sin 

egenvård och livet med en kronisk sjukdom (Stubberud & Nilsen, 2010). För att optimalt 

kunna hjälpa patienten med detta är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att ta del av 

personens livsvärld och på det sättet se vad hälsa och välbefinnande betyder för just den 

personen och hur den uppfattar sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). En livsvärld kan 

definieras som världen som den upplevs av var och en av oss och är därmed ytterst personlig 

och unik.  
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En kombination av sjuksköterskans kunskap och förmågan att anpassa vårdandet till just 

den unika personen som hen vårdar kan leda till en mer holistisk vård. Enligt Baillie och 

Black (2015) innebär holistiskt synsätt att vården ska utgå från att människan har psykiska, 

fysiska, sociologiska och spirituella dimensioner och ska därför ses som en helhet bestående 

av kropp, själ och ande. Genom att tillfredsställa alla de olika delarnas behov kan en högre 

upplevelse av hälsa uppnås. I en studie som gjordes som en del i utvecklingen av en nationell 

strategi för vård av IBD-patienter efterfrågades just en mer holistisk vård med tillgång till en 

tydligare vårdkedja (Schoultz, Macaden & Watson, 2016). Det gick att se att patienter med 

erfarenheter av specialutbildade sjuksköterskor var mer nöjda med den vården de fått än de 

som inte hade träffat specialister och fler uttryckte en önskan om specialiserade IBD-kliniker 

där tjänster som psykiskt stöd, rådgivning och dietistvård fanns tillgängliga.  

Vikten av att vårdpersonal har insikt i vad som mest besvärar IBD-patienter påpekas i en 

annan studie gjord av Schreiber et al. (2012). Där jämfördes patienternas uppfattning av 

symtom och besvär vid ulcerös kolit mot hur specialistsjuksköterskor och specialistläkare 

uppfattar symtomen. Det visade sig att det fanns en skillnad som kan vara av betydelse inom 

vården av IBD-patienter. Ett exempel var att både patientgruppen och vårdpersonalen 

uppfattade brådskan till toaletten som det mest besvärande symtomet. Däremot hade 

patienterna smärta på andra plats, medan läkare och sjuksköterskorna trodde att 

avföringsfrekvensen var näst mest besvärande för patienterna. Denna skillnad kan vara 

avgörande då det är just läkare och sjuksköterskor som är nyckelpersonerna till patienternas 

smärtbehandling.  

En studie som gjordes bland patienter med Crohns sjukdom visade att en god relation med 

vården kännetecknades av känslan att bli hörd och bli behandlad som en jämlike (Carlsson & 

Persson, 2015). Deltagarna uppskattade när vårdpersonal visade intresse för deras liv utanför 

sjukdomen. En dålig relation till vården ledde till att de kände förlust av värdighet och 

integritet.  

 

Patienternas behov av information 

En person som diagnostiserats med en kronisk sjukdom hamnar i en ny livssituation utan 

tidigare erfarenheter (Kneck, 2015). Råd som patienten får från familj och bekanta kan vara 

motsägande och upplevas stressande. Informationen som vården förmedlar upplevs därför 

mer tillförlitlig. Enligt Lesnovska, Börjesson, Hjortswang och Frisman (2014) kan det dock 

vara svårt att ta in vikten av informationen då patienterna ofta får den tilldelad när de är 
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medtagna av sjukdomarnas symtom. Informationen ska därför gärna förmedlas både muntligt 

och i skriven text samt vara enkel att förstå.  

I studien av Wong et al. (2012) gick det också att se ett behov av mer information då bara 

ungefär hälften av deltagarna uttryckte att de var nöjda med informationen de fått första tiden 

efter diagnos. Brist på klinisk information om medicinsk behandling och egenvård var ämnen 

som frekvent togs upp av deltagarna. Patienter som blev tilldelade en mer personlig och 

specifik information och litteratur av vårdpersonal, upplevde att de kände sig speciella 

(Rogers, Kennedy, Nelson & Robinson, 2005). Det ledde också till en starkare relation mellan 

vårdare och patienter, vilket är viktigt i vården av patienter med kroniska sjukdomar.  

Fördelar med att dela och förmedla information med andra som har IBD tar Krause (2003) 

upp i en studie. Där studerades en samtalsgrupp som träffades för att utbyta tankar om sina 

sjukdomar. Dessa möten ledde till att deltagarna kände sig bättre informerade om sina 

sjukdomar och att de genom tips av andra lärde sig att sköta sin egenvård bättre, vilket bidrog 

till att de kände sig mindre sjuka.  

Det är också bra att som sjuksköterska ta hänsyn till att patienterna som har levt med 

sjukdomen ett tag lärt sig mer om den och kan då börja ifrågasätta vårdens rekommendationer 

(Kneck, 2015). Detta för att de främst utgår från kunskapen de skapat genom erfarenhet och 

nu vet vad som passar just deras behov.  

 

Problemformulering 

Bakgrunden belyser att utbredningen av IBD ökar och att de klassas som nya folksjukdomar. 

Sjukdomarna kan drabba personer i alla åldrar och kan innebära flera fysiska besvär som har 

en negativ inverkan på patienternas hälsorelaterade livskvalitet.  

Patienter med IBD efterlyser tydligare information och en mer holistisk vård. 

Sjuksköterskans roll är att förutom att behandla kliniskt, ge stöd och fylla behovet av 

information och på det sättet hjälpa patienten att lättare klara av att utföra egenvård och 

hantera livet med en kronisk sjukdom. Sjuksköterskan kan genom anpassad information och 

stöd som möter just den personens behov, bidra till upplevelsen av högre livskvalitet. 

Facklitteratur beskriver sjukdomarnas fysiska symtom men ger inte en större inblick i 

upplevelsen av dessa. Författarna vill av denna anledning bidra till sjuksköterskans insikt i hur 

en patient upplever sin sjukdom vilket kan leda till en mer holistisk vård.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur patienter med Crohns sjukdom och 

ulcerös kolit upplever symtomens påverkan i det dagliga livet och hur de anpassar sin tillvaro 

efter sjukdomen. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Enligt Ericson & Ericson (2013) innebär livet med IBD en föränderlig tillvaro i och med att 

sjukdomarna yttrar sig i skov, och därför har författarna valt att använda sig av Sister Callista 

Roys adaptionsmodell som teoretisk utgångspunkt till resultatdiskussionen av denna 

litteraturöversikt. Enligt Roy (2009) är hälsa en process integrerad i omvärlden. 

Adaptionsmodellen går ut på att en människa som drabbats av ohälsa aktivt anpassar sig till 

den nya situationen för att bevara sin integritet och nå jämnvikt och balans i sin tillvaro. Med 

adaption avses processen som personen medvetet genomgår i strävan att uppnå dessa mål och 

resultatet av denna process. Vårdandets och i detta fall sjuksköterskans mål är att främja 

denna adaption och därigenom bidra till en positiv upplevelse av hälsa och livskvalitet. Detta 

främjande kan sjuksköterskan bidra till genom att bedöma vilka beteenden och faktorer som 

påverkar anpassningsförmågan hos just denna person. Här ingår också inventering av faktorer 

i omgivningen då människan är både en del av miljön samtidigt som den bidrar till sin miljö. 

Roy (2009) tar upp som exempel att en ung person som flyttar hemifrån tjänar på att få 

information och råd om grundläggande hushållsekonomi, så personen med hjälp att detta kan 

klara av den nya utmaningen att sköta egen ekonomi. Författarna vill genom denna liknelse 

tolka att grundläggande information och råd om hur sjukdomen ska skötas kan bidra till en 

lättare adaption till den krävande situationen sjukdomen orsakar. 

Människan ses som ett system - en individ som är en del av en grupp som i sin tur påverkar 

individen – det kan vara en mindre grupp som familj och andra anhöriga, men även ett större 

sammanhang (Roy, 2009). Processerna i dessa grupper ses som en del av individens adaption. 

Människan som ett system påverkas också av olika stimuli. Dessa stimuli delas upp i tre olika 

typer. Fokala är stimuli som framkallar uppmärksamhet, exempelvis ett högt ljud. 

Kontextuella stimuli är sammanhangsbundna och utgår från miljön. De hör också ofta ihop 

med fokala stimuli och kan beskrivas genom exempel att en person som sitter i en park inte 

reagerar på alla ljud i omgivningen då dessa hör till kontextuella stimuli tills ett fokalt stimuli 

i form av ett rop påkallar uppmärksamhet. Residuala stimuli kan förklaras som reaktioner som 

baseras på tidigare erfarenheter. Dessa behöver inte vara medvetna. Ett exempel kan vara att 
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ett traumatiskt barndomsminne kan göra att en person reagerar negativt på saker senare i livet 

utan att vara medveten om varför. En sjuksköterska bör vara medveten om vad som påverkar 

patienten i en vårdande situation - om det där finns stimuli som påverkar eller kan vara orsak 

till olika beteenden. På det sättet kan sjuksköterskan lättare påverka patientens adaption som 

går ut på att uppnå en balans i reaktionen på de olika stimuli. 

 

Metod 

För att skapa kunskap om problemområdet har författarna gjort en litteraturöversikt enligt 

Fribergs metod (Friberg, 2012b). Denna metod går ut på att studera och analysera befintlig 

forskning om valt ämne för att få en uppfattning om det aktuella kunskapsläget. 

Litteraturöversikt kan göras i olika syften, men baseras alltid på ett systematisk val av 

vetenskapliga texter som är valda utifrån relevans till valt område. Texterna kvalitetsgranskas 

och analyseras för att sedan redovisas i en beskrivande översikt. I detta fall görs 

litteraturöversikten som ett examensarbete på kandidatnivå och går ut på att skapa kunskap 

som är betydande för den grundutbildade sjuksköterskan.  

    

Datainsamling 

För att få en bild av ämnet, genomförde författarna initialt en övergripande sökning för att få 

en överblick, Friberg (2012b) nämner detta som helikopterperspektiv. Sökningar gjordes i 

databaserna Academic search, CINAHL Complete, Medline och PubMed. Dessa databaser 

valdes på grund av sin inriktning på omvårdnad och medicin. Alla utom databasen PubMed 

frambringade vetenskapliga studier till resultatdelen av denna litteraturöversikt. 

Författarna använde sig av tjänsten Svensk MeSH där det går att översätta och söka efter 

medicinska sökord och termer på både svenska och engelska (https://mesh.kib.ki.se). Här 

hittade författarna sökorden: Inflammatory bowel disease, IBD, Crohns disease, ulcerative 

colitis och quality of life. Då Mesh inte frambringade lämpliga sökord som var inriktade på 

upplevelsen av sjukdomarna använde sig författarna även av sökorden som valdes fritt. Dessa 

var: self-care, experience, lived experience, patient’s experience, sence of well-being och 

daily life. Sökning av artiklar till resultatet började genom användning av enstaka sökord 

vilket gav för många träffar. Författarna valde då att begränsa urvalet genom att använda 

boolesk sökteknik där operatorn AND kopplade ihop sökorden. Enligt Östlundh (2012) 

används boolesk-tekniken för att få fram artiklar som innehåller alla de sökta ämnesorden och 

med det bättre lämpade studier som besvarar litteraturöversiktens syfte. I databaserna finns 

https://mesh.kib.ki.se/
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funktionen sökhistorik som Östlundh (2012) också benämner som en teknik. Den gav 

författarna en överblick över vilka sökningar som hade gjorts och underlättade därmed vid 

valet av kombinationer av sökord. 

Sökningen begränsades ytterligare genom att urvalet av att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och vara publicerade efter 2005 som försäkring om att forskningen var aktuell. 

Avgränsningen peer reviewed användes då den sorterar ut artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Begränsningen full text användes för att bara få fram de artiklar som 

var tillgängliga. Sökningarna redovisades i en sökmatris (se bilaga 1).  

 

Urval 

Författarna läste de funna artiklarnas titlar var för sig för att få en uppfattning om vilka som 

skulle granskas närmare och vilka som kunde sorteras bort. Vid första överblick framkom att 

det var många studier som var inriktade på barn, vilket gjorde att författarna valde att enbart 

inrikta sig på dem som var gjorda med vuxna deltagare. Nästa steg var att vid utvalda titlar 

läsa artiklarnas abstrakt som är en kort sammanfattning av studiernas innehåll (Östlundh, 

2012). Artiklarna vars abstrakt visade relevant innehåll lästes igenom i sin helhet av varje 

författare för sig för en ytterligare bedömning om hur lämpliga de var till denna 

litteraturöversikt. Enligt Östlundh (2012) innebär vetenskaplig publicering inte automatiskt att 

en studie är vetenskaplig. Därför tittade författarna om de valda artiklarna var skrivna enligt 

ett givet format som gör det möjligt att granska dem. Detta format innebär att artikeln ska 

innehålla följande delar: bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, metod, resultat, diskussion 

och referenser (Segesten, 2012).  

De valda studierna delades upp efter sin design. Författarna ville enbart använda sig av 

studier med kvalitativ design där datainsamlingen skett med hjälp av intervjuer till skillnad 

från numeriska data som kännetecknar kvantitativ design (Henricsson & Billhult, 2012). Vid 

dessa intervjuer framgår deltagarnas egna beskrivningar och upplevelser vilket var lämpligt 

för denna litteraturöversiktens syfte. Vid nästa steg granskade författarna enligt Fribergs 

metod (2012b) att artiklarna hade en tydlig problemformulering, syfte och teoretisk 

utgångspunkt. Vidare granskades deras val av metod och analys och hur de redovisat 

resultatet. Författarna hade också ett krav på att forskarna hade redovisat sina etiska 

överväganden.  
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Dataanalys 

Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna var för sig för att uppnå en 

bra förståelse av sammanhanget och den engelska texten. Likheter och skillnader mellan 

metoder, analyser, syften och resultat analyserades enligt Fribergs metod (Friberg, 2012b) och 

de valda studierna redovisades i en översiktstabell (bilaga 2.)  

Författarna analyserade resultatet i varje artikel för att utse vilka fenomen som var 

relaterade till syftet av litteraturöversikten. Dessa fenomen skrevs upp i en excel-fil med en 

markering om vilken artikel de förekom i. Fenomen diskuterades sedan igenom tills 

konsensus nåddes och de mest återkommande kunde sorteras efter fyra gemensamma grupper.  

För att validera att fenomenen som valdes ut verkligen förekom i artiklarna och var 

relevanta till resultatet i denna litteraturöversikt lästes artiklarna en gång till efter att 

grupperna hade skapats. Vid detta tillfälle ströks fenomenen som hörde till respektive grupp 

med under med för den gruppen tillhörande färg. 

Grupperna diskuterades och sorterades en gång till i excel-filen. Då blev det tydligt att de 

fyra grupperna kunde delas in i två huvudteman, med tillhörande underteman. Vid varje 

undertema angavs vilken studie som tog upp just det ämnet vilket gjorde att excel-filen under 

analysarbetet kunde användas som en innehållsförteckning över de valda studierna. Innehållet 

i litteraturöversikten skrevs både gemensamt och individuellt för att i sedan bearbetas av båda 

författarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden tillämpas både av respekt för alla människors lika värde och 

för att bibehålla det goda anseendet som forskningen har i samhället (Kjellström, 2012). 

Denna litteraturöversikt vill författarna etiskt motivera utifrån göra gott-principen som säger 

att alla har en moralisk skyldighet att främja det goda och förebygga och hindra skada 

(Sandman & Kjellström, 2013). Författarna har valt ett ämne som är väsentligt att undersöka 

och har en förhoppning om att innehållet i litteraturöversikten kan bidra till sjuksköterskornas 

insikt i hur en patient upplever sin sjukdom och därmed leda till en mer holistisk vård. 

Författarna valde att enbart inrikta sig på studier med vuxna deltagare, då studier där barn är 

inkluderade ställer andra krav på etiska överväganden. 

Samtliga studier som användes till denna litteraturöversikt har redovisat hur de har gjort 

forskningsetiska överväganden i sitt arbete. Enligt Sandman och Kjellström (2013) bör detta 
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innefatta informerat samtycke som innebär att deltagarna har fått tillräcklig och tydlig 

information om vad studien går ut på för att kunna avväga och bestämma sig om de vill delta 

eller inte. Författarna till denna litteraturöversikt har avvägt om hur deltagarna kan ha tagit 

skada genom att delta i dessa studier och bedömt att den sannolikheten är liten. Det är känsligt 

material och intima känslor som har delats i dessa studier men deltagarna har avidentifierats 

och det har framgått att intervjumaterial har behandlats konfidentiellt. 

Inför bearbetning och analys av studierna har författarna diskuterat hur deras förförståelse 

och erfarenheter av IBD ser ut. Varje enskild artikel har kritiskt diskuterats utifrån detta för att 

undvika egna tolkningar eller vinklingar av studiernas resultat. Författarna var också noga 

med översättningen och analysen av innehållet för att undvika språkliga feltolkningar. Detta 

gjordes genom att gemensamt översätta, analysera och diskutera den engelska texten. 

Intentionen var att resultatdelen av denna litteraturöversikt helt ska gå i linje med vad som är 

sagt i studiernas resultat. 

 
Resultat 

Genom analys av resultatartiklarna har teman med tillhörande underteman framkommit. 

Första temat är: Sjukdomarnas påverkan på livskvaliteten och underteman som hör till denna 

är Deltagarnas upplevelser av fysiska besvär, Symtomens påverkan på självkänsla och 

självbild, Sjukdomens påverkan på familjeliv och relationer, Symtom som hinder i sociala 

sammanhang och Symtomens påverkan på arbetsförmågan. Andra huvudtemat är: Emotionell 

påverkan och anpassning till livet med IBD Hit hör underteman: Att drabbas av en osynlig 

sjukdom, Sjukdomarnas emotionella påverkan, Acceptans av sjukdomen och attityd till livet 

och Strategier för att uppnå symtomkontroll  

 

Sjukdomarnas påverkan på livskvaliteten 

Deltagarnas upplevelser av fysiska besvär  

Avföringsfrekvens på fyra upp till 15 gånger per dygn tillsammans med pinsamma 

upplevelser av förlorad tarmkontroll i bilen, promenaden, lekplatsen och sängen visade vikten 

av att hela tiden ha närhet till en toalett (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 

2012; Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005; Larsson, Lööf & Nordin, 2016; Pihl-

Lesnovska, Hollman Frisman, Hjortswang & Börjeson, 2016; Sammut, Scerri & Borg 

Xuereb, 2015; Wolfe & Sirois, 2008).  

Deltagarna beskrev smärtan de upplevde på olika sätt (Beck, Bager, Errboe Jensen & 

Dahlerup, 2013; Hall et al., 2005; Lovén Wickman et al., 2016; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, 
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Ek & Hollman Frisman, 2010; Sammut et al., 2015; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; 

Wolfe & Sirois, 2008). I studien av Lovén Wickman et al. (2016) beskrevs upplevelsen av 

smärta som konstant och naggande. Andra deltagare i Wolfe och Sirois, (2008) beskrev att 

smärtan var krampande och upplevde att den var ett hinder vid sex. Pihl-Lesnovska et al. 

(2010) och Sykes et al. (2015) beskrev den som ett hinder under vardagliga aktiviteter. 

Ledvärk som uppstod som en bieffekt av läkemedel beskrevs så smärtsam att den gjorde det 

svårt att gå ordentligt och upplevdes som en bidragande orsak till känslan av fatigue (Beck et 

al., 2013; Lovén Wickman et al., 2016; Sammut et al., 2015).  

Vid skov upplevdes högre grad av utmattning och större behov av vila och återhämtning 

(Lovén Wickman et al. 2016; Matini & Ogden, 2016; Sykes et al., 2015; Wolfe och Sirois, 

2008). Förändringar i sömnmönstret med svårigheter vid insomning och att ta sig upp på 

morgonen nämndes som bidragande orsaker till känslan av fatigue. I studier som är inriktade 

på upplevelsen av fatigue hos IBD-patienter delades den upp i två olika typer – fysisk och 

mental fatigue (Beck et al., 2013; Czuber-Dochan et al., 2012).  I studien av Beck et al. 

(2013) beskrevs fysisk fatigue som en obehaglig känsla som kunde kännas i varje kroppsled 

och gav upplevelsen av tunga lemmar som bidrar till långsamma rörelser. Mental fatigue 

beskrevs i studien som något som orsakade koncentrationsproblem, vilket ledde till kaotiska 

tankar och svårigheter med att ta sig an olika uppgifter och delta i sociala sammanhang.  

 

Symtomens påverkan på självkänsla och självbild 

Sjukdomen och dess effekt på kroppen påverkade självkänslan, vilket visades i Matini och 

Ogden (2016), Pihl-Lesnovska et al. (2010) och Pihl-Lesnovska et al. (2016). En deltagare 

kände sig deprimerad och gömde sig i säckiga kläder på grund av viktnedgång (Pihl-

Lesnovska et al., 2010). Hos andra deltagare var det istället snabb viktuppgång, som var en 

bieffekt av medicinering, som bidrog till upplevelsen av en förändrad självbild (Pihl-

Lesnovska et al., 2010; Sammut et al., 2015). Känslan av att vara oattraktiv på grund av 

lukten och hudirritationerna diarrén kan orsaka, nämndes i Pihl-Lesnovska et al. (2016). En 

deltagare beskrev sin förändrade självbild genom att berätta att hen alltid har varit navet i 

familjen, men nu kände sig helt värdelös (Pihl-Lesnovska et al., 2010). I studien av Czuber-

Dochan et al. (2012) nämnde en deltagare att det är viktigt att gå till arbetet och försöka leva 

livet som vanligt för att behålla självkänslan.  
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Sjukdomarnas påverkan på familjeliv och relationer  

Flera deltagare beskrev olika exempel på hur sjukdomarna påverkade familjelivet (Beck et al., 

2013; Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005; Matini & Ogden, 2016; Pihl-Lesnovska 

et al., 2010; Pihl-Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015; Sykes et al., 2015; Wolfe & 

Sirois, 2008). Studier beskrev hur deltagare kände skuldkänslor över att familjen blev lidande 

av att behöva avbryta olika slags aktiviteter och att orimliga krav kunde ställas på partnern 

eller barnen (Beck et al., 2013; Pihl-Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015; Wolfe & 

Sirois, 2008). En förälder berättade att hon lämnade barnen obevakade i en mataffär för att 

kunna hinna till toaletten (Pihl-Lesnovska et al., 2016). I ett annat fall valde en deltagare att 

inte skaffa fler barn på grund av rädsla för att inte kunna ta hand om det (Czuber-Dochan et 

al., 2012). Ett par veckor efter att hennes första barn var fött fick hon ett allvarligt skov som 

höll i sig till barnet började skolan.  

I Czuber-Dochan et al. (2012) påpekade deltagarna vikten av bra stöd från familjen och hur 

mycket svårare livet skulle vara utan dem. Orkeslösheten sjukdomen medför gör att 

deltagarna inte orkar med alla sina åtaganden. I studien av Sykes et al. (2015) beskrevs ett 

exempel där en deltagare berättade om hur hennes man fick stanna hemma från jobbet för att 

ta hand om henne och deras son när hon led av fatigue. I studien av Matini och Ogden (2016) 

valde en deltagare att prioritera sitt arbete framför förhållandet när hon var utmattad. Detta 

accepterades oftast av hennes partner, men kunde ibland ge upphov till konflikt.  

 

Symtom som hinder i sociala sammanhang   

Ett återkommande hinder i sociala sammanhang var rädslan att inte ha direkt tillgång till en 

toalett eller att inte hinna i tid till den (Hall et al., 2005; Matini & Ogden, 2016; Pihl-

Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015; Sykes et al. 2015; Wolfe & Sirois, 2008). 

Rädslan ledde till att deltagarna valde att avstå medverkan i sociala tillställningar för att 

stanna inom hemmets trygga zon (Hall et al. 2005; Larsson et al., 2016; Pihl-Lesnovska et al., 

2016; Sammut et al., 2015). En deltagare i Matini och Ogden (2016) berättade hur han 

brukade njuta av att träffa vänner och ta en öl men hade svårt att få till dessa träffar nu då det 

mest kretsade kring möjligheten att hitta en toalett. En annan deltagare tog upp ett liknande 

exempel där hon beskrev den sista gången hon var ute på en bar och akut behövde springa till 

toaletten flera gånger. Denna upplevelse gjorde att hon lovade sig själv att inte gå ut igen 

(Sammut et al. 2015). En deltagare berättade att hon alltid oroar sig över att en eventuell 

diarréattack kan förstöra allas planer (Wolfe & Sirois, 2008). Hon upplevde att folk tröttnat på 

att bjuda in henne då hon alltid var sjuk.  
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Besök av offentliga toaletter kunde vara besvärande då deltagarna var rädda för att lämna 

stark avföringslukt efter sig och över de pinsamma ljuden som uppstod vid elimination 

(Larsson et al., 2016; Matini & Ogden, 2016; Pihl-Lesnovska et al., 2016). En deltagare 

nämnde att toalettmiljön borde vara anpassad och beklagade sig över höga springor på dörrar 

på offentliga toaletter som gör att ljud och avföringslukten kommer ut (Pihl-Lesnovska et al., 

2016).  

Det sociala livet påverkades av fatigue då det krävdes mycket energi för att medverka i en 

tillställning vilket ledde till att deltagarnas sociala krets oftast begränsats till närmaste familj 

och vänner (Beck et al. 2013). Att behöva avbryta aktiviteter tillsammans med vänner kunde 

få den sjuke kan känna sig utanför (Pihl-Lesnovska et al., 2016) men enligt fler deltagare i 

studien av Matini och Ogden (2016) kunde sjukdomen också medföra att vänskapen stärktes. 

En deltagare exemplifierade detta genom att berätta att vännerna kommit henne närmare efter 

att ha fått insikt i hur svårt sjukdomen påverkat henne.  

 

Symtomens påverkan på arbetsförmågan 

Studierna påvisade att sjukdomarna påverkar deltagarnas arbetssituation negativt (Beck et al., 

2013; Czuber-Dochan et al., 2012; Larsson et al., 2016; Lovén Wickman et al., 2016; Pihl-

Lesnovska et al., 2010; Pihl-Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015; Wolfe & Sirois, 

2008). En deltagare i studien av Beck et al. (2013) beskrev att arbetet gav livet en mening och 

att inte fullt kunna utföra det gav en känsla av sorg. I studien av Pihl-Lesnovska et al. (2010) 

och Wolfe och Sirois (2008) beskrev deltagarna arbetet som en källa till stress vilket också 

framkom i Lovén Wickman et al. (2016) som visade att det var svårt att planera in många 

aktiviteter i arbetsschemat och att det var stressigt att behöva vara punktlig. Svårigheten med 

att passa tider beskrevs också i Larsson et al. (2016). 

Det var viktigt att arbetsgivaren gav rätt stöd till den anställde för att denna ska ha 

möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter (Pihl-Lesnovska et al. 2010). Hur detta kan ha 

betydelse kunde vi se ett exempel på i Sammut et al. (2015) där en deltagare som är 

fabriksanställd har fått anpassade arbetsuppgifter så att hon kunde utföra dem själv och 

därmed inte störa produktionen med sina täta toalettbesök. Detta gjorde att hon kände sig 

ensam och utanför arbetsgruppen. Samma upplevelse hade en deltagare i studien av Beck et 

al. (2013) som blev tvingad till att bara utföra uppgifter ensam och inte i grupp. I studien av 

Sammut et al. (2015) belystes dock ett exempel på att ensamarbete kan uppskattas - denna 

person kunde gå på toaletten så ofta hen behövde utan att någon annan lade märke till det.  
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Ekonomiska aspekter nämndes av Pihl-Lesnovska et al. (2016), Sammut et al. (2015) och 

Wolfe och Sirois (2008) - där tog deltagarna upp faktum att sjukdomen ledde till stor 

sjukfrånvaro och därmed lägre inkomst. I studien av Sammut et al. (2015) berättade en 

deltagare om sin ekonomiska förlust då han var tvungen att avstå sitt deltidsjobb som 

elektriker för att tillgången till toalett var dålig. I studien av Wolfe och Sirois (2008) var det 

en deltagare som kände att hon inte kunde arbeta längre då hon upplevde att ingen 

arbetsgivare vill ha en gråhårig liten dam som bara släpper ut gaser. I studien av Pihl-

Lesnovska et al. (2016) tolkades sjukdomen som hinder till att uppnå arbetsrelaterade livsmål 

då det inte gick att bygga karriär. Den sjuke fick tacka nej till befordringar och därmed 

löneökningar.  

 

 Emotionell påverkan och anpassning till livet med IBD 

 Att drabbas av en osynlig sjukdom 

Flera studier beskrev känslan av att leva med en osynlig sjukdom (Larsson et al., 2016; Matini 

& Ogden, 2016; Pihl-Lesnovska et al., 2010). Det fanns en generell upplevelse av att 

omvärlden inte hade kunskap om dessa sjukdomar och inte förstod innebörden av att leva med 

dessa. Några av deltagarna i studien av Pihl-Lesnovska et al. (2010) uppgav att denna 

okunskap kunde upplevas som något positivt då de inte behövde prata om sjukdomen och 

därmed kunde glömma den för stunden. Medan andra deltagare tyckte att det var deras 

skyldighet att göra folk mer medvetna om sjukdomarna (Czuber-Dochan et al., 2012).  

Det faktum att sjukdomen är osynlig bidrog också till känslan av att inte bli trodd (Pihl-

Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015; Matini & Ogden, 2016). I studier av Matini och 

Ogden (2016) och Sammut et al. (2015) beskrev deltagarna att de upplevde att deras familjer 

inte insåg allvaret i deras sjukdomar och förminskade deras symtom. Pihl-Lesnovska et al. 

(2016) beskriver problematiken kring att inte bli trodd av myndigheter, förskola och 

arbetsgivare. En deltagare i samma studie uttryckte att det skulle varit enklare om hon varit 

rullstolsburen för då hade inte hennes funktionsnedsättning blivit ifrågasatt. 

Enligt Czuber-Dochan et al. (2012) ansåg deltagarna att fatigue och dess påverkan inte togs 

på allvar av vårdpersonal, då de är mer fokuserade på tarmfunktionen. Deltagarna tyckte att 

det inte var någon idé att ta upp fatigue med vårdpersonal, då vårdpersonal mer var inriktade 

på symtom de kunde behandla (Beck et al., 2013). 
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Sjukdomarnas emotionella påverkan  

Livet med IBD innefattar många negativa känslor och emotionella dimensioner som av 

deltagarna rankades från ångest och depression till förlust av passion (Beck et al., 2013; 

Larsson et al., 2016; Matini och Ogden, 2016; Pihl-Lesnovska et al., 2010; Pihl-Lesnovska et 

al., 2016; Sammut et al., 2015; Wolfe och Sirois, 2008).  

Rädsla var en frekvent förekommande känsla (Larsson et al., 2016; Matini & Ogden, 2016; 

Pihl-Lesnovska et al., 2010; Sammut et al., 2015; Wolfe & Sirois, 2008). Deltagare var rädda 

för vilka konsekvenser sjukdomen kunde medföra i framtiden och där nämndes stomi, cancer 

och död. Det fanns dock deltagare som kände lättnad över att bara ha fått diagnosen IBD och 

inte cancer (Matini och Ogden, 2016)    

Rädsla för sjukdomens ärftliga faktor, att föra den vidare till sina barn beskrevs i Larsson 

et al. (2016) och Pihl-Lesnovska et al. (2010). Det fanns även en oro att den medicinska 

behandlingen kunde påverka fostret vid kommande graviditet (Pihl-Lesnovska et al., 2016; 

Sammut et al., 2015). I studierna av Larsson et al. (2016) och Matini och Ogden (2016) 

framkom en allmän oro över biverkningar som kan uppstå av den medicinska behandlingen. 

Medicinens biverkningar beskrev också som en källa till frustration (Pihl-Lesnovska et al., 

2016).  

Flera deltagare uttryckte skuld och oro över att de själva kunde ha orsakat sin sjukdom 

genom olika val eller handlingar i livet (Matini & Ogden, 2016; Sammut et al., 2015). Det 

angavs exempel som arbete med farliga kemikalier, missbruk av laxeringsmedel och stress 

orsakat av ett våldsamt förhållande.  

Beck et al. (2013) och Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskrev att sjukdomen och dess 

symtom medförde en känsla av maktlöshet hos deltagarna. I studien av Beck et al. (2013) 

kände deltagare maktlöshet över att det för närvarande inte fanns något botemedel mot 

fatigue. Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskrev att hotet av en kronisk sjukdom och osäkerheten 

kring behandlingens effekt bidrog till känslan av maktlöshet. Kirurgisk behandling väckte 

också känslor och var en källa till osäkerhet, deltagare tvivlade på om de återkommande 

ingreppen verkligen var värda besväret (Matini och Ogden, 2016). En deltagare uttryckte att 

hon efter varje ingrepp som inte har fungerat förlorat en bit hopp om att bli bättre. En annan 

berättade att trots att hon mått bättre efter ingreppet, så kunde hon önska att hon inte hade 

genomgått det. Hon uppgav ingen vidare anledning. 
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Acceptans av sjukdomen och attityd till livet 

Ett återkommande tema var acceptans av sjukdomen (Beck et al., 2013; Hall et al., 2005; 

Matini & Ogden, 2016; Larsson et al., 2016; Pihl-Lesnovska et al., 2010). Deltagare uttryckte 

det som att de inte hade något annat val än att acceptera att de var kroniskt sjuka och därefter 

hitta ett sätt att leva med symtomen (Beck et al., 2013; Hall, et al., 2005; Larsson, et al., 

2016).  

I studien av Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskrevs denna acceptans som en viktig attityd 

till livet. En positiv attityd var viktig och olika strategier för att uppnå denna framkom i 

studierna (Czuber-Dochan et al. 2012; Hall et al. 2005; Larsson et al. 2016; Matini & Ogden, 

2016). En deltagare uttryckte det som att hon såg sig själv en som välmående person som 

ibland var sjuk (Czuber-Dochan et al., 2012). En annan deltagare tog dagen som den kom, 

vissa var bra, andra dåliga, men viktigast var det att ta tillvara på de goda stunderna (Matini & 

Ogden, 2016). I studier av Larsson et al. (2016) och Hall et al. (2005) försökte deltagarna 

trösta sig genom att tänka att det fanns andra som hade det sämre.  

Genom anpassning av livet till de krav sjukdomen ställde kunde det ultimata målet uppnås 

- att nå det nya normala (Matini & Ogden, 2016). Det nya normala kunde beskrivas som att 

det fanns en skillnad i vad som ansågs normalt hos en frisk människa och vad som hade blivit 

normalt hos en person med IBD (Hall et al. 2005; Matini & Ogden, 2016). En deltagare 

berättade dock att det var svårt att fullt anpassa sig till sjukdomen då hon aldrig var beredd på 

hur nästa skov kommer att yttra sig (Matini & Ogden, 2016).  

 

Strategier för att uppnå symtomkontroll 

Planering av vardagen var en stor del av livet med IBD och mycket av planeringen kretsade 

kring att alltid ha nära tillgång till en toalett (Pihl-Lesnovska et al., 2016; Sykes et al. 2015; 

Wolfe & Sirois, 2008). Deltagare beskrev exempel som att boka passande sittplats vid 

biobesök eller planera en bilresa genom att ta vägar där det vid behov fanns lämpliga ställen 

att stanna till vid. En deltagare beskrev att hon alltid gick runt med extra kläder och 

hygienartiklar för att känna sig trygg vid sociala aktiviteter (Larsson et al., 2016). Planering 

behövdes också för att hitta balans mellan aktivitet och vila och på det viset orka igenom 

vardagen vid fatigue (Beck et al., 2013).  

Vikten av planering kring måltider beskrevs i Lovén Wickman et al. (2016), Sykes et al. 

(2015) och Wolfe och Sirois (2008), då deltagarna uttryckte att de måste tänka på att ha 

tillgång till toalett direkt efter måltid. I Pihl-Lesnovska et al. (2016) och Sykes et al. (2015) 

berättade deltagare att de undviker att äta om de kände ovisshet kring tillgången till toalett. 
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Vikten av nyttig mat och att äta på regelbundna tider framkom i studierna av Czuber-

Dochan et al. (2012), Lovén Wickman et al. (2016) och Wolfe och Sirois (2008). Deltagarna 

var väldigt medvetna om att olika typer av mat kunde ha en negativ påverkan, så anpassad 

diet ansågs vara ett sätt att hålla symtomen under kontroll (Lovén Wickman et al., 2016; Pihl-

Lesnovska et al., 2016; Sykes et al., 2015). Diskussioner om hur mat påverkade sjukdomen 

beskrevs i Hall et al. (2005). 

Deltagare hade som strategi att söka information via internet, böcker, tidningar och 

patientorganisationer för att lära sig mer om sjukdomen och få tips om olika sorters 

behandlingar (Hall et al., 2005; Larsson et al., 2016; Lovén Wickman et al., 2016). 

Medicinering framkom som nödvändig för att kontrollera sjukdomens symtom och skov (Hall 

et al., 2005; Larsson et al. 2016; Lovén Wickman et al., 2016; Sykes et al. 2015). Deltagare i 

studien av Hall, et al. (2005) uttryckte att det bara var att acceptera faktum att medicin är 

något de får leva med oavsett de vill eller inte. Det framkom också olika förhållningsätt till 

hur medicinering ska skötas, då vissa deltagare tyckte att det bara var att följa den medicinska 

behandlingsplanen, medan andra föredrog att hålla ett litet lager av läkemedel hemma för att 

avgöra själva när det var dags att ta medicinen (Hall et al., 2005; Lovén Wickman et al., 

2016) 

Larsson et al. (2016) och Sykes et al. (2015) beskrev hur deltagarna hade kontroll över sin 

sjukdom genom en kombination av olika strategier som fick ändras efter rådande 

omständigheter. Genom att lära sig av sina misstag kunde varje individ bestämma sin unika 

livsstil som krävs för att hantera livet med IBD. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt som metod har en styrka i att den ger möjligheter till en bred bild av hur 

pass utforskat ämnet är (Friberg, 2012b). Samtidigt finns det en svaghet i att ingen ny 

kunskap framkommer då metoden baseras på tidigare forskning. Valet att använda sig av 

kvalitativa studier kan ses som en styrka då patienternas egna beskrivningar som framgår i 

dessa passar in i litteraturöversiktens syfte att belysa deras vardag. I kvalitativ forskning finns 

det inga rätt eller fel utan det är deltagarnas berättelser som utgör resultatet (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

Vid val av artiklarna till denna litteraturöversikt har författarna fått göra fler överväganden 

än de som är redovisade under urvalsmetoden. Studierna hade olika syften vilket författarna 
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anser är en styrka då de kan bidra till en variation i resultatet. Trots olika syften var 

nyckelfynden i studiernas resultat lika och det är resultaten som det ska vara fokus på enligt 

Friberg (2012a). Resultatartiklarna har också en varierande geografisk spridning, men 

länderna de gjordes i kan definieras som västerländska länder där en högre levnadsstandard 

och bättre sjukvård råder. Detta anser författarna har en styrka i att kunskapen som kommer 

fram genom denna litteraturöversikt är relevant inom den svenska sjukvården. 

Två av studierna inkluderar bara kvinnliga deltagare, vilket kan ses som en svaghet då 

representationen av mäns upplevelser blir lägre. Författarna bedömde dock att studiernas 

resultat var givande. I studierna av Lovén Wickman et al. (2016), Pihl-Lesnovska, et al. 

(2010) och Pihl-Lesnovska, et al. (2016) förekommer samma författare vilket innebär en risk i 

att de kan vara för lika varandra. Författarna såg en styrka i att dessa forskare genom 

erfarenhet har blir väl insatta i ämnet. 

Artiklarna som har bearbetats är skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. 

Där kan det finnas en svaghet i att egna tolkningar görs på grund av att vissa engelska uttryck 

inte har en svensk motsvarighet eller kan ha flera olika betydelser. Författarna diskuterade 

texterna gemensamt och tog hjälp av ett lexikon för att undvika detta.  

Under arbetets gång har författarna insett fördelen av att arbeta i par då det var en stor vinst 

att se saker ur olika synvinklar och på det sättet komplettera varandra. Dialog var ständigt 

närvarande under detta arbete. Enligt Silfverberg (2005) uttalade Sokrates att dialog var ordets 

barnmorska vilket kan tolkas att vi genom att prata och lyssna på varandra kan hjälpa till att 

forma fram ord som beskriver tankar och idéer. Författarna upplevde detta tydligt när 

information som samlats ihop skulle översättas, diskuteras igenom och sammanfattas i text.  

 Litteraturöversikten har en styrka i att ha blivit granskad av handledare och andra 

studenter. Författarna har i sin tur också tagit del av och granskat andra studenters arbeten. 

Den konstruktiva kritiken har lett till att kvaliteten på arbetet har blivit högre. Författarna 

anser att det har varit lärorikt att läsa andras översikter och på det viset vara mer kritiska till 

sitt eget arbete. 

 

Resultatdiskussion 

Inflammatoriska tarmsjukdomar är sjukdomar som alltid är närvarande i och med att de är 

kroniska, men det är vid skov de drabbar personen som mest och då genom sina symtom och 

effekter av dessa. I resultatet framgår det att symtomen påverkar studiernas deltagare negativt 

– de utgör hinder för fungerande familjeliv, arbete och sociala sammanhang. De påverkar 

självkänslan och rör upp starka känslor. Roys adaptionsmodell (2009) går ut på att upplevelse 
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av hälsa nås genom anpassning till rådande livsomständigheter. För att en sjuksköterska ska 

kunna använda sig av adaptionsmodellen behöver hon ha grundläggande kunskap om hur en 

människa fungerar både fysiologiskt och psykosocialt.  

Författarna vill genom Roys adaptionsmodell (2009) tolka att sjuksköterskan, med hjälp av 

sin kunskap och den insamlade informationen om patienten, ska se var någonstans i 

adaptionsprocessen hen befinner sig i och vilka stimuli som hindrar eller uppmuntrar den. 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan utgör ett bidrag till adaption och bör byggas 

på ömsesidig respekt. 

 

Hur sjuksköterskan kan stärka patientens självkänsla 

I resultatet beskrivs att sjukdomarna påverkar patientens självkänsla och självbild negativt. 

Enligt Roy (2009) är en människas självuppfattning en viktig del i hur vi hanterar svårigheter 

i livet. Förändrad självbild leder till osäkerhet kring den egna identiteten och förmågor vilket 

kan leda till ohälsa. Roy (2009) beskriver självuppfattningen ur olika aspekter. Modellen 

beskriver det fysiska jaget, som handlar om hur vi uppfattar vår kropp och resultatet visar att 

uppfattningen om kroppen påverkas av att ha en sjukdom som medför exempelvis 

viktförändringar. Vidare beskrivs det personliga jaget där en persons syn och förväntningar på 

sig själv formar självidentiteten. Resultatet visar att det personliga jaget också rubbas av 

sjukdomarna i och med att deltagarna inte kan utföra sina arbeten eller åtaganden. Detta 

bekräftas i en studie av Purc-Stephenson, Bowlby och Qaqish (2015) där nästan hälften av 

deltagarna uppgav att IBD har en negativ effekt på deras personlighet och självkänsla. 

Författarna tolkar utifrån Roys modell att dessa personer därför inte uppnår en balans i sin 

självkänsla. De måste kunna ha en säker bild och uppfattning av sig själva för att kunna möta 

utmaningarna sjukdomarna medför. Enligt Riberio et al. (2016) kan en sjuksköterska hjälpa 

patienten vid problem relaterade till självkänslan. Sjuksköterskan kan genom att lyssna till 

patientens tankar och känslor, se hens beteenden och vad som motiverar hen för att lättare få 

patienten att anpassa sig till stressen och förändringarna sjukdomen medför. På det viset 

hjälper sjuksköterskan till att bygga upp patientens självförtroende och höja uppfattningen av 

det egna värdet.  

 

Sjukdomarnas påverkan på patientens rollfunktion 

För att kunna fungera i ett gruppsammanhang har varje individ en roll (Roy, 2009). Rollen 

byggs upp av omgivningens och ens egna förväntningar på vad som ingår i den. I resultatet 

framgår bland annat att deltagarna upplever att det är svårt att uppfylla sin roll som förälder, 
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då sjukdomarna påverkar förmågan att möta krav och förväntningar som ställs. Mukherjee, 

Sloper och Turnbull (2002) har undersökt erfarenheter hos föräldrar med IBD och där 

bekräftas att de överlag kände oro och skuldkänslor gentemot sina barn. Studien visade också 

hur barnen påverkats av att ha en förälder med IBD. Exempel kunde vara att barnen inte fick 

delta i sociala aktiviteter då föräldern var låst vid att vara i närheten av en toalett och att 

barnen var oroliga och kände rädsla över att föräldern mått dåligt. Enligt Roy (2009) bör en 

sjuksköterska se att personen påverkas av sin omgivning och påverkar sin omgivning, därför 

bör hänsyn tas till de sociala- och familjerelationerna för att kunna erbjuda personcentrerat 

stöd. Deltagare i Mukherjee, et al. (2002) uttryckte en tacksamhet mot vårdpersonal som hade 

ett mer holistiskt synsätt och tog hänsyn till familjeomständigheter. 

 

Acceptans av sjukdomen  

Acceptans av sjukdomen visas i resultatet vara bidragande till adaption till den nya tillvaron. 

Roy (2009) tar upp att symtom som exempelvis smärta lättare kan hanteras om orsaken till 

den är känd. Patienten blir lugnare av att veta att smärtan är förväntad och att den kommer att 

gå över. Detta bekräftas av deltagare i Soares Sarlo, Riberio Barreto och Moreira Domingues 

(2008) som uttryckte att första tiden med sjukdomen inneburit mycket lidande. Kunskap om 

vad som drabbat dem och medicinsk behandling gjorde i sin tur att de sakta började må bättre. 

Genom att acceptera att sjukdomarna medför begränsningar och konsekvenser adapterade de 

till dessa och lärde sig att leva med dem. Sjuksköterskan roll i detta kan vara att regelbundet 

inventera och fylla upp behovet av information om symtom och behandling vilket också 

belyses i bakgrunden till denna litteraturöversikt.  

 

Sjuksköterskans stöd till patienternas egna strategier 

Författarna tolkar utifrån resultatet att en annan del av adaptionen är att använda sig av olika 

strategier i strävan efter att nå det nya normala – ett liv som är anpassad till kraven 

sjukdomarna ställer. I resultatet visas förändrad kosthållning som en strategi där deltagarna 

hade åsikter om hur kostvanor och olika livsmedel påverkade deras vardag. I studien av 

Lindberg, Fossum, Karlen och Oxelmark (2014) uttryckte deltagarna att de inte fick 

tillräckligt stöd av vårdpersonal när de ville diskutera strategier kring ändrad kosthållning och 

en önskan om att detta tas upp mer. Författarna tolkar att det är svårt att som sjuksköterska ge 

råd och information om vilken kost som passar, då det är väldigt individuellt, men det som är 

viktigt är att patienterna ska känna att de blir hörda och får stöd i att prova olika alternativ 

som passar just dem.  
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En osynlig sjukdom och att inte bli trodd 

I resultatet framgick deltagarnas upplevelser av att sjukdomens allvarlighetsgrad inte alltid 

uppfattades. Deltagarna beskrev känslan av att inte bli trodd och att funktionsnedsättningen 

sjukdomen medför ifrågasatts av samhälle, familj och vårdpersonal då den inte är synlig. 

Frolich (2014) bekräftar detta genom exempel där deltagare kände att vårdpersonalen inte 

alltid tog dem på allvar. Enligt författarna till denna litteraturöversikt måste en sjuksköterska 

se till att patienten känner sig sedd och tagen på allvar. 

I resultatet beskriver deltagare att det var en självklarhet att de skulle sprida information 

för att skapa kunskap och öka förståelse i omgivningen. En annan fördel i att berätta om 

sjukdomen beskrevs av deltagare i Frolich (2014) som berättade att de kände en frihet i att ha 

berättat om sin sjukdom för andra. Sjuksköterskan kan enligt författarna till 

litteraturöversikten sprida en medvetenhet om sjukdomen genom att stötta patienten i att 

samla mod till att berätta om den för sin omgivning. 

 

Klinisk omvårdnad  

Bakgrunden till denna litteraturöversikt belyser att sjuksköterskan inom klinisk omvårdnad, 

bland annat ska tillgodose de grundläggande fysiologiska behoven som uppstår vid 

sjukdomens skov. I resultatet beskrevs diarré som ett symtom som gör att patienterna kände 

att livet kretsar kring att hålla närhet till en toalett. Enligt Roys adaptionsmodell (2009) utgör 

den fysiska påverkan sjukdomen har på kroppen ett fokalt stimuli och en sjuksköterska ska 

identifiera hur stimuli påverkar patienten. Utifrån detta kan sjuksköterskan göra rätt 

intervention med mål att skapa balans. Sjuksköterskan kan erbjuda stöd genom en anpassad 

miljö där exempelvis en egen toalett och en extra uppsättning kläder kan vara till hjälp och på 

det viset underlätta för patienten.  

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten är främst riktad till allmänsjuksköterskor som kan komma i kontakt med 

personer med IBD i olika sammanhang. Var patienten än vårdas så är IBD ständigt närvarande 

och måste tas hänsyn till. Även om upplevelsen av sjukdomen är individuell så kan det vara 

bra att komma ihåg att den drabbar personen fysiskt, emotionellt och socialt.  

Litteraturöversikten kan även bidra till ökad insikt och förståelse hos de drabbades familj, 

vänner och kollegor, då det i resultatet framgick att sjukdomens allvarlighetsgrad inte alltid 

uppfattades. Resultatet belyste även problematiken av känslan att inte bli trodd och att 
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funktionsnedsättningen sjukdomen medför ifrågasätts då den inte är synlig. 

Litteraturöversikten kan då ur ett samhällsperspektiv bidra till kunskap och genom det minska 

känslan av att leva med en osynlig sjukdom. 

 
Förslag till fortsatt forskning  

I denna litteraturöversikt belyses patienternas upplevelser av IBD i strävan efter att kunna 

erbjuda dem en bättre vård. Genom en kvalitativ ansats skulle även sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda dessa patienter kunna skapa en mer hel bild av området. Detta för att 

exempelvis utläsa vad som kan förbättras inom vården av patienter med IBD.  

Forskning visar att patienterna efterfrågar bättre information och förståelse från 

vårdpersonal och upplever att specialistutbildad vårdpersonal ger bättre vård. Författarna 

anser att även en allmänsjuksköterska bör ha kunskap i vad dessa sjukdomar innebär för att 

kunna tillmötesgå patienternas behov. En undersökning kring hur kunskapsnivån är bland 

allmänsjuksköterskor skulle visa om mer utbildning inom IBD bör implementeras. Här skulle 

en kvantitativ ansats kunna användas för kartläggning av en större grupp. 

  

Slutsats  

Denna litteraturöversikt ger en insyn i upplevelsen av att leva med IBD genom att ta del av 

deltagarnas egna erfarenheter av hur sjukdomarna påverkat dem. Resultatet belyste att de 

fysiska symtomen utgjorde ett hinder i vardagen och påverkade sociala-, familje- och 

arbetslivet. Självbilden förändrades och sjukdomarna medförde negativa känslor som rädsla 

och maktlöshet. Det var svårt att leva upp till förväntningarna och krav som den sjuke hade på 

sig själv. Livet med en sjukdom som inte är synlig ställde också till besvär på grund av att 

omgivningen inte alltid förstod allvaret i symtomen och hur stor påverkan sjukdomen hade. 

Detta ingav känsla av att inte bli trodd och vara ifrågasatt av omgivningen. 

Genom olika strategier var det lättare att hålla kontroll över sjukdomarnas symtom. Dessa 

var individuella för varje person och fick ändras efter rådande omständigheter. Några exempel 

var planering av vardagen, anpassad kost, rutiner kring måltider, medicinering och sökning av 

information. Genom acceptans av sjukdomen och en positiv attityd till livet kunde det 

ultimata målet - att nå det nya normala, lättare uppnås. Det nya normala beskrevs som ett liv 

anpassat till kraven sjukdomarna ställer. 
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anpassning.  

Pihl-Lesnovska, k., 

Hjortswang, H., Ek, A-

C., & Hollman 

Frisman, G. 

 

Patient´s perspective of 

factors Influencing quality 

of life while living with 

crohn disease 

2010, 

Sverige, 

Gastroentero

logy Nursing 

Syftet med studien var att 

identifiera och beskriva vad 

som påverkat livskvaliteten 

hos patienter med Crohns 

sjukdom 

Metod: Kvalitativ studie – 

Grounded theory 

Urval: 11 deltagare 29–83 år, 

6 män, 5 kvinnor  

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer, 20-60 min 

Analys: Tematisering av 

transkriberad text 

Författarna utsåg begränsningar som ett 

huvudtema som senare delades upp i olika 

kategorier som handlade om: 

 

"Självbild" 

"Relationer/omgivning" 

"Maktlöshet" 

"Inställningar till livet" 

"Känsla av välbefinnande" 

 

Studien visade att livskvaliteten hos 

deltagarna varierade beroende på hur de 

hanterat begränsningarna sjukdomarnas 

symtom medförde. 

Pihl Lesnovska, K., 

Hollman Frisman, G., 

Hjortswang, H., & 

Börjesson, S. 

Critical situations in daily 

life as experienced by 

patients with inflammatory 

bowel disease 

2016, 

Sverige, 

Gastroentero

logy Nursing 

Studiens syfte var att beskriva 

hur IBD-patienter upplevde 

kritiska incidenter orsakade av 

sjukdomarnas symtom och 

dess påverkan på det dagliga 

livet 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 30 deltagare, 29–83 år, 

16 kvinnor och 14 män.  

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer, 40 min 

Analys: Transkriberad text 

lästes flera gånger för att 

identifiera de kritiska 

situationerna 

Författarna identifierade 224 kritiska 

situationer beskrivna av deltagarna. Dessa 

sammanfattades till en huvudrubrik - att 

tarmarna styr kroppen och grupperades 

sedan vidare i 5 kategorier: 

 

"Förlorad tarmfunktion" 

"Att ha en kropp som luktar" 

"Att inte kunna möta sina egna och andras 

förväntningar"  

"Att inte bli trodd eller sedd"  

"Upplevelsen av frustration på grund av 

biverkningar av medicinering" 

 

IBD är oberäkneliga sjukdomar som 

orsakat kritiska situationer där deltagarna 

upplevde att tarmen bestämde över livet. 

Detta ledde till att deltagarna undvek 

sociala tillställningar, ställde stora krav på 
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familjen och kunde inte utföra sitt arbete. 

Sammut, J., Scerri, J., 

& Borg Xuereb, R 

The lived experience of 

adults with ulcerative colitis 

2015, Malta, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Studiens syfte var att belysa 

upplevelser hos vuxna 

patienter med ulcerös kolit 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk studie 

Urval: 10 deltagare, 29–60 år, 

6 kvinnor, 4 män 

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer 80–120 min  

Analys: 

Tolkningsfenomenologisk 

analys 

Tre gemensamma huvudteman med 

respektive undertema framkom: 

 

"Att leva med fysiska obehag" – hur de 

blev påverkade av smärtan och förändrade 

tarmfunktionen, hospitalisering. 

"Emotionellt kaos" - med underteman: 

förändrad kroppsbild, emotionella 

problem. 

"Sociala interaktioner" – med underteman: 

hur sjukdomen påverkade familjelivet, 

isolering och hinder vid socialt umgänge, 

påverkan på arbetslivet. 

 

Sykes, D. N., Fletcher, 

P. C., & Schneider, M. 

A. 

 

 

Balancing my disease: 

women`s perspectives of 

living with inflammatory 

bowel disease 

2015, 

Kanada, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftet var att undersöka hur 

kvinnor med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever sin 

sjukdom med fokus på hur de 

hanterat sin sjukdom 

Metod: Kvalitativ studie med 

heuristisk fenomenologisk 

design 

Urval: 8 kvinnor, 30–50 år 

Datainsamling: 

Bakgrundsformulär och 

intervju 

Analys: Kritisk 

innehållsanalys av 

transkriberad text 

 

Huvudtemat ”Att balansera sjukdomen” 

delades upp i underteman:  

 

”Förändring av dietrelaterade beteenden” 

”Anpassning av dagliga rutiner” 

”Medicinhantering” 

 

Förändringarna deltagarna hade infört i sitt 

liv beskrevs som en viktig del av 

symtomkontroll i vardagen med IBD. 

Wolfe, B.J & Sirois, 

F.M 

Beyond standard quality of 

life measures: the subjective 

experiences of living with 

inflammatory bowel disease 

2008, 

Kanada, 

Quality of 

Life 

Research 

Syftet med studien var att 

undersöka IBD-patienters 

subjektiva upplevelse av den 

dagliga påverkan av IBD. 

Deltagarna skulle själva 

identifiera hur IBD påverkar 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 282 deltagare,   

Datainsamling: Web-baserad 

undersökning där deltagarna 

fick svara på frågan ”Hur har 

IBD påverkat dina dagliga 

Sex huvudteman med respektive 

undertema analyserades fram: 

 

”Fysisk påverkan”  

”Emotionell påverkan” 

”Dagliga funktioner” 
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deras hälsorelaterade 

livskvalitet 

aktiviteter?” 

Analys: Transkriberad text 

lästes av författarna och 

analyserades genom 

dataprogrammet NVivo 2.0 

 

 

”Social påverkan ” 

”Kognitiv påverkan” 

”Självreglering” 

”Praktiska funktioner” 

 

Studien var en del av en större 

undersökning vars syfte var att utse vad 

som var relevant och vad som bör läggas 

till i mätningar av hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer med IBD. 

 

 


