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Sammanfattning 

Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar Crohns sjukdom (CD) och 

ulcerös kolit (UK). Sjukdomarna är kroniska och fortlöper skovvis med mellanliggande 

relativt besvärsfria perioder. Vanliga symtom vid skov är diarréer, buksmärta och 

viktnedgång. Då man har IBD livet ut är det viktigt att hitta sätt att förhålla sig till och 

hantera sjukdomen. I den processen kan sjuksköterskan vara till stor hjälp.  

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att skapa en ökad förståelse för vuxna patienters 

upplevelser av IBD i det vardagliga livet. 

 

Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt. En litteratursökning gjordes via 

två databaser som resulterade i elva artiklar som efter granskning valts utifrån syftet. 

 

Resultat: Resultatet som framkom genom analysen av artiklarna delades in i tre olika 

teman: Begränsningar i vardagen, Självbild och självförtroende samt Egenvård och 

strategier. Ett flertal individer i de analyserade studierna kände sig begränsade på ett eller 

annat sätt i sin vardag. Många beskrev också att deras självförtroende försämrats. Även 

positiva effekter av sjukdomen framkom. Exempelvis förbättrade många sina motions- 

och matvanor.   

 

Diskussion: I diskussionen knyts resultatet an till Antonovskys (1991/2005) salutogena 

förhållningssätt och till hur KASAM (känsla av sammanhang) påverkas. Betydelsen av 

närståendes stöd samt egenvård diskuteras också. 

 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, 

patientupplevelse, omvårdnad, livskvalitet. 

 

 
Förkortningar: IBD- Inflammatorisk tarmsjukdom, CD- Crohns sjukdom, UK- ulcerös kolit 

NIJP- icke-inflammatorisk ledsmärta, TNF- tumörnekrosfaktor 

  

 

 



   

 

 

 

 
Abstract 

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) includes Crohn´s disease (CD) and 

ulcerative colitis (UK). The diseases are chronic and have a pattern of relapses interspersed 

with relatively symptom-free periods. Common symptoms during relapse are diarrhea, 

abdominal pain and weight loss. Since you have IBD for life it is important to find ways to 

relate to and cope with the disease. In that process a nurse can be of great help. 

 

Aim: The purpose of this literature review was to increase the understanding of how adult 

patients with inflammatory bowel disease experience their daily lives.    

 

Method: The method used was a literature review. A literature search was performed in 

two separate databases which resulted in eleven examined and analyzed articles on the 

subject.   

 

Results: After the analyze of the articles three different themes emerged: Limitations in 

daily life, Self-image and self-esteem and finally Self-care and strategies. Several 

individuals felt limited one way or the other in their daily life. They also described how 

their self-esteem was affected. Some positive changes due to the disease were also 

described. For example some changed their exercise and food habits for the better. 

 

Discussion: The results are discussed through the perspective of Antonovsky’s (1991/2005) 

salutogenic view and were connected to how the SOC (Sense of Coherence) was affected. 

The importance of relatives’ support and self-care was also discussed. 

 

Keywords: Inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, ulcerative colitis, patient 

experience, nursing, quality of life.  

Abbreviations: IBD- Inflammatory Bowel Disease, CD- Crohn´s disease, UK- ulcerative 

colitis, NIJP- non-inflammatory joint pain, TNT- tumor necrosis factor 
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1. Inledning 
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UK). 

Sjukdomarna är kroniska och påverkar de drabbade individerna i många avseenden. 

Upplevelsen av kroppsliga begränsningar leder ofta till en förändrad självbild och en 

begränsad vardag. För att stötta dessa patienter för bibehållen god hälsa bör 

allmänsjuksköterskan veta hur IBD kan påverka det vardagliga livet. Vidare anser vi att IBD i 

allmänhet och patienters subjektiva upplevelser av IBD i synnerhet inte behandlas i tillräcklig 

utsträckning i sjuksköterskeutbildningen. Detta samt att det finns en efterfrågan av 

litteraturöversikter på ämnet från sjukhus i Stockholm motiverar oss att behandla detta ämne. 

Genom att sammanställa en del av de senaste årens forskning i ämnet hoppas vi kunna möta 

vår ambition att få en ökad förståelse för hur individer med IBD påverkas av sjukdomen i sin 

vardag. Den förståelsen kan ligga till grund när sjuksköterskan ska försöka se och förstå 

livsvärlden hos en patient med IBD. 
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2. Bakgrund 
2.1 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 
Förutom CD och UK inkluderas ibland mikroskopisk kolit i begreppet IBD (Ericson & 

Ericson, 2012). I denna litteraturöversikt behandlas enbart CD och UK då sjukdomen 

mikroskopisk kolit skiljer sig mycket från övriga sjukdomar och är ovanlig i förhållande till 

dem. Anledningen till att skriva om IBD snarare än att urskilja någon av sjukdomarna CD och 

UK, är att de har många likheter i symtom och sjukdomsförlopp. Båda diagnoserna är 

kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som löper skovvis. Mellan dessa skov finns det ofta 

kortare eller längre perioder av relativt symtomfria perioder.  

    

2.1.1 Förekomst av IBD 

I Sverige insjuknar cirka 500 personer i CD och cirka 900 personer i UK årligen, debutåldern 

är mellan 20-30 år med få undantag (Järhult & Offenbartl, 2006). Idag lider 0,5-1% av 

Sveriges befolkning av någon av sjukdomarna (Brinkberg Lapidus, 2009). Förekomsten av 

IBD har ökat kraftigt i västvärlden sedan mitten av 1900-talet (Hanauer, 2006). I Köpenhamn 

har incidensen av UK ökat från cirka sex personer per 100 000 invånare år 1965 till cirka 14 

personer per 100 000 invånare år 2003 (Brinkberg Lapidus, 2009). Under samma tidsperiod 

ökade incidensen för CD från cirka 0,5 personer per 100 000 invånare till cirka 8,5 personer 

per 100 000 invånare. Det finns inget entydigt svar på vad denna ökning beror på. En teori är 

att den västerländska dieten, som snabbt blivit allt mer fett- och kolhydratrik, leder till en 

ökning av IBD (Leone, Chang & Devkotas, 2013). 

 

2.1.2 Uppkomst och sjukdomsförlopp 

Orsaken till CD och UK är inte känd, men forskning tyder på att det är en immunmedierad 

vävnadsskada som utlöses av yttre faktorer (Rampton & Shanahan, 2008). Viss hereditet kan 

föreligga, det har störst betydelse vid CD (Ericson & Ericson, 2012). Det görs framsteg vad 

gäller kartläggning av de genetiska faktorer som ökar risken för IBD. Vavricka och Rogler 

(2009) menar att vi troligtvis inom snar framtid kan kartlägga dessa faktorer i detalj. 

Forskning visar att yttre påverkan inte ska underskattas som orsak eller åtminstone som 

utlösande faktor till IBD (Leone, Chang & Devkota, 2013). Stress kan vara en bidragande 

orsak till uppkomst av skov då stress kan leda till maladaptivt beteende, negativa tankar och 

fysiska begränsningar (Jordan, 2010). Dessa faktorer kan ha en negativ inverkan på individens 

förmåga att hantera sin sjukdom.   
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 Det har även påvisats att mikrobiologiska (bakteriella) faktorer kan påverka 

inflammationen i tarmen (Ericson & Ericson, 2012; Hanauer, 2006). Enligt Hanauer (2006) 

finns det flera teorier som kortfattat beskriver sjukdomsförloppet för IBD. Sammantaget kan 

IBD beskrivas som en immunologisk reaktion mot normal tarmvävnad som leder till en 

infektion orsakad av ett specifikt patogen och/eller en defekt barriär i tarmens innersta skikt 

mot antigener i tarmlumen. Det är tydligt att IBD sannolikt har flera samverkande orsaker.    

 En av de främsta skillnaderna mellan CD och UK är inflammationernas lokalisation 

(Ericson & Ericson, 2012). UK engagerar hela eller delar av kolon medan CD kan engagera 

hela mag-tarmkanalen från mun till anus. Vanligast vid CD är att inflammationerna uppstår i 

distala ileum och/eller i kolon. I de fall då kolon drabbas kan det vara väldigt svårt att avgöra 

om det rör sig om CD eller UK. 

 På cellnivå kan man se tydliga skillnader i patofysiologin mellan CD och UK (Ericson & 

Ericson, 2012). Immunförsvaret aktiverar olika typer av T-lymfocyter vid respektive sjukdom 

och dessa frisätter i sin tur olika cytokiner som angriper tarmvävnaden. Skillnaderna på 

cellnivå gör att den farmakologiska behandlingen skiljer sig mellan CD och UK. 

 Effekten av de immunologiska angreppen vid de olika lokalisationerna är likvärdig i de 

engagerade tarmpartierna vid CD som vid UK (Ericson & Ericson, 2012). Nämligen svullnad, 

utsläckt kärltäckning, rodnad med blödningar, erosioner (eller sår beroende på 

svårighetsgrad), slembildning, abscesser och fistlar. 

 

2.1.3 Symtom och behandling 

Till följd av inflammationen är några av de kliniska symtomen för CD buksmärtor, 

viktminskning och diarréer (Järhult & Offenbartl, 2006). Vid UK är diarréer samt kramper i 

tarm och analsfinkter vanliga symtom. Symtomen för CD och UK kan vara snarlika. Om 

anamnesen är ospecifik kan en gastroenterologisk utredning med koloskopi och 

kompletterande tunntarmsröntgen bli nödvändig (Ericson & Ericson, 2012). Med denna 

undersökning kan man, förutom att fastställa diagnos, även upptäcka eventuella fistlar och 

abscesser i tarmväggen samt bedöma inflammationens svårhetsgrad. 

 IBD förlöper vanligen i skov med mellanliggande besvärsfria perioder (Ericson & Ericson, 

2012). Vid svåra skov kan patienten ha ett flertal diarréer per dag, feber och viktminskning, 

ett tillstånd som kan kräva sjukhusvård. Långvariga diarréer kan leda till anemi och 

leverpåverkan. 

 Allmänpåverkan, hög feber och svåra buksmärtor kan ibland förekomma vid allvarliga 

skov, vilket kan vara tecken på infektion eller tarmperforation (Ericson & Ericson, 2012). 



  4 (29) 
 

Infektioner kan uppkomma när tarmbakterier tagit sig igenom tarmväggen till blodbanan.  

Tarmperforation kan uppstå om inflammationen är transmural, det vill säga engagerar 

tarmväggens alla skikt. Tarmperforation är ett livshotande tillstånd som snabbt kan leda till 

sepsis och är en indikation för akut bukkirurgi. 

 Vid svåra skov erhåller patienten vanligtvis höga doser av glukokortikoider, som 

betameson och prednisolon, intravenöst och/eller oralt vilket effektivt kan hämma 

inflammationen (Ericson & Ericson, 2012). För att motverka viktminskning och uttorkning 

vid svåra skov tillförs vätska och näring, vilket kan ge god effekt inom cirka tre dygn. Om 

glukokortikoider inte ger önskad effekt kan en anti-TNF-behandling göras. TNF 

(tumörnekrosfaktor) är en starkt proinflammatorisk cytokin som frisätts under skov. Denna 

typ av behandling kan användas vid både CD och UK. Vid remission ges 

underhållsbehandling, som vanligtvis består av 5-aminosalicyl, som verkar både 

antiinflammatorisk och immunosuppressiv. För CD kan fasta i samband med parenteral 

nutrition, då näringsämnen och vätska tillförs utan att det passerar tarmen, ge en 

inflammationshämmande effekt. Dock har detta inte visats ge effekt vid UK (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 Vid CD i ileum är underhållsbehandling mer komplicerad (Ericson & Ericson, 2012).  

Ibland ges glukokortikoider i låga doser under lång tid, dock är inte effekten alltid 

tillfredställande. Då kan man även ge anti-TNF-behandling, vilket kan ges intravenöst 

varannan månad i flera år. 

 Kirurgiska ingrepp kan bli aktuella vid IBD (Jordan, 2010). Ingreppen sker antingen 

planerat om de fysiska symtomen har blivit alltför besvärliga och långvariga för patienten 

eller akut. Planerade operationer innebär att man kirurgiskt avlägsnar en större del av det 

inflammerade tarmområdet, som vid CD kan resultera i en ileostomi (Järhult & Offenbartl, 

2006). Medan det vid UK kan resultera i en kolektomi. 

 
2.2 Hälsa och patientperspektivet 
Vårdandets syfte och mål är att stärka och stödja individers hälsoprocesser mot en god hälsa 

eller att återfå och behålla en god hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett tydligt mål som 

även beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Begreppet och fenomenet hälsa kan ses som både 

vårdvetenskapens och vårdandets centrala fokus. Dock är hälsa inte helt okomplicerat att 

definiera. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa en integrerad del av en människas liv. 

Den är relativ och speglar människans totala livssituation. Man kan således inte reducera 

hälsa till ett väl fungerande biologiskt system, utan måste fläta samman det biologiska 
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systemet med den existentiella upplevelsen människan har. Hälsa kan därmed förstås som ett 

multidimensionellt fenomen, där dess innebörd är föränderligt beroende på individen och 

situationen. Med den utgångspunkten kan man förstå det något paradoxala att en människa 

kan ha god hälsa trots svår sjukdom. 

 Om man lever med en obotlig sjukdom, som till exempel IBD, är sjukdomen ett faktum 

som inte går att frigöra sig ifrån (Dahlberg & Segesten, 2010). Man har dock alltid frihet att 

förhålla sig till och hantera de effekter sjukdomen har. Hälsa i samband med en kronisk 

sjukdom innebär att vara i ett tillstånd där man fortfarande ser sig själv i stånd till att kunna 

utföra sina valda livsprojekt och att uppleva välbefinnande i sin situation. Sjuksköterskan kan 

stötta individer med IBD genom att till exempel hitta nya vardagsrutiner och nutritionsrutiner 

(Todorovic, 2012). På så vis kan livssituationen omformuleras så att vanor och aktiviteter 

omvärderas och omprioriteras. Man lär sig kämpa med sin sjukdom och inte mot den 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Dahlberg och Segestens (2010) forskning har visat att hälsa inte bara rör sjukdom och 

behandling utan framför allt det vardagliga livet. Även i intervjuer med patienter som 

drabbats av svåra sjukdomar görs ständigt kopplingar till vardagen utanför sjukhus och vård. 

För en sjuksköterska blir det därför minst lika viktigt att förstå hur individer med IBD 

upplever sin vardag, det vill säga att hålla ett patientperspektiv, som att förstå sjukdomens 

förlopp medicinsk och att känna till behandlingsmetoder. I mötet med patienten blir det 

medicinska perspektivet i kombination med det vårdvetenskapliga förhållningssättet en 

oumbärlig grund för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

  

2.2.1 Begreppet livsvärld 

För att fördjupa patientperspektivet och göra det tillämpbart i bemötandet av patienter kan 

man utgå ifrån begreppet livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet myntades av 

Edmund Husserl, en tysk filosof och innebär den värld som en människa erfar, lever i och 

talar om (Lepp, 2009). Livsvärlden är högst personlig och helt unik för varje människa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom livsvärlden kan tid och rum uppfattas och förstås på 

olika sätt. Samma tid under en viss situation kan uppfattas som kort eller lång beroende på 

vem som erfar situationen. En sjukhussal kan för en sjuksköterska upplevas som en trygg 

plats medan den för en sjuk patient kan upplevas som främmande och rent av hotfull. Det är i 

livsvärlden hos varje individ som hälsa och ohälsa utspelar sig. 

 Sjuksköterskans respekt och intresse för patientens livsvärld och dennes egna erfarenheter 

och resurser i vardagslivet är en förutsättning för att kunna skapa patientdelaktighet (Eldh, 



  6 (29) 
 

2009). Patientens delaktighet medför att individen får möjlighet att ta ansvar för och påverka 

sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtidigt som patienten tar eget ansvar måste 

sjuksköterskan ha respekt inför sitt eget kunnande för att inse sitt värde och ansvar inför 

patientmötet (Eldh, 2009). På så sätt kan man skapa optimala förutsättningar för en 

vårdrelation där sjuksköterska och patient ger och tar erfarenheter av varandra. 

 Det är viktigt för sjuksköterskan att ”se” patienter med IBD utan att de ber om det 

(Stubberud & Nilsen, 2011). Många som har IBD är unga och har fullt upp med studier, 

karriär eller småbarn. De kan lätt bli lämnade åt sig själva med sin oro och sina funderingar. 

Därför är livsvärlds- och patientperspektivet speciellt viktigt i bemötandet av patienter med 

IBD.  

 
3. Problemformulering 
De inflammatoriska tarmsjukdomarna har kraftigt ökat i västvärlden sedan mitten av 1900-

talet och är därför uppmärksammas. Utifrån tidigare forskning förstår vi att tillståndet innebär 

en livsstilsändring i flera dimensioner. De fysiska symtomen är omfattande och begränsar ofta 

patientens vardagsrutiner. Det sociala livet blir också påverkat. Då människor med IBD vistas 

relativt korta perioder på sjukhus, oftast vid svåra skov, finns risken att sjukvårdspersonal får 

en ensidig bild av patienten som endast visar en bråkdel av sin livssituation. Då hälsa speglar 

en människas totala livssituation blir en förståelse för hur patienten upplever sin vardag 

utanför sjukhusmiljöer ytterst väsentlig för att kunna stötta patienten till en bättre hälsa. En 

litteraturöversikt i ämnet hoppas vi kan fördjupa denna förståelse. 

 

4. Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att skapa en ökad förståelse för vuxna patienters 

upplevelser av inflammatorisk tarmsjukdom i det vardagliga livet. 

 
5. Teoretisk utgångspunkt 
Salutogenes myntades av Antonovsky (1991/2005) och innebär att hälsobringande faktorer 

studeras i stället för att fokusera på varför en människa blivit sjuk eller vilka riskfaktorer det 

finns för att han/hon ska bli det.  

 KASAM, känsla av sammanhang, är enligt Antonovsky (1991/2005) en förutsättning för 

god hälsa. Han menar också att man inte ska se en människa som sjuk eller frisk, utan att alla 

befinner sig på ett kontinuum mellan helt frisk och svårt sjuk. KASAM består av tre delar; 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till i vilken utsträckning 

individen begriper och kan förklara omständigheterna hon befinner sig i. Hanterbarhet har en 

individ som upplever att hon har tillräckligt med resurser för att möta de krav och problem 

hon står inför. Den tredje KASAM-komponenten, meningsfullhet, är 

motivationskomponenten. Den är kopplad till människans lust och engagemang. De individer 

som upplever stor meningsfullhet i sin situation tenderar att se krav och svårigheter som 

utmaningar i stället för problem. De pratar ofta känslomässigt om saker i livet som är viktiga 

för dem. 

 Stressorer är stimuli vi utsätts för som skapar en spänning i oss (Antonovsky, 1991/2005). 

Det vill säga att ett krav har ställts som måste bli bemött och det finns inte några automatiska 

svar eller lösningar på kravet. När en sådan spänning uppstår kommer tre frågor tas upp, detta 

sker ofta snabbt och omedvetet. Den första frågan är huruvida stressorn är positiv eller 

negativ. Den andra frågan identifierar stressorns känslomässiga karaktär och den tredje 

stressorns instrumentella karaktär. Antonovsky (1991/2005) menar att individer med stark 

KASAM oftare ser stressorer man upplever som positiva. De ser oftare problem som 

utmaningar än som hinder. Den känslomässiga karaktären handlar om vilka känslor som 

stressorn alstrar. Ett exempel kan vara att en person som precis blivit arbetslös ser en annons i 

en tidning för en liknande anställning. Har personen stark KASAM skulle stressorn uppfattas 

som positiv och känslor som hopp och begeistring skulle kunna uppstå. Har personen svag 

KASAM skulle stressorn snarare ses som negativ och ge upphov till känslor av hopplöshet 

och ensamhet. Om en stressor bedöms som hot reagerar individen med stark KASAM oftare 

med känslor som ger en grund för handling som rädsla eller ilska. Medan en individ med svag 

KASAM snarare reagerar med känslor som paralyserar, som ångest och förtvivlan i hotfulla 

situationer. Stressorns instrumentella karaktär handlar om hur man konkret ska bemöta 

stressorn med handlingar. Komponenterna begriplighet och hanterbarhet gör att en individ 

med stark KASAM har en större klarhet och tydligare differentiering kring stressorn. Det i 

kombination med att stressorn sannolikt ses som en utmaning snarare än ett problem gör att 

den med stark KASAM snabbare och effektivare löser spänningen genom handling 

(Antonovsky, 1991/2005). 

 Att använda Antonovskys salutogena synsätt och KASAM som teoretisk utgångspunkt 

ansågs vara lämpligt för att fördjupa resultatdiskussionen i denna litteraturöversikt. Det 

salutogena perspektivet tillåter oss att se individers tillstånd som ett kontinuum mellan helt 

frisk och svårt sjuk. Detta blir speciellt intressant och relevant i relation till IBD då sjukdomen 

är kronisk och löper skovvis. Den drabbades förflyttning över kontinuumet blir väldigt tydlig. 
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6. Metod  
Metoden som har använts är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) innebär detta att 

författarna har valt att göra en översikt på kunskapsläget av ett specifikt ämne och aktivt söka 

vetenskapliga artiklar för analys och granskning av ämnet. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier kan ingå i en litteraturöversikt. 

 För att få ett överskådligt material har elva vetenskapliga artiklar valts ut för en noggrann 

granskning och analys. 

 

6.1 Datainsamling 
Databaserna Cinahl plus with Full Text samt PubMed valdes för att hitta vetenskapliga 

artiklar med aktuella forskningsresultat. För att hitta relevanta artiklar valdes lämpliga sökord 

ut i förhållande till syftet som: IBD, inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, ulcerative 

colitis, patient experience, experience, quality of life och nursing. Dessa sökord har använts i 

olika kombinationer för ett brett och överskådligt resultat. Sökorden skiljdes även åt med den 

booleska söktermen AND. Efter sökningar med dessa sökord framträdde andra återkommande 

aspekter av IBD. Därför lades sökorden: psychological, fatigue, physical symptoms och daily 

activities till.  

 

6.2 Urval 
Vid en litteraturöversikt bör man enligt Friberg (2012) inledningsvis sträva efter ett 

helikopterperspektiv över den vetenskapliga litteratur som finns i ämnet. Detta gjordes genom 

att läsa sammanfattningar av ett stort antal, cirka 50-60 stycken, artiklar med relevant titel. Av 

dessa lästes och granskades ungefär hälften i sin helhet. Efter att ha fått en god överblick av 

materialets innehåll valdes elva artiklar ut för noggrann granskning och analys. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att få en fördjupad samt övergripande 

förståelse i ämnet. Med hänsyn till syftet inkluderades endast studier där deltagarna var 

vuxna. Vi definierade vuxen som 18 år och uppåt, vi har dock valt att inkludera en artikel där 

deltagarna var 15-86 år då studiens resultat var oberoende av ålder. Vid sökningarna 

exkluderades vetenskapliga artiklar som publicerats före år 2004, till förmån för nyare 

forskning. I sökningarna valde vi även att utgå från inklusionskriteriet ”peer reviewed”. Detta 

för att säkra kvaliteten och endast söka bland vetenskapligt granskade artiklar (Östlund, 
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2012). Under sökningarna gjordes inga avgränsningar gällande vilket land studien var utförd 

i, dock valdes endast engelskspråkiga artiklar. 

 Artikelsökningen pågick vid flera olika tillfällen under perioden februari till april år 2014. 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut för analys går att se i sökmatrisen (bilaga 1).  

 
6.3 Dataanalys 
De utvalda artiklarna lästes mer ingående ett flertal gånger för en djupare förståelse. Då 

identifierades även likheter och skillnader mellan studiernas olika resultat. Detta innebar att 

resultaten markerades med olika färger beroende på likheter och skillnader, för att lättare 

skapa en överblick och göra materialet hanterbart för analys. Efter detta delades likheter och 

skillnaderna in i olika teman som sedan sammanställdes till en löpande text. För att inte tolka 

resultaten i samband med formulering av den löpande texten så jämfördes texten kontinuerligt 

med artiklarnas resultat.  

 Utifrån artiklarnas likheter och skillnader gick det att dela in resultaten i olika teman. 

Utifrån en första jämförelse av artiklarna delades resultaten in i följande teman: fysiska 

besvär, psykiska besvär, sociala problem och omvårdnad vid IBD. Efter vidare granskning 

och jämförelse av artiklarnas innehåll så utvecklades dessa teman till de tre aktuella 

huvudrubrikerna i resultatet: begränsningar i vardagen, självbild och självförtroende samt 

egenvård och strategier. 

 
7. Forskningsetiska överväganden 

Vi är medvetna om vår egen förförståelse i ämnet och att den kan spegla tolkningen i 

granskningen och analysen av artiklarna, dock har vi använt oss av ett kritiskt förhållningssätt 

för att hålla oss objektiva. För att uppnå ett resultat av god kvalitet är det av stor vikt att 

förutsättningarna och utgångspunkten för studien tydliggörs och motiveras (Gustafsson, 

Hermerén & Peterson, 2011). Det är även av vikt att studien har ett tydligt syfte som ska 

besvaras och att en adekvat metod som kan besvara syftet används. Kvaliteten av arbetet kan 

även urskiljas genom relevans och nyskapande, att syftet är av intresse för aktuell målgrupp. 

Ett annat krav som kan ställas på arbetet för att säkra kvaliteten är att författarna vid 

redovisning av sina resultat inte förvränger eller förskönar sina fynd. 

 Av de elva utvalda artiklarna framkom det att åtta stycken av dem var etiskt godkända av 

en kommitté medan resterande tre inte nämnde något om detta. Vi har reflekterat kring detta 

och har inkluderat de resterande tre då vi granskat tillvägagångssättet av studierna, att 



  10 (29) 
 

deltagandet varit frivilligt med möjlighet att avsluta utan några skyldigheter samt att 

informations givits både muntligt och skriftligt. Vi försökte kontakta en av studiernas 

författare för information om forskningsetiska övervägandet men fick ingen respons. 

 Vi är medvetna om att det när samtliga artiklar är skrivna på engelska finns en risk för 

feltolkning vid översättning till svenska. Studierna är genomförda i länder där vården och 

patientupplevelsen kan skilja sig åt i jämförelse med Sverige. Vi har under arbetet strävat 

efter ett objektivt förhållningssätt för att möjliggöra ett överförbart resultat. 
 
8. Resultat 
Resultatet av den utförda litteraturöversikten presenteras under tre huvudteman: 

begränsningar i vardagen, självbild och självförtroende samt egenvård och strategier. Efter 

granskning och analys av de vetenskapliga artiklarna visade det sig att dessa tre teman var 

bäst lämpade för att beskriva upplevelsen av att leva med IBD.  
 
8.1 Begränsningar i vardagen 
8.1.1 Sociala begränsningar 

Det sociala livet för patienter med IBD påverkas starkt av sjukdomen (Czuber-Dochan et al., 

2012; Devlen et al., 2014; Wolfe & Sirois, 2008). Många patienter med denna sjukdom 

upplever att det finns lite förståelse hos omgivningen för sjukdomen och dess konsekvenser, 

ibland till och med hos sjukvårdspersonal. I sociala sammanhang uppger individerna att de 

blir mer medvetna om sin sjukdom om de drabbas av akuta symtom som till exempel diarré 

(Devlen et al., 2014). Deras inkontinens påverkar det sociala livet och begränsar det. Detta 

beskriver en del som jämför sjukdomen med att leva i ett fängelse (Soares Sarlo, Ribiero 

Barreto & Moreira Domingues, 2008). Förändringar i matvanor som sjukdomen medför 

innebär ytterligare sociala begränsningar då man inte medverkar vid middagar och fester i 

samma utsträckning. Bristen på frihet och valmöjligheter ger patienterna känslor av ensamhet. 

En del patienter som är föräldrar känner att de inte kan ta sina barn till platser de skulle vilja i 

fall de akut skulle behöva gå på toaletten (Wolfe & Sirois, 2008). Detta leder till skuldkänslor 

och en negativ påverkan på livskvaliteten. 

 I studien av Rochelle och Fidler (2012) uppgav patienter med IBD att försämrade 

kroppsliga funktioner medförde att de inte kunde genomföra önskade aktiviteter. De patienter 

som upplevde att de nedsatta funktionerna, under skov, höll i sig under en längre period 
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drabbades ofta av depression. Depression uppkom även när läkemedel inte upplevdes kunna 

kontrollera sjukdomen samt när upplevelser av att inte kunna leva som tidigare blev påtagliga.  

  

8.1.2 Fysiska besvär 

Diarré, buksmärta och viktförlust är de vanligaste symtomen hos patienter med IBD (Devlen 

et al., 2014; Magro et al., 2009). Vissa dagar kan smärtorna göra att man inte fungerar alls i 

vardagen. Förutom buksmärta är den främsta smärta som uppges ledsmärta (Palm, Bernklev, 

Moum & Gran, 2005; Wolfe & Sirois, 2008). De patienter som uppger ledsmärta som ett 

symtom upplever en mer begränsad vardag på grund av den fysiska smärtan som även har en 

negativ påverkan på de sociala funktionerna. I studien av Palm et al. (2005) hade 16 % av de 

521 deltagarna upplevt NIJP (icke-inflammatorisk ledsmärta) under de senaste tre månaderna, 

av dessa var 22 % patienter med CD och 14 % patienter med UK. Förekomsten av NIJP var 

oberoende av kön och ålder. Orsaken till att NIJP är relativt vanligt hos patienter med IBD är 

inte känd. Inte heller orsaken till varför patienter med CD drabbas oftare än patienter med 

UK. 

 Biverkningar av den medicinska behandlingen kan också ge upphov till besvärande fysiska 

symtom (Magro et al., 2009). Mer än en tredjedel av patienterna i en studie med 422 deltagare 

uppgav att de fick biverkningar av medicinerna. 

 

8.1.3 Fatigue 

I studien av Czuber-Dochan, Lesley, Terry, Ream och Norton (2012) uppger patienter att de 

känner sig begränsade i vardagen och att de har svårt att orka ta sig igenom vardagen på grund 

av den konstanta utmattningen som sjukdomen skapar. I en av studiens intervjuer beskrev en 

patient detta: ”Jag går väldigt sällan ut socialt. Jag kan ha gjort det under året, ett par gånger, 

juletid… Jag fokuserar all min energi på att kunna vara mamma på heltid.” (pp. 1991).  

 Under remissionsfasen är denna totala psykiska och fysiska utmattning, som kallas fatigue, 

det mest besvärande symtomet (Czuber-Dochan et al., 2012). Enligt studien av Banovic, 

Gilibet och Cosnes (2010) upplevde patienterna även fatigue under skov. En positiv 

korrelation mellan skovets intensitet och graden av fatigue har också visats (Banovic et al., 

2010; Graff et al., 2011). Vid remission då flera andra symtom är milda eller tillfälligt borta, 

blir fatigue högst framträdande. 

 Fatigue har en negativ påverkan på patienternas vardagsliv (Czuber-Dochan et al., 2012). 

Flera patienter upplevde att det var svårt att klara av sitt arbete på grund av de 

koncentrationssvårigheter och det ständiga behovet av vila som fatigue skapar. Andra 
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upplevde det nästan omöjligt att orka ta sitt föräldraansvar och uppfostra barn. Av de som 

uppgav att de funderade på att skaffa fler barn beskrev en del att fatigue spelade in i beslutet. 

De kände att de inte skulle orka ta hand om ytterligare ett barn under rådande omständigheter. 

 Orsakerna till fatigue i samband med IBD är inte helt kartlagda. Graff et al. (2011) har 

gjort en omfattande kvantitativ studie på ämnet. Då undersöktes eventuella samband mellan 

fatigue och sjukdomsaktivitet, sömnproblem, stress, blodvärde respektive CRP. Det visade sig 

att hos 97 % av de 318 deltagarna fanns ett tydligt samband mellan fatigue och en eller flera 

av dessa variabler. De största sambanden sågs mellan fatigue och sjukdomsaktivitet, 

sömnproblem och stress. Detta kan jämföras med studien av Czuber-Dochan et al. (2012) där 

patienterna själva fick uppge vad de ansåg påverkade fatigue. Sammantaget trodde deltagarna 

att följande faktorer påverkade: anemi, stress, läkemedel, dålig kost och sömnproblem.  

 Fatigue är ett symtom som ofta ”glöms bort” i sjukvården i samband med bemötandet av 

patienter med IBD (Czuber-Dochan et al., 2012). Många patienter med IBD upplever att 

läkarna aldrig kommer in på ämnet och att de inte får någon hjälp från sjukvården att hantera 

detta symtom. De menar att bedömningen av sjukdomens aktivitet ur en läkares perspektiv 

ofta är färdig efter en klinisk undersökning av buken och analys av blodprover. Patienterna 

kände ett behov av att uppmana vårdpersonal till att ha en helhetssyn på människan och 

sjukdomen, inte bara undersöka de fysiska symtomen. 
 
8.2 Självbild och självförtroende 

För patienter med IBD är en viktig aspekt den egna självbilden (Soares Sarlo et al., 2008). 

Många av dessa patienter upplever att de inte längre duger och inte är tillräckligt attraktiva på 

grund av komplikationer relaterat till sjukdomen. Dessa patienter utvecklar ett försämrat 

självförtroende och upplever i samband med viktförlust att andra observerar deras kroppar. 

Detta skapar känslor av ensamhet och utanförskap vilket i sin tur leder till en känsla av att 

möta sjukdomen ensam. Det framgår även att miljöer som kan upplevas som stressande för 

patienterna kan leda till att symtomen för sjukdomen förvärras (Pomeroy, 2013). Detta kan 

öka den tidigare rädslan i samband med sociala sammanhang. 

 Den främsta anledningen till att omgivningen kan ha en negativ inverkan på individernas 

självförtroende är att patienterna själva ser sig som annorlunda i sin jämförelse med andra 

individer och upplever att de är mycket sämre (Soares Sarlo et al., 2008). Denna uppfattning 

påverkar även deras sociala relationer, vilket exempelvis kan innebära känslor av att inte 

kunna göra sin partner lycklig. Krampsmärtor i buken påverkar sexlivet negativt för många 

(Wolfe & Sirois, 2008). Flera patienter uppger att det är svårt att avslöja sin sjukdom för nya 
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vänner eller till en potentiell framtida partner (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 

2014; Wolfe & Siois, 2008). För yngre patienter uppstår en rädsla för att inte kunna uppnå 

sina mål, som till exempel att gifta sig och bilda familj.  

 I studien av Soares Sarlo et al. (2008) valde många patienter att fokusera på positiva 

förändringar i samband med sjukdomen för att hantera den och klara av att fortsätta leva.  

De började ha nyttigare matvanor, mer regelbunden och hälsosam kost, utöva mer fysisk 

aktivitet, förebygga komplikationer, se optimistiskt på sjukdomen och sin framtid. Patienterna 

uppgav även att sjukdomen genom den förändrade kosten skapat ett ökat självförtroende och 

en medvetenhet som inte funnits tidigare. De insåg att sjukdomen innebar många förändringar 

men ändå såg de att dem flesta förändringarna var positiva; att de blev bättre individer, 

mindre stressade, villigare att kämpa vid problem och lyckligare i sina liv tillsammans med 

sin omgivning (Soares Sarlo et al., 2008).  

 En del tyckte att sjukdomen fick dem själva att utvecklas eftersom det är nödvändigt att 

förstå hur den fungerar och hur de på bästa sätt kan anpassa sig och förändra sina rutiner för 

att få en fungerande tillvaro (Soares Sarlo et al., 2008). Detta kunde även innebära att söka 

hjälp där den kunde erbjudas, att lyssna och ta råd av individer med ökad kunskap. 

 
8.3 Egenvård och strategier 
Att drabbas av en kronisk sjukdom som kommer att fortlöpa resten av livet kan vara svårt att 

hantera (Soares Sarlo et al., 2008). För individen kommer vardagen att bestå av nya rutiner. 

Utöver den sociala och psykiska påverkan kommer vardagen att bestå av medicinering, 

kontinuerliga provtagningar och läkarbesök. För att kunna hantera sjukdomen och ett 

förändrat hälsotillstånd använder sig många patienter av olika strategier (Soares Sarlo et al., 

2008; Tanaka et al., 2009). En strategi som en del patienter använde sig av var att fokusera på 

symtom som indikerar ett annalkande skov (Soares Sarlo et al., 2008). Detta för att konstant 

vara förberedd och för att undvika oväntade händelser. En annan strategi var att förändra 

matvanorna på grund av smärtor som annars kan uppkomma (Soares Sarlo et al., 2008; 

Tanaka et al., 2009). Vilken typ av mat och dryck som utlöser smärta är individuellt vilket 

innebär att man måste prova sig fram.  

 Andra tankar och förändringar som individerna upplevde att de behövde skapa strategier 

för var rädsla för att föra sjukdomen vidare till sina barn, beteendeförändringar gentemot sin 

omgivning och framförallt känslan av den förlorade friheten (Soares Sarlo et al., 2008). 

 Andra strategier som framkom att patienterna använde sig av var att använda 

symtomlindrande läkemedel, ta en sjukdag från sitt arbete eller söka läkarvård (Tanaka et al., 
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2009). Många patienter uppgav att de hoppades på ett botemedel till sjukdomen, andra 

berörde inte detta ämne (Soares Sarlo et al., 2008). En del patienter gick så långt som att säga 

att hoppet om ett botemedel är deras sätt att fortsätta leva. Tankarna om hopp var det sista de 

vill förlora då det vardagliga livet i samband med sjukdomen skulle bli för jobbigt utan det.  

Då skulle man inte klara av att samla ihop sina krafter och kämpa mot sjukdomen. 

 Individer som lider av kroniska sjukdomar som IBD kan uttrycka känslor av rädsla och 

ensamhet trots närvaro av närstående och andra sociala relationer (Pomeroy, 2013). För att 

överkomma dessa känslor uppger dem att det är viktigt att de har ett fungerande socialt 

nätverk, detta nätverk kan se olika ut beroende på individens behov. I studien av Pomeroy 

(2013) då man efterfrågade deltagande i stödgrupper uppgav ett flertal individer med IBD att 

de inte deltog i stödgrupper. Dock var endast en av fem individer medvetna om att 

möjligheten till stödgrupp existerade. Målet för dessa stödgrupper var att minska känslan av 

isolering och öka kamratstödet från andra med liknande förhållanden. Tanken var även att 

dessa individer i samband med stödgruppen skulle få möjligheten att utveckla färdigheter för 

att hantera sin situation, öka det egna självförtroendet och stötta individerna till att 

överkomma barriärer som kan ha skapats på grund av sjukdomen (Pomeroy, 2013). 

 Utöver stödgrupper så uttryckte patienter med IBD att de ser positiva möjligheter i att 

skapa utbildningsdagar för patienter och deras närstående samt utbildningsdagar med olika 

professioner som kan vara aktuella för att öka förståelsen för IBD (Pomeroy, 2013). Samt 

upplysningsdagar om patienter med IBD och sjukdomstillståndet. Detta skulle kunna leda till 

minskat antal sjukhusbesök, ett ökat stöd och en ökad sjukdomskontroll genom egenvård.   

 
9. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en metoddiskussion och resultatdiskussion att redovisas, i 

metoddiskussionen kommer den valda metodens styrkor och svagheter samt analysmetoden 

av materialet att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer resultatet utifrån det analyserade 

materialet knytas an till Antonovskys (1991/2005) KASAM.   

 
9.1 Metoddiskussion 
Metoden som har använts i den här uppsatsen är en litteraturöversikt. Elva vetenskapliga 

artiklar valdes ut för analys och granskning. Vid starten av artikelsökningen var syftet med 

studien att beskriva patientupplevelsen av endast CD, dock var detta problematiskt då 

majoriteten vårdvetenskaplig forskning ofta inte särskiljer CD från UK. Vi såg detta som en 
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stor brist då vi inte vill generalisera patientupplevelsen om ett specifikt sjukdomstillstånd till 

ett annat utan istället beskriva upplevelsen. På grund av detta valde vi att inkludera UK i vårt 

syfte och därmed söka artiklar som behandlade båda dessa tillstånd. Därför sökte vi även 

artiklar utifrån sökordet inflammatory bowel disease. Dock valde vi att exkludera diagnosen 

mikroskopisk kolit då tillståndet skiljer sig avseendevärt i förhållande till de andra 

sjukdomstillstånden och är mycket ovanligare. I ett fåtal studier särskildes upplevelsen av CD 

och UK. Vid de tillfällen något resultat i en studie var olika för CD och UK har vi redovisat 

det. 

    De vetenskapliga artiklarna söktes via två databaser, Cinahl plus with Full Text och 

Pubmed, dessa valdes då utbudet av det vårdvetenskapliga materialet är stort i dessa databaser 

och möjligheten att lägga till sökfiltret peer reviewed finns. Detta var ett av 

inklusionskriterierna vid våra artikelsökningar. Vi är medvetna om att annat material kan ha 

förbisetts då vi inte gjorde någon övergripande artikelsökning i andra databaser som kan ha 

svarat på det valda syftet och därmed kunnat påverka resultatet. I de valda databaserna har ett 

flertal intressanta artiklar efter en granskning av abstract beställts via fjärrlån. Vi valde även 

att exkludera de artiklar som publicerats före år 2004, för att öka möjligheten till att hitta 

nypublicerad och aktuell forskning.  

 I en av våra valda artiklar så framkom det att deltagarna var i åldrarna 15-86 år. Deltagarna 

som är mellan 15-17 år i studien uppfyller inte vår litteraturöversikts kriterium att behandla 

patienter över 18 år. Trots detta valde vi att inkludera artikeln av två skäl. Dels var 

medelåldern av deltagarna i studien 43 år vilket gör att antalet deltagare som var 15-17 år 

sannolikt var relativt få. Men framförallt framgår det i studiens resultat att NIJP var 

oberoende av ålder (Palm et al., 2005). Detta anser vi var ett intressant fynd som vi inte ville 

exkludera då det var oväntat. 

    Vi har valt att inkludera både kvantitativa artiklar (7 st) och kvalitativa artiklar (4 st) då de 

olika studieformerna ger en övergripande respektive en djupare förståelse av 

patientupplevelsen. Av de elva artiklarna framgick det att åtta stycken av dem var etiskt 

godkända av en kommitté (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; Graff et al., 2011; 

Palm et al., 2005; Rochelle & Fidler, 2012; Soares Sarlo et al., 2008; Tanaka et al., 2009; 

Wolfe & Sirois, 2008). Resterande tre artiklar beskrev inte något gällande detta (Banovic et 

al., 2010; Magro et al., 2009; Pomeroy, 2013). Vi har valt att inkludera dessa tre artiklar då vi 

genom granskning av dem inte stött på någon etisk problematik kopplat till studierna. Vid 

granskningen framkom det att deltagandet i studierna var frivilligt och att detta kunde avslutas 

om individerna önskade det, deltagarna hade även fått både muntlig och skriftlig information 
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om studien och dess syfte innan den startade. Alla deltagare var även anonyma.  

    I ett tidigt skede i artikelsökningarna upptäckte vi att fatigue var ett stort problem i 

vardagen för individer med IBD, under skov som i remissionsfaser (Devlen et al., 2014; 

Soares Sarlo et al., 2008; Wolfe & Sirois, 2008). Detta gjorde att vi specifikt sökte efter 

studier som behandlar fatigue kopplat till IBD. Vi upptäckte även att ämnet är mycket lite 

beforskat. Det finns heller inget skrivet om detta i kurslitteraturen i 

sjuksköterskeutbildningen. För att få en grov uppskattning av hur mycket mer det forskas om 

fatigue relaterat till cancer än till IBD gjorde vi två sökningar i Cinahl Plus with Full Text. 

Första sökningen inflammatory bowel disease AND fatigue gav 8 träffar 2014-04-22. En 

sökning vid samma tidpunkt med sökorden cancer AND fatigue gav 2 801 träffar.  

    De utvalda artiklarna är publicerade i ett flertal olika länder: Frankrike, Storbritannien (3 

st), Norge, Portugal, USA, Brasilien, Japan och Canada (2 st). Vi är medvetna om att 

vårdkontexten kan skilja sig åt i olika länder men vi valde att inte begränsa oss till endast 

Sverige då sjukdomen finns globalt. Den främsta anledningen till att vi inte begränsade 

sökningen av artiklarna till endast Svergie var att materialet ansågs för begränsat inför det 

valda syftet. Styrkan med inklusionskriteriet ovan är att vi fått ett brett, globalt perspektiv 

över kunskapsläget av patientupplevelsen. En svaghet som vi har identifierat på grund av 

studiernas geografiska spridning är att resultatet av denna litteraturöversikt möjligen inte är 

överförbart till Sverige då vårdkontexten och vårdupplevelsen kan skilja sig mycket åt mellan 

länderna relaterat till bemötande och stöd i vårdandet. 

   De utvalda artiklarna är publicerade och genomförda av olika professioner, de är därför inte 

uteslutande inom vårdvetenskapens område. Vi valde att inkludera andra professioners 

vetenskapliga artiklar då även materialet från dessa artiklar tilltalar allmänsjuksköterskan och 

är användbart inom vår kommande profession. Vi har analyserat samtliga artiklar utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Med det menar vi att vi lyft fram de omvårdnadsmässiga 

fenomenen även i exempelvis medicinska eller psykologiska tidsskrifter. 

   Vid granskning och analys av resultaten har vi varit medvetna om vår egen förförståelse i 

ämnet, vi har på grund av detta försökt hålla ett objektivt förhållningssätt för att inte 

manipulera eller försköna resultaten utifrån vår egen förståelse. Vid analys av innehållet i de 

valda artiklarna så har vi läst igenom resultaten ett flertal gånger och diskuterat och 

problematiserat kring det beskrivna för att få en övergripande förståelse av materialet utifrån 

Fribergs (2012) metod. Detta för att vid en första anblick inte tolka texterna fördelaktigt för 

vårt syfte och istället sträva efter att behålla materialet neutralt. 

   Vi har arbetat utifrån ett kritiskt förhållningssätt med motivationen att skapa ett överförbart 
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resultat, dock kan detta vara problematiskt på grund av artiklarnas olika geografiska 

spridning. En svaghet med litteraturöversikten är att antalet artiklar i sin helhet inte är 

tillräckligt stort för att representera en större population och kan inte generaliseras. Resultatet 

av litteraturöversikten kan endast belysa sjukdomsupplevelsen för dessa individer. En annan 

svaghet i den valda metoden är att vi inte har engelska som modersmål, vilket kan leda till 

tolkning vid översättning av artiklarna som skrivits på engelska.  

 
9.2 Resultatdiskussion 
9.2.1 Begränsningar i vardagen 

I de kvalitativa resultatartiklarna som behandlade patienters erfarenheter av att leva med IBD 

diskuterades sällan de fysiska symtomen (Devlin et al., 2014: Rochelle & Fidler, 2012; Soares 

Sarlo et al., 2008; Wolfe & Sirois, 2008). I stället verkar det främst vara de sociala 

begränsningarna till följd av de fysiska åkommorna som påverkar vardagslivet negativt. Ett 

undantag är smärta som i sig kan sätta begränsningar i vardagen. I en av våra artikelsökningar 

om livskvalitet hittade vi en studie av Palm et al. (2005) som behandlar NIJP (icke-

inflammatorisk ledsmärta) i samband med IBD. Detta var för oss ett oväntat fynd. Efter vidare 

sökning fann vi ytterst lite forskning kring icke-inflammatoriska ledsmärtor. Då kopplingen 

mellan IBD och NIJP var tydlig och då livskvaliteten för individer med NIJP var signifikant 

lägre än för de utan valde vi att ge frågan ett relativt stort utrymme i resultatdelen. 

 Smärta är en stressor som sannolikt kan antas vara negativ oberoende om man har stark 

eller svag KASAM (Antonovsky, 1991/2005). Personer med stark KASAM blir enligt 

Antonovsky (1991/2005) handlingskraftiga snarare än paralyserade när de utsätts för starkt 

negativa stressorer. Vi anser att en viktig del av sjuksköterskans uppgift i mötet med patienter 

med IBD-relaterade smärtor är att stötta patienten genom att göra situationen begriplig och 

hanterbar för att öka patientens KASAM. Medicinering kan möjligen lindra smärtan och på så 

sätt öka patientens hanterbarhet kortsiktigt. Men det en sjuksköterska kan fokusera på är att 

utifrån patientens livsvärld och erfarenheter diskutera livsstil, motion och vardagsrutiner. Det 

kan leda till att patienten ser nya samband mellan vardagsrutiner och smärta; begripligheten 

ökar. När patienten har ändrat sina vardagliga rutiner till något positivt som hon är nöjd med 

kan hon i bästa fall även känna meningsfullhet. 

 En del patienter med IBD uppgav att det i sociala sammanhang är svårt att acceptera 

sjukdomen, då den försämrar de kroppsliga funktionerna och därmed begränsar dem från att 

delta i fysiska aktiviteter (Rochelle & Fidler, 2012). Att drabbas av akuta skov i sociala 
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sammanhang upplevdes som en svår ångestladdad situation då sjukdomen blev svår att dölja 

för omgivningen, vilket kunde vara ett vanligt förekommande fenomen då skoven sällan 

startade i hemmet eller i andra kontrollerade miljöer där patienten känner sig trygg (Schneider 

& Fletcher, 2007). Denna beskrivning kan tolkas som att omgivningen kan ha en negativ 

inverkan på individens sjukdomsupplevelse. Kunskap om sjukdomen hos omgivningen kan 

sannolikt underlätta dessa situationer och leda till att social samvaro kan ha en positiv 

inverkan. Vi ser en möjlighet för individer med IBD att utbilda sin omgivning för att minska 

ångesten och stigmatiseringen som kan uppstå i samband med sjukdomen. I samband med att 

delge kunskap om sjukdomen till sin omgivning kan man tillsammans med sina nära skapa 

strategier för hur man kan hantera skov och remissionsfaser. Med dessa strategier och ökad 

kunskap kan begripligheten och förståelsen, för sjukdomen både hos individen med IBD och 

hos omgivningen öka. I samband med detta kan sociala situationer kännas meningsfulla igen. 

På så vis kan familj och närstående stärka individens KASAM både under skov och 

remissionsfaser. Vi menar att individen tillsammans med stöd från sjuksköterska eller annan 

vårdkontakt kan delge kunskap om sjukdomen och vad tillståndet innebär för individen för att 

skapa ett mer öppet klimat och möjligen stärka de sociala kontakterna.  

 Sjuksköterskans roll i detta anser vi vara att finnas som ett stöd vid information, både för 

patienten med IBD och för de närstående, och att skapa olika strategier för handlingsalternativ 

för att öka självförtroende, självbild, livskvalitet och för att möjliggöra önskade aktiviteter i 

sociala sammanhang. Men även för att minska skuld och skam inför närstående, reducera 

ångestfyllda situationer och förebygga den depression som annars kan uppstå. 

 Resultatet i vår litteraturöversikt visar att fatigue påverkar patienter med IBD negativt på 

många sätt i vardagen. Fatigue är det mest framträdande symtomet under remissionsfasen då 

individerna med IBD vanligtvis inte är inskrivna på sjukhus. Fatigue och 

koncentrationssvårigheter gör det svårt att klara av ett arbete, ta hand om och uppfostra barn 

eller utföra fritidssysselsättningar. 

 Fatigue är ofta ett symtom som ”glöms bort” (Czuber-Dochan et al, 2012). Detta är 

beklagligt men dock inte förvånande med tanke på dels hur lite beforskat fatigue i samband 

med IBD är, dels att det är ett ämne som inte tas upp i sjuksköterskeutbildningen. De patienter 

som tog upp frågan fick ofta höra att det inte fanns så mycket att göra åt saken och att man 

fick ta hand om det själv hemma. Detta är också beklagligt då det finns mycket forskning 

kring fatigue i andra sammanhang, inte minst inom cancerforskning. Denna forskning har 

genererat många omvårdnadsåtgärder för cancerpatienter med fatigue (Ahlberg, 2012). På 

grund av bristen på forskning, den brist på kunskap hos sjukvårdspersonal som kan finnas 
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gällande fatigue i samband med IBD samt den stora påverkan fatigue har i det vardagliga livet 

för patienter med IBD valde vi att behandla detta i relativt stor omfattning. 

 Sett ur ett KASAM-perspektiv blir fatigue en stor utmaning. Enligt Antonovsky 

(1991/2005) kommer sannolikt en person med stark KASAM ha lättare att se tillståndet som 

en utmaning än ett problem och känner kanske inte ångest och förtvivlan i lika hög 

utsträckning som en person med svag KASAM. Men vi menar att fatigue förmodligen 

påverkar KASAM-komponenten hanterbarhet starkt negativt. Fatigue kan innebära en 

fullständig psykisk och fysisk utmattning. Det leder troligen till att de resurser man vanligtvis 

har tillgängliga för att bemöta stressorer inte finns tillgängliga i lika stor utsträckning vilket 

leder till minskad hanterbarhet. Detta gäller inte bara hanterbarheten i förhållande till fatigue 

utan även i förhållande till andra stressorer som IBD medför. Sett ur detta perspektiv förvånas 

vi inte över att fatigue påverkar vardagslivet starkt negativt enligt vårt resultat. 

 

9.2.2 Individen 

I resultatet av litteraturöversikten framkom det att individer med IBD, CD och UK, upplever 

starka känslor av ångest, depression samt en förändrad självbild och ett nedsatt 

självförtroende (Banovic et al., 2010; Rochelle & Fidler, 2012; Soares Sarlo et al., 2008). Ett 

liknande resultat framgår även i studien av Schneider och Fletcher (2007) där patienter med 

IBD uppger en negativ emotionell inverkan och en negativ fysisk inverkan, det var dock svårt 

att urskilja vilken av dessa variabler, den emotionella eller fysiska, som startade den negativa 

påverkan för individerna. Att dessa känslor framkom i resultatet var något som inte förvånade 

oss, det var en del av vår förförståelse som bekräftades. Dock förvånades vi över i vilka 

situationer som dessa känslor framkom. Att ångesten och den minskade livskvaliteten 

upplevdes även i frånvaro av skov, under remissionsfaser. 

 Det framkommer även att individer med IBD använder sig av olika strategier för att öka 

hanterbarheten av sjukdomen (Soares Sarlo et al., 2008). Dessa kunde beskrivas som att 

förbereda sig inför annalkande skov och förändra matvanor för att undvika smärta. 

Trots dessa förändringar så framgår det att många individer upplever positiva konsekvenser 

av sin sjukdom, ett ökat självförtroende i samband med förändrade rutiner och vanor. 

Förändringarna verkar utifrån beskrivningarna upplevas som en ökad meningsfullhet i 

vardagen. Livskvaliteten i samband med sjukdomen har ökat. Vilka strategier som används 

för att hantera och kontrollera sjukdomen tycks vara helt individuellt. 

 En del patienter i studien av Soares Sarlo et al. (2008) uppgav att hoppet om ett botemedel 

var betydelsefullt. Vissa uppgav att hoppet var så viktigt att de inte visste hur de skulle orka 
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leva utan det. Den inställningen är värd att observera. Det är naturligt att hoppas att ett 

botemedel kommer i framtiden, men att låta hoppet om det vara den viktigaste komponenten i 

sin strategi att hantera vardagen är sannolikt inte hälsofrämjande utifrån ett KASAM-

perspektiv. En patients tanke om att hoppet om ett botemedel är oumbärligt avslöjar att 

patienten ser en begränsad meningsfullhet i tillvaron. Tanken innebär att endast om tillvaron 

drastiskt förändras, genom ett botemedel, kommer allt att ”bli bra”. Inställningen kan säkert 

ofta leda till hopplöshetskänslor då väntan på ett botemedel kan bli lång, kanske livslång. I 

mötet med en patient med dessa tankar anser vi att man med fördel kan se över hur man kan 

hjälpa personen att göra situationen mer hanterbar och begriplig. Det tillsammans med att 

diskutera vilka andra vanor och rutiner som skulle kunna lindra skoven i framtiden kan leda 

till att meningsfullheten i livet stärks. Genom detta kan personen leva ett bra liv fyllt med 

mening utan att vara beroende av att ett botemedel kan komma. 

 

9.2.3 Omgivningen 

I resultatet framgick det att sjukdomsupplevelsen kunde påverka de sociala relationerna. 

Individerna kunde känna skuld och skam över sin sjukdom vilket kunde leda till en känsla av 

otillräcklighet inför sin partner (Schneider & Fletcher, 2007; Soares Sarlo et al., 2008). 

Känslorna av skuld och skam förstärktes i de sociala sammanhangen trots närvaro av familj 

och vänner. Att akut behöva använda en väns toalett eller en offentlig toalett då det kan finnas 

andra i närheten upplevdes väldigt ångestfyllt.  

 I resultatet uppgav en del individer med IBD att de hade svårt att våga avslöja sjukdomen 

för nya bekanta eller en framtida partner (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; 

Wolfe & Sirois, 2008). Utifrån detta synsätt kan möjligen känslorna av ensamhet i samband 

med sjukdomen och upplevelsen av att individen själv är annorlunda i jämförelse med andra 

förstärkas. Denna upplevelse kan möjligen ha en negativ påverkan på individens livskvalitet. 

Det sociala nätverket blir även ett stöd för dessa individer. Dock kan detta nätverk se olika ut 

beroende på individens behov. En del uppgav att de använde sig av stödgrupper medan många 

andra uppgav att de inte kände till denna möjlighet. Stödgrupperna kunde hjälpa individerna 

att acceptera sjukdomen och öka både begripligheten för hur sjukdomen fungerar och 

hanterbarheten utifrån vilka förändringar som individen kan göra för att underlätta sin 

situation. Dessa komponenter kan tillsammans öka meningsfullheten och livskvaliteten för 

individen, vilket innebär att tillvaron skulle upplevas som mindre begränsad med fler 

möjligheter.  

 Med stöd av Antonovskys (1991/2005) salutogena synsätt så kan resultatet spegla olika 
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nivåer av KASAM, detta innebär att dessa individer med IBD har olika möjligheter till att 

begripa, hantera och skapa meningsfullhet i sin tillvaro. Genom det sociala nätverket, 

förändrade vanor, stödgrupper och viljan att informera sin omgivning kan nivån av KASAM 

öka. Detta kan i sin tur leda till ökad livskvalitet då individen lättare kan möta symtom och 

överkomma dessa. I och med att sjukdomen är kronisk och går i skov kan individen pendla 

mellan att uppleva hälsa i samband med remissionsfaser och ohälsa i samband med skoven. 

Hälsa uttrycker även de individer som ser de förändringar de gjort på grund av sjukdomen 

som något positivt. Att de trots sjukdomen fortfarande kan utföra sina livsprojekt och känner 

välbefinnande i sin situation. 

 
10. Kliniska implikationer 
Litteraturöversikten är i första hand riktad till allmänsjuksköterskor. Den bidrar till att öka 

förståelsen för hur individer med IBD upplever sin vardag. Det gör sannolikt att 

allmänsjuksköterskan förstår vikten av att ge en hälsofrämjande vård och ha en helhetssyn av 

dessa patienter. Detta kan i sin tur leda till ett gott stöd och god omvårdnad i mötet med dessa 

patienter.  

 I andra hand vänder sig vår studie till patienter med IBD. Vi hoppas att den kan bidra till 

en bättre förståelse för vad IBD innebär och hur andra individer har valt att hantera sin 

sjukdom. På så vis kan litteraturöversikten leda till en ökad hanterbarhet för läsaren. 

 En fråga vi ställer oss är huruvida vårt resultat kring upplevelsen av IBD är överförbart till 

andra kroniska sjukdomar. De fysiska begränsningarna är självklart inte samma för kroniska 

sjukdomar generellt, dock menar vi att det kan finnas likheter mellan hur IBD påverkar 

vardagslivet emotionellt och socialt. Strategier för hur man hanterar att man har IBD livet ut 

kan möjligen också i viss mån överföras till andra kroniska sjukdomar. 

 
11. Förslag till fortsatt forskning 
Vi upplever att det finns relativt lite svensk forskning kring hur människor med IBD upplever 

sin vardag. Internationellt är ämnet väl beforskat, men då vårdkultur och vårdkontext kan 

skilja sig mycket åt mellan länder ser vi gärna mer svensk forskning på ämnet. 

 I resultatet av vår studie framkommer också en stor brist på forskning kring IBD-relaterad 

fatigue. Vi anser att det är av stor vikt att forska mer kring detta då fatigue enligt resultatet 

utgör en starkt begränsande faktor i patienternas vardag. 
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 NIJP förekommer enligt resultatet av studien oftare hos patienter med IBD än hos övriga 

populationen. Det är möjligen inte ett av de centrala och mest betydelsefulla symtomen som 

påverkar vardagslivet hos de flesta individer med IBD, men är trots detta ett intressant bifynd 

som vi anser är värt att forska mer kring då det bidrar till en ökad förståelse för 

patientupplevelsen.  

 
12. Slutsats 
En människas vardag påverkas kraftigt av IBD genom fysiska-, emotionella- och sociala 

begränsningar. Den sociala begränsningen som IBD kan medföra beskrivs av många individer 

som mycket besvärande. Det i kombination med viktnedgång gör att en del individer känner 

att de blir en annan person och att självbilden förändras. Det framkommer också att fatigue 

utgör en starkt begränsande faktor i vardagslivet. 

 Även positiva förändringar i vardagslivet till följd av sjukdomen har beskrivits. Flera 

patienter med IBD beskriver att de är nöjda med att ha blivit ”en ny person” sedan de fått 

diagnosen. De upplever att de har fler rutiner och en tydligare struktur på vardagen, äter 

nyttigare och motionerar regelbundet. 

 Studien har också visat att Antonovskys (1991/2005) teori om KASAM, känsla av 

sammanhang, är högst användbar i bemötandet av patienter med IBD och sannolikt också i 

bemötandet av patienter med andra kroniska sjukdomar. KASAM:s tre komponenter 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet blir användbara utgångspunkter för 

sjuksköterskor som ska stötta patienter inför deras vardag som väntar efter sjukhusvistelsen.
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Bilaga 1, Sökmatris 
Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl plus with 
Full Text 

Crohn’s disease (TI) AND 
experience (AB) 

21 1 (Tanaka, 2009) 

Cinahl plus with 
Full Text 

Crohn’s disease (TI) AND nursing 
(TX) AND patient experience (TX) 

11 2 (Soarles Sarlo et al., 2008; 
Pomeroy, 2013) 

Cinahl plus with 
Full Text 

Inflammatory Bowel Disease (TI) 
AND experience (AB) 

40 1 (Czuber-Dochan et al., 
2012) 

Cinahl plus with 
Full Text 

Quality of life (TI) AND Crohn’s 
disease (TI) 

18 1 (Rochelle & Fidler, 2012) 

PubMed Inflammatory Bowel Disease (TI) 
AND physical symtoms(AB) 

10 1 (Devlen et al, 2014) 

Cinahl plus with 
Full Text 

Inflammatory Bowel Disease (TI) 
AND "quality of life" (TI) 

49 2 (Wolfe, 2008; Palm et al., 
2005) 

Cinahl plus with 
Full Text 

Crohn´s disease (TI) AND fatigue 
(AB) 

5 1 (Banovic et al., 2010) 

PubMed Inflammatory bowel disease (TI) 
AND fatigue (TI) 

22 1 (Graff et al., 2011)  

PubMed Inflammatory bowel disease (TI) 
AND daily activities (TI/AB) 

8 1 (Magro et al., 2009) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod Resultat 
Pomeroy, D. The inflammatory bowel 

disease (IBD) service: 
patient satisfaction 
survey 

År: 2013  
Land: Storbritannien 
Tidskrift: 
Gastrointestinal 
Nursing 

Att engagera 
patienter till att 
identifiera sina 
åsikter av 
tillhandahållande av 
tjänster som 
stöd/hjälp och hur 
detta kan utvecklas 
genom en översikt av 
IBD CNS.  

Metod: Kvantitativ undersökning, genom 
enkätformulär, en modifierad version av 
”Patient Satisfactory Survey” från ett 
förbättringsarbete inom IBD.  
 
Urval: 50 individer valdes ut via ett sjukhus då 
de var på besök hos sin IBD-sjuksköterska.  
 
Datainsamling: De svarade på enkäten med 2 
V mellanrum.  Bortfallet var totalt 23st, varav 
4st yterliggare uteslöts. 

Resultaten delades in i tre teman som 
kunde urskiljas då de framkom många 
förslag över hur vården av IBD patienter 
kunde förbättras. 
 
De olika teman som kom fram var: 
känslor av isolering, telefonkonsultation 
och patientåsikter.  
 
 

Soares 
Sarlo, R. 
Ribeiro 
Barreto, C. 
Moreira 
Domingues, 
A. T. 

Understanding the 
experience of patients 
who have Crohn’s 
disease 

År: 2008 
Land: Brasilien 
Tidskrift: Acta Paul 
Enfermagem 

Att förstå betydelsen, 
för patienten, av att 
leva med Crohns 
sjukdom. 

Metod: Hermeneutisk ansats utifrån Ricoeur, 
med en kvalitativ intervju undersökning. 
 
Urval: 8 Patienter av båda kön valdes ut med 
en ålder mellan 20-59 år. 
 
Datainsamling: Via intervjuer med en öppen 
fråga, som spelades in och transkriberades. 
 
Dataanalys: Enligt Giorgis metod, fyra steg, 
som avslutas med en kategorisering av olika 
teman som går att urskilja.  

Resultaten delades in i olika teman 
utifrån dataanalysen, där det 
framkommer ett flertal olika aspekter 
som de olika patienterna berörde.  
Det främsta och största temat som 
patienterna berörde var ”Changes in the 
life Perspective”, situationen som uppstår 
när patienten tvingas hitta nya rutiner.   

Rochelle, L. 
T. 
Fidler, H. 
 

The importance of illness 
perceptions, quality of 
life and psychological 
status in patients with 
ulcerative colitis and 
Crohn’s disease 

År: 2012 
Land: Storbritannien 
Tidskrift: Journal of 
Health Psychology 

Att undersöka hur 
uppfattningen om 
sjukdomarna ser ut 
och om dessa 
uppfattningar 
relaterar till 
sjukdomens 
svårhetsgrad, QoL 
och psykologiska 
faktorer.  

Metod: En kvantitativ kohort studie som 
bestod av en enkät som besvarades vid ett 
tillfälle.   
 
Urval: 108 IBD patienter valdes slumpmässigt 
ut från en gastroenterologisk avdelning. 
 
Dataanalys: Datan analyserades med IBM 
SPSS Statistics 19, PCA och 5-block 
hierarchical regression model,   

Resultaten delades in i olika kategorier, 
under rubrikerna, PCA, Correlation 
analyses, Predictors of QOL among IBD 
patients, Predictors of anxiety among 
IBD patients och Predictors of 
depression among IBD patients utifrån 
svaren på enkäten.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod Resultat 
Banovic, I. 
Gilbert, D. 
Cosnes, J. 

Crohn´s disease and 
fatigue: Constancy and 
co-variations of activity 
of the disease, 
depression, anxiety and 
subjective quality of life 

År: 2010 
Land: Frankrike 
Tidskrift: 
Psychology, Health 
& Medicine 

Att undersöka fatigue, 
sjukdomsaktivitet, 
depression, ångest, 
sömnproblem och den 
subjektiva livskvaliteten. 

Metod: Kvantitativ studie, enkät.  
 
Urval: 57 permissionspatienter på 
ett sjukhus i Paris deltog. Samtliga 
upplevde fatigue. 

Studien visar att det fanns en konstant fatigue 
hos deltagarna. Den visade också på tydliga 
samband mellan hög sjukdomsaktivitet och 
fatigue, depression respektive ångest. Vidare 
ser man att ökad depression leder till ökade 
sömnsvårigheter.  

Czuber-
Dochan, W. 
Lesley, B.D. 
Terry, H. 
Ream, E. 
Norton, C. 

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

År: 2012 
Land: Storbritannien 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

Att utforska vilken 
påverkan fatigue har på det 
vardagliga livet samt 
strategier för att lindra 
symtomet hos patienter 
med IBD. 

Metod: Kvalitativ studie.  
 
Urval: 46 deltagare. Fem focus 
grupp-intervjuer utfördes. 

Studien visar att fatigue i stor utsträckning 
påverkar Patienter med IBD i negativt i deras 
vardagsliv. Resultatet omfattar det subjektiva 
upplevandet av, orsaker till, konsekvenser av, 
coping-strategier och stödgrupper för fatigue.  

Devlen, J. 
Beusterien, 
K. 
Yen, L. 
Ahmed, A. 
Chefetz, S.A 
Moss, C.A. 

The burden of IBD: A 
patient-reported 
qualitative analysis and 
development of a 
Conceptual model 

År: 2014 
Land: USA 
Tidskrift: 
Inflammatory bowel 
disease 

Att beskriva följderna av 
IBD ur patientperspektiv. 

Metod: Kvalitativ studie. Intervjuer 
(både fokusgrupper och 
individuella)  
 
Urval: 27 deltagare med IBD. 

Resultatet visar att IBD får negativa 
konsekvenser på den drabbades sociala liv. 
Omgivningen visar inte förståelse, vågar ej 
vara öppen med sin sjukdom inför nya vänner. 

Palm, Ø. 
Bernklev, T. 
Moum, B. 
Gran, J. T. 

Non-inflammatory joint 
pain in patients with IBD 
is prevalent and has 
significant impact on 
HRQOL 

År: 2005 
Land:  Norge 
Tidskrift: The Journal 
of Rheumatology 

Att kartlägga prevalensen 
av icke inflammatorisk 
ledsmärta (NIJP) hos 
patienter med IBD. 

Metod: En retrospektiv kvantitativ 
studie.  
 
Urval: 521 deltagare i studien.  
 
Dataanalys: Medical Outcome 
Study Short Form-36 och IBDQ 
(IBD-frågeformulär) användes. 

NIJP var betydligt vanligare hos patienter med 
IBD än övrig population. 

Magro, F., 
Portela, F., 
Lago, P., 
Deus, J., 
Cotter, J., 
Cremers, I., 
et al. 

Inflammatory Bowel 
Disease: A Patient’s and 
Caregiver’s Perspective 

År: 2009 
Land: Portugal 
Tidskrift: Digestive 
Diseases and 
Sciences 

Att undersöka IBD:s 
påverkan på dagliga 
aktiviteter. 

Metod: Kvantitativ studie, 
enkätformulär. 
 
Urval: 422 deltagare.  

Vanligaste fysiska symtomen: Diarré, mag-
smärtor och viktförlust. Detta påverkar flera 
aspekter av vardagliga aktiviteter. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod  Resultat 
Wolfe, B. J. 
Sirois, F. M. 

Beyond standard 
quality of life 
measures: the 
subjective experiences 
of living with 
inflammatory bowel 
disease 

År: 2008  
Land: Canada,  
Tidskrift: Quality of 
Life Research 

Att förstå HRQoL för 
patienter med IBD. 

Metod: Kvantitativ studie, enkät baserad på en 
öppen frågeställning. 
 
Urval: 282 deltagare.  

Resultatet visar på många aspekter av 
IBD:s påverkan av HRQoL. Fysiska, 
psykiska och sociala aspekter tas upp. 

Graff, L. A.  
Vincent, N.  
Walker, J. R.  
Clara, I. 
Carr, R. 
Ediger, J. 
Miller, N. 
Rogala, L. 
Rawstone, P. 
Lix, L. 
Berstein, C.N. 

A Population-based 
Study of Fatigue and 
Sleep Difficulties in 
Inflammatory Bowel 
Disease 

År: 2011  
Land: Canada 
Tidskrift: 
Inflammatory bowel 
disease 

Att utforska fatigue´s 
påverkan, både 
fysiskt och psykiskt, 
hos patienter med 
IBD. 

Metod: Kvantitativ studie, intervjuer rörande 
fatigue, stress, psykisk påfrestning, sömnproblem 
och QoL togs blodprover som analyserades. 
 
Urval: 318 deltagare. 

CRP-stegring noterades vid skov och 
jämfördes med nivån av fatigue. Det 
fanns ett starkt samband mellan dessa 
faktorer. 

Tanaka, M. 
Iwao, Y. 
Okamoto, S. 
Ogata, H. 
Hibi, T. 
Kazuma, K 

Coping strategy when 
patients with quiescent 
Crohn’s disease 
recognize that their 
conditions are 
worsening 

År: 2009 
Land: Japan 
Tidsskrift: Journal of 
Gastroenterol 

Att undersöka hur CD 
patienter hanterar 
förvärrade symtom. 

Metod: En studie som startades med semi-
strukturerade intervjuer, som sedan var 
utgångspunkten för en kvantitativ enkät.   
 
Urval: 19st CD patienter intervjuades, 76st CD 
patienter deltog sedan i enkätundersökningen, 
dessa individer valdes ut via en IBD klinik. 
  
Dataanalys: Mann-Whitney’s U-test, Kruskal-
Wallis’ rank test or Spearman’s rank correlation 
coefficient och SPSS version 16.0 J. 

Resultaten delades in i två olika 
teman utifrån enkäten; Coping with 
worsening conditions, Factors related 
to coping strategy for worsening 
conditions. 

 


