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Sammanfattning 

Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) inkluderar ulcerös kolit och Crohns 

sjukdom. De är kroniska och uppkommer i skov då tarmslemhinnan blir 

inflammerad och sårig vilket ger en komplex symtombild med akuta diarréer, 

rektalblödning och buksmärtor. Behandlingen går ut på att minska symtom 

och förebygga uppkomst av skov. Då dessa sjukdomar påverkar det dagliga 

livet så påverkas också den individuella hälsorelaterade livskvaliteten, vilket 

mäter den fysiska, psykiska och sociala aspekten av ett hälsoproblem. 

Syfte:  
Syftet var att beskriva upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet hos personer 

med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts där tolv vetenskapliga artiklar har utgjort 

grunden till resultatet och skapat en översikt på befintlig forskning. De har 

lästs, sammanfattats och analyserats där likheter och skillnader har hittats och 

teman bildats. 

Resultat: Resultatets fyra huvudteman är Fysisk funktion, Psykisk funktion, Social 

funktion och Att återställa sin livskvalitet. Det framkom i resultatet att de 

fysiska symtomen och sjukdomsaktiviteten är det som i huvudsak styr såväl 

det psykiska välmåendet som de sociala restriktionerna. Detta visade sig även 

ha en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. Men med tiden 

blev dock sjukdomen en normal del av livet och en bättre livskvalitet 

upplevdes.  

Diskussion: Metodens tillvägagångssätt samt fördelar och nackdelar diskuteras och 

analyseras. Vid diskussion av resultatet tas främst kunskap, utbildning och 

tidsperspektivet upp samt återkopplas till Orems egenvårdsteori.  

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

Livskvalitet, Hälsorelaterad livskvalitet.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) encompasses ulcerative colitis and 

Crohn's disease. They are chronic and occur in relapses when the mucosal 

becomes inflamed and ulcerated, causing complex symptoms such as acute 

diarrhoea, rectal bleeding and abdominal pain. The treatment aims to reduce 

symptoms and prevent the occurrence of relapses. As these diseases affect 

the daily life it also affects the individual health-related quality of life, 

which measures the physical, psychological and social aspects of a health 

problem. 

Aim:  The purpose was to describe the experience of health-related quality of life 

in people with inflammatory bowel disease. 

Method: A literature review has been done where twelve original articles have 

formed the basis of the results, this creates an overview of existing research. 

They have been read, summarized and analysed where the similarities and 

differences were found and themes were formed. 

Results: The four main themes of the result is Physical function, Psychological 

function, Social function and Rebuilding their quality of life. It emerged in 

the results that physical symptoms and disease activity are those which 

essentially controls the psychological well-being as well as social 

constraints. This was shown in studies to have a negative impact on the 

health-related quality of life. But overtime the disease became a normal part 

of one's life and gave a better quality of life experience. 

Discussions: The method approach, benefits and weaknesses will be discussed and 

analysed. When discussing the results of the current study mainly 

knowledge, education, and time perspective will be addressed and analysed 

with Orem’s self-care theory. 

Keywords: Inflammatory bowel disease, IBD, Ulcerative colitis, Crohn’s disease, 

Quality of life, Health-related quality of life 
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1. Inledning 

Vi har valt att fördjupa vår kunskap om inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD (Inflammatory 

Bowel Disease) och livskvalitet. Vid en gemensam praktik på en medicinsk 

gastroenterologisk avdelning väcktes många tankar och funderingar kring dessa 

tarmsjukdomar. Det talas inte mycket om dessa sjukdomar i allmänhet och vi upplever att de 

omgärdas av ett tabu. Det kan dels bero på att symtomen är känsliga och privata, då avföring 

och gaser kan upplevas som pinsamt och något man inte pratar om. Dels att egenvård ofta 

präglar större delen av vårdandet för dessa personer.  

 Vi upplevde en osäkerhet på hur dessa personer ska vårdas och avsaknad av kunskap om 

patientens behov. Dessa sjukdomar är kroniska och uppträder ofta i perioder livet ut, därför 

finns ett behov av att stödja det dagliga livet och livskvaliteten. Sjuksköterskor behöver ha 

redskap att tillge dessa personer, då personer med IBD återkommer i vården på olika 

avdelningar. Därför behövs även kunskapen för allmänsjuksköterskor. Vi känner att vi 

behöver mer kunskap om vad forskning och tidigare studier påvisat kring livskvalitet vid IBD, 

för att hjälpa oss i vårt framtida yrke.  

 

2. Bakgrund 

Inflammatorisk tarmsjukdom är kronisk och uppkommer i skov livet ut. Sjukdomen har en 

problematisk symtombild som bidrar till att hela människan blir påverkad. Hälsa och 

livskvalitet är viktiga delar för att kunna belysa olika dimensioner av en människa.  

 

2.1. Patofysiologi 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Ulcerös kolit (UK) 

och Crohns sjukdom (CD) (Ericson & Ericson, 2012; Lindgren & Löfberg, 2011; Boirivant & 

Cossu, 2012). I Sverige är det ca en procent av befolkningen som lever med IBD och 

prevalensen har ökat och klassas som en folksjukdom, det vill säga en sjukdom som ökar och 

kan förväntas mötas ofta i samhället och inom vården (Lindgren & Löfberg, 2011). 

Sjukdomarna är vanligast hos kvinnor där debutåldern är 15-40 år för ulcerös kolit jämfört 

med 20-40 år för Crohns (Stubberud & Nilsen, 2011). Sjukdomarna är kroniska, 

immunologiska och återkommer i skov oftast livet ut (Ericson & Ericson, 2012; Boirivant & 

Cossou, 2012). Forskning kring IBD har inte kunnat påvisa den exakta uppkomstmekanismen 

men forskning tyder på att det handlar om en inflammatorisk respons där genetiska faktorer 

spelar roll. Den viktigaste faktorn är den genetiska men även omgivning och miljö är av 
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betydelse. De yttre faktorerna som aktiverar immunsystemet att utlösa en inflammation kan 

vara virus eller bakterier. Tarmens normalflora bakterier och proteinfragment i vissa 

födoämnen kan även trigga igång inflammation (Ericson & Ericson, 2012). Patofysiologiskt 

så har sjukdomarna vissa särdrag som skiljer dem åt men de genetiska faktorerna, behandling 

och debutålder är liknande (Hedin & Löndahl, 2013; Ericson & Ericson, 2012). 

Crohns sjukdom kan uppkomma var som helst i mag-tarmkanalen från munhåla till anus 

(Ericson & Ericson, 2012). De vanligaste lokalisationerna är i nedre tunntarm och tjocktarm. 

Vid skov blir avgränsade partier av tarmen inflammerad med friska partier emellan. 

Tarmslemhinnan blir sårig med omringande granulationsvävnad som blir fibrotisk ärrvävnad.  

Ulcerös kolit påverkar endast tjocktarmen, antingen hela eller delar av den (Ericson & 

Ericson, 2012). Sårytorna vid UK är sammanhängande och tarmslemhinnan blir kraftigt 

svullen, producerar mycket slem och blöder lätt. Granulationsvävnaden vid skov är färsk och 

täcker hela sårytorna. 

 

2.2. Symtombild 

Symtomen för dessa två tillstånd är snarlika med några få undantag (Ericson & Ericson, 

2012). Både UK och CD kommer i skov med relativt friska perioder där emellan. Frekventa 

blodiga diarréer, rektal blödning, feber, viktminskning, anemi, fatigue, stegrande C-reaktivt 

protein (CRP) och trombocytparametrar, uppspänd buk och palpationsömhet är vanliga 

symtom (Boirivant & Cossu, 2012; Ericson & Ericson, 2012). Symtomen delas vidare in i tre 

kategorier, svåra-, medelsvåra- och milda skov, där svåra i regel är det tillstånd som kräver 

sjukhusvård.  

Symtombilden skapar ett liv med periodvis svår buksmärta, illamående och 

svårkontrollerade toalettbesök då akut diarré uppkommer (McCormick et al., 2012). Till följd 

av detta blir dessa personer trötta då tarmarna inte tar upp lika mycket näring, blöder och 

orsakar minskad aptit som i sin tur kan leda till anemi, anorexi och fatigue. Många upplever 

att sjukdomen håller dem tillbaka i livet och ibland behöver arbete, skola och sociala 

aktiviteter väljas bort (Stubberud & Nilsen, 2011; Lesnovska, Börjeson, Hjortswang & 

Frisman, 2013).  Att leva med IBD handlar till största del om att förhindra symtom att 

uppkomma (McCormick et al., 2012). De symtom som dessa personer helst vill förhindra är 

förlusten av tarmkontroll vilket till viss del kan motverkas genom kost och 

underhållsmedicinering. IBD leder ofta till att dessa personer får ändra sina matvanor och 

välja bort mat som bidrar till förvärrande symtom (Fletcher & Schneider, 2006). Att lära sig 

om nutrition kan ta tid och det kan vara svårt att välja bort mat som uppskattas. Men att 
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förändra kosten kan också leda till att dessa personer upplever sig hälsosammare vilket ansågs 

positivt. 

 

2.3. Behandling 

Behandling av IBD är inriktad på att minska symtom eftersom sjukdomen inte kan botas 

(Stenzelius & Bengtsson, 2009). Det innebär läkemedel för att hämma inflammationen, både 

vid svåra skov och som underhåll för att förebygga skov. I vissa situationer kan kirurgiska 

ingrepp vara en lösning, då man kan ta bort vissa delar av tarmen, leda om tarmens väg eller 

avlasta med en stomi (Ericson & Ericson, 2012). Vanligaste läkemedlet som används som 

underhållsbehandling vid IBD är 5-aminosalicylsyra (5-ASA), men även kortison, 

immunmodulerande och biologiska läkemedel, där de två sistnämnda är vanligare hos 

personer med CD (Haapamäki et al., 2013; Magro et al., 2009; Ericson & Ericson, 2012). Vid 

allvarliga skov så ges glukokortikoider (kortison) för att snabbt minska inflammationen och i 

vissa fall ges antibiotika. Glukokortikoider ges oftast inte som underhållsbehandling p.g.a. 

dess långtidsbiverkningar som är minskad benmassa, blodsockerrubbning och ökad 

infektionsrisk (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004). Biverkningar som ökad aptit, 

ansamling av vätska och att man kan bli piggare sker även på kort sikt. 5-ASA kan ge 

biverkningar som illamående, diarréer, buksmärta, huvudvärk och feber.  

Personer med IBD har beskrivit att de upplever en problematik med läkemedel, det blir en 

svår övervägning mellan svåra biverkningar och bra effekt (McCormick et al., 2012). De som 

upplever en rädsla för långtidsverkan försöker att undvika mediciner i största mån. Även fast 

det finns risker med behandling så väljer man den för att den fungerar. 

Nutrition är en viktig del av behandlingen och problem som smärta, diarréer, minskad 

matlust och inflammation leder ofta till malnutrition (Todorovic, 2012). Vid friska perioder av 

sjukdomen rekommenderas hälsosam normalkost men i vissa fall kan det vara en fördel att ta 

multivitaminer och mineraler som tillskott. Vid frekventa diarréer är vätska viktigt att inta och 

mjölkbaserade drinkar, p.g.a. högre näringsinnehåll, kan fungera vid försämrad aptit. Vid 

viktnedgång behöver man regelbundet få i sig näringsrik mat och tillägg av mellanmål 

(Ericson & Ericson, 2012). Vid svåra skov så kan man behöva total parenteral nutrition (TPN) 

som är en blandning av vätska och näring som man får intravenöst (Stenzelius & Bengtsson, 

2009). TPN kan även fungera avlastande då tarmen ibland kan behöva total vila från föda.  
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2.4. Omvårdnad 

Personer med IBD kommer ofta i kontakt med sjukvården vid sjukdomsdebut och vid svåra 

skov (Stenzelius & Bengtsson, 2009). Sjuksköterskan har som uppgift att ge information, 

undervisa, vara ett stöd och följa upp behandlingar.  

Vid inläggning på sjukhus vid svåra skov så bör sjuksköterskan fortlöpande kontrollera 

vitala parametrar (Stubberud & Nilsen, 2011). Puls och blodtryck är en indikator på 

cirkulation och kan visa tecken på vätskebrist. Smärta bör kontrolleras regelbundet för att se 

behov av läkemedel eller uppmärksamma en försämring. Feber är en indikator på 

inflammationsnivå och kan tyda på att tillståndet försämras eller komplikationer som 

bukhinneinflammation. Sjuksköterskan ska även göra en nutritionsbedömning och undersöka 

risken för malnutrition. Daglig registrering av närings- och vätskeintag. Man bör även 

bedöma vikt dagligen och observera avföring (konsistens, mängd, blod, antal). Vid svåra skov 

så sker många toalettbesök som ofta kommer utan förvarning vilket leder till lite vila. 

Sjuksköterskan behöver även skapa en lugn och avskild miljö och därför kan ett enkelrum 

vara en fördel (Ericson & Ericson, 2012). Även förskrivning av hjälpmedel kan behövas vid 

eventuell problematik kring analöppning.  

 

2.5. Livskvalitet 

Livskvalitet är synonymt med hälsa, välbefinnande och välmående (Walter, 2008). Enligt 

Svenska Akademiens ordbok så står begreppet livskvalitet för ett “livsvärde som inte mäts i 

pengar” (2009). World Health Organisation (WHO) definierar livskvalitet på följande sätt 

(översatt av författarna): 

 

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och 

det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till 

betydelsefulla händelser i livsmiljön. (WHO, 1997, s. 1) 

 

Livskvalitet är ett komplext begrepp som har flera olika innebörder. Det finns flera aspekter 

att se på livskvalitet men ofta ingår områden som fysisk hälsa, psykologisk hälsa, social 

funktion, ekonomisk status och sysselsättning (Oxelmark, 2006; Taylor, Gibson & Franck, 

2008). Upplevelser i livet och vilken sinnesstämning man har kan räknas in i begreppet 

(Nordenfeldt, 2004). Livskvalitet är därför något som är subjektivt och unikt för varje individ 
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men kan också ses utifrån ett objektivt synsätt. Ordet kvalitet innebär att begreppet får en 

värdering, att det antingen kan vara dålig- eller bra kvalitet. Vilket utgör att begreppet blir 

mätbart och att man kan sätta det på en skala. Det innebär att livskvalitet blir något du kan 

mäta och sammanfatta i statistik.  

Liknande problematik som IBD finns även i en undersökning kring livskvalitet och 

urinkontinens där det framkom att ett tillstånd som i högsta grad hotar upplevelsen av 

livskvalitet (Stenzelius & Bengtsson, 2009). Det dagliga livet karakteriseras av anpassningar i 

livet t.ex. aktiviteter relaterat till toalettmöjligheter och födointag. 

 

2.6. Hälsa 

Livskvalitet är nära kopplat till begreppet hälsa (Willman, 2009). Hälsa är ett av 

vårdvetenskapens konsensusbegrepp och är målet för all aktivitet inom vården.  Det är ett 

tillstånd som förändras under livet och har inte samma betydelse som frisk. Hälsa är ett mer 

omfattande begrepp som ser på människan ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga en 

människosyn där människan beskrivs utifrån en helhet av kropp, själ och ande. I det här 

avseendet begränsas inte hälsa utav sjukdom men utesluter det inte heller. Det innebär en 

känsla av välbefinnande, livskvalitet och livskraft samt att man är kapabel till att uppnå små 

och stora mål i livet (Dahlberg & Segesten, 2010; Nordenfelt, 2004). Hälsa är inte något som 

är konstant utan är i ständig rörelse och handlar mer om en inre balans (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det är något individuellt och vad som är god hälsa är olika för varje person.  

 

2.7. Hälsorelaterad livskvalitet 

Vid undersökning av livskvalitet relaterat till sjukdom används ofta begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet som blivit ett alltmer välkänt begrepp inom forskning (Oxelmark, 2006; Larsson, 

2007). Det innebär att man utifrån den subjektiva människan ser på de fysiska, psykiska och 

sociala dimensioner relaterat till ett specifikt hälsoproblem. Man fokuserar på personens 

välmående, kroppsfunktion, sjukdomsbild och den personliga upplevelsen. Det är ett mer 

begränsat begrepp som inriktar sig på sjukdom och livskvalitet utifrån hälsa. Det är denna 

definition av hälsorelaterad livskvalitet som detta arbete hädanefter kommer att utgå ifrån. På 

det engelska språket benämns detta begrepp som Health Related Quality of Life (HRQoL). 
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2.8. Problemformulering 

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom (IBD) är kroniska 

sjukdomar som uppkommer i skov då tarmslemhinnan blir inflammerad och sårig. Symtomen 

är komplexa med akuta diarréer, rektalblödning och buksmärtor. Behandlingen går ut på att 

minska symtom och förebygga uppkomst av skov. Sjukdomarna påverkar det dagliga livet 

och samspelet mellan sjukdom, hälsa och livskvalitet blir en utmaning. Då symtomen vid IBD 

påverkar hela människan utifrån en holistisk människosyn krävs kunskap om hur alla dess 

dimensioner upplevs. Genom en större förståelse och bättre kunskap om dessa sjukdomar, vad 

personer med dessa sjukdomar går igenom och hur deras behov ser ut så kan vårdkvaliteten 

och livskvaliteten förbättras. 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet hos personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom inflammatorisk tarmsjukdom är kronisk och något som människor får lära sig att 

leva med livet ut så blir Orems (1995) egenvårdteori relevant. Det för att den största delen av 

vårdandet inte sker på sjukhus eller under uppsikt av en sjuksköterska, utan i hemmet hos den 

enskilda personen. Personer med inflammatorisk tarmsjukdom behöver alltså kunna hantera 

sin sjukdom, det vill säga kunna utöva egenvård. 

 

4.1. Orems egenvårds teori 

Orem (1995) menar att omvårdnad är något som personer behöver när deras egenvård (Self-

care) inte är tillräcklig till följd av påverkad hälsa. Egenvård, menar Orem, är något som 

syftar till att människor dagligen utför strukturella handlingar för sin egen integritet, funktion 

och utveckling. Även att det är någonting som människan använder sig utav för att bevara sin 

hälsa och välmående. 

Orem (1995) menar att det finns olika hjälpmetoder och att sjuksköterskor ofta får använda 

sig av de i olika konstruktioner och sammanhang. Dessa hjälpmetoder är att göra för eller åt 

någon annan, guida och ge direktioner, ge fysisk och psykologiskt stöd, ge och bevara en 

miljö som möjliggör personlig utveckling och undervisning. Dessa metoder kan både 

överstiga och kompensera för de begränsningar som sviktande hälsan medfört. Just 
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undervisning menar Orem handlar om att en person blivit utsatt för något som den inte vet hur 

den ska hantera. Något nytt för en person där erfarenheten inte täcker det nya behovet av 

kunskap och då personen inte kan söka upp informationen själv. Sjuksköterskans uppgift blir 

att som tidigare nämnt kompensera för de brister som finns för att personen åter igen ska få en 

fullgod egenvård. 

 

4.2 Konsensusbegreppen 

Orem (1995) ser på människan som en kompetent varelse som genom sitt liv utvecklat 

egenvård utifrån sina egna behov och funktioner. Vårdmiljön förklarar hon som någonting 

som ska ge utrymme och möjliggöra egenvård. Vårdandet ska utgå ifrån egenvårdsbristerna 

där sjuksköterskan ska möta patientens behov av hjälp och välja den hjälpmetod relevant för 

den specifika patientens behov. Vårdandet är tyngdpunkten i Orems teori och sjuksköterskans 

kompetens och expertis om människors hälsotillstånd relaterat till egenvårdsbehov är viktigt. 

Hälsa förklarar Orem handlar om någonting som inte är konstant utan alltid i rörelse. Hälsa är 

när egenvården för individens specifika behov och funktion är fullständig. När hälsan hotas 

behöver den kompletteras med egenvård som stödjer individen att återfå fullständig egenvård.  

 

4.3. Orem om livskvalitet i omvårdnaden 

Personer med nedsatt livskvalitet till följd av försämrade funktioner är högst relevant för en 

sjuksköterskas omvårdnad (Orem, 1995). Omvårdnaden ska då fokusera på hur man kan 

kringgå de hinder som den patologiska påverkan orsakar för att se förutsättningar för 

egenvård. Ofta handlar det om att integrera dessa förutsättningar med patientens livssituation 

och tillstånd. Utvecklingen av egenvårdsförutsättningar trots påverkat tillstånd och nedsatta 

funktioner ska enligt Orem medföra att personer lär sig att leva med sin situation och känna 

en viss tillfredställelse med livet. Några av behoven som sjukvården bör utgå ifrån i detta 

avseende är att upprätthålla en medicinsk behandling, fortlöpande symtomhantering, stödja 

patienters utveckling (t.ex. rädslor, kommunikation, känslor av förtvivlan), involvera 

familjen, stödja patient och familj att känna sig trygga. I vissa fall när livskvaliteten är mycket 

påverkad har sjuksköterskan ansvar för att involvera andra yrkesgrupper i målsättningar och 

planering. 
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5. Metod 

Arbetet är en litteraturöversikt som baseras på befintlig forskning kring ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område för att skapa en kunskapsöversikt (Friberg, 2012). Vetenskapliga 

artiklar har valts ut och utgör grunden för resultatet. Kvantitativa och kvalitativa artiklar har 

använts för att få så bred information som möjligt kring syftet och skapa en översikt av 

kunskapsläget kring hälsorelaterad livskvalitet för personer med IBD.  

 

5.1. Datainsamling 

Vid sökningen av artiklar har databaserna Cinahl plus with fulltext och Pubmed används. 

Sökorden som användes var IBD, Inflammatory bowel disease, Ulcerative colitis och Crohn’s 

disease. För att precisera sökningen ytterligare till syftet har begreppen quality of life, daily 

life, health, qualitative, Sweden, retrospectives, patient perception och psychological effects 

använts. Sökord har kombinerats på flera olika sätt men alla sökningar genererade inte till 

funna artiklar. Orden har valts som headings, major topic och all text för att få fram olika 

resultat. Artiklar har även sökts genom referenser från studier vi läst. 

 

5.2. Urval 

För att skapa ett helhetsperspektiv och för att få en översikt över de artiklar som finns så 

gjordes ett flertal sökningar där titlar lästes. Sammanfattningar lästes på de studier som hade 

relevanta titlar. De sammanfattningar som berörde arbetets syfte innebar att 23 artiklar valdes 

ut, lästes och sammanfattades. Vid sökning av artiklarna togs hänsyn till att inte hamna i ett 

selektivt urval (endast artiklar som stödjer utgångspunkten), ett kritiskt förhållningssätt 

användes för att utesluta detta till största möjliga mån (Friberg, 2012). Avgränsningar som 

användes var artiklar som publicerats de senaste 13 åren, 2001-2014, samt artiklar som hade 

blivit vetenskapligt granskade (Peer Review, scholarly eller referee) (Wallengren & 

Henricson, 2012). Detta för att få artiklar som är av hög kvalitet och att resultatet ska ha 

reliabilitet. Avgränsning gjordes till artiklar som behandlade vuxna personer, 18 år och uppåt, 

för att precisera det till allmänsjuksköterskans område. Artiklar som hade ett geografiskt 

område utanför västvärlden eller som inte hade liknande svensk kultur valdes bort för att 

kunna få ett resultat som går att applicera i svensk vård. Sökningen gjordes vid flera tillfällen 

under en tidsperiod i september 2014 och artiklar som valdes ut till resultatet finns att se i 

sökmatrisen (bilaga 1).  
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Båda författarna läste artiklarna för att säkerhetsställa informationen samt minimera 

förekomsten av egna tolkningar (Wallengren & Henricson, 2012). De lästes vid flera tillfällen 

för att undvika missförståelse och för att skapa en djupare inblick. Sammanfattningar av de 23 

artiklarna gjordes och de artiklar som inte passade syftet eller gick emot våra avgränsningar 

valdes bort. Elva artiklar valdes bort och tolv artiklar blev basen till resultatet som finns 

beskrivna i resultatmatrisen (bilaga 2). 

 

5.3 Dataanalys 

Artiklarna analyserades och likheter och skillnader upptäcktes så att teman kunde skapas. För 

att inte göra feltolkning av texten så fanns artiklarna till hands vid skapandet av resultattexten 

så att det fanns en kontinuerlig jämförelse. Efter sammanfattningar gjorts upptäcktes att 

artiklarnas resultat kunde delas upp i teman som Fysisk-, Psykisk- och Social funktion samt 

Att återställa sin livskvalitet. De tre första teman fick sedan underteman vilka var: De 

komplexa symtomen, Sjukdomsaktivitet avgörande för hälsorelaterad livskvalitet, Att ta 

kontroll, Den emotionella påverkan, Sociala relationers betydelse, Arbete och sjukskrivningar 

och Sociala restriktioner. Dessa teman var de mest framstående i alla artiklar och gav en bra 

översikt av de delar hälsorelaterad livskvalitet berör relaterat till IBD.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Medvetenheten om förförståelse från tidigare vård av IBD patienter finns. Förförståelsen vi 

haft är att personer med IBD har en lägre livskvalitet och att deras liv har påverkats och 

förändringar har krävts. Sjukdomen ger daglig problematik, med ständiga toalettbesök och 

man har svårt att ha ett jobb. Förförståelsens påverkan minimerades genom ett kritiskt 

förhållningsätt i urval och granskning av artiklarna. För att uppnå en hög kvalitet och 

säkerställa en etisk granskning så har artiklar med tillstånd från en etisk kommitté använts 

(Wallengren & Henricson, 2012). En artikel som valdes hade inte nämnt att de gjort en etisk 

granskning. Språkförbristningar kan ge utrymme till egna tolkningar och missförstånd. För att 

minimera denna risk användes endast artiklar på det engelska och svenska språket, då inga 

svenskspråkiga artiklar valdes är alla artiklar på engelska. Även en kontinuerlig användning 

av lexikon.  
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7. Resultat 

Litteraturöversikten har visat på fyra övergripande teman som inverkar på hälsorelaterad 

livskvalitet för personer med IBD, dessa är Fysisk funktion, Psykisk funktion, Social funktion 

och Att återställa sin livskvalitet. De första tre huvudteman bröts ner i underteman som tar 

upp specifika orsaker till förändrad livskvalitet, nämligen: De komplexa symtomen, 

Sjukdomsaktivitet avgörande för hälsorelaterad livskalitet, Att ta kontroll, Den emotionella 

påverkan, Sociala relationers betydelse, Arbete och sjukskrivningar och Sociala restriktioner. 

 

7.1. Fysisk funktion 

Hur individens fysiska funktion upplevs är grunden och hänger tätt ihop med övriga problem 

som upplevs vid inflammatorisk tarmsjukdom. De fysiska symtomen skapar en stress som 

orsakar psykologiska symtom och begränsar den sociala funktionen (Wolfe & Sirois, 2008). 

Alla teman flätas samman i en helhet som benas upp för att ge en tydligare bild.  

 

7.1.1. De komplexa symtomen 

Studier har visat att personer med IBD upplever att fysiska symtom har en stor inverkan på 

deras liv och att de tar mycket energi och tid (Wolfe & Sirois, 2008; Lesage, Hagége, Tucat & 

Gendre, 2011; Haapamäki, Turunen, Roine, Färkkilä & Arkkila, 2009). Vanliga symtom är 

buksmärta, diarré, blodig avföring och fatigue (Lesage et al 2011; Haapamäki et al., 2009). 

De som anser sig ha svåra fysiska symtom som stör deras dagliga aktiviteter och arbete har en 

lägre hälsorelaterad livskvalitet än de som anser sig ha mindre störande symtom (Haapamäki 

et al., 2009). 

Den fysiska dimensionen av sjukdomen leder till psykiska och sociala problem som stress 

och ångest (Petrak et al., 2001; Rogala et al., 2008). När fysiska symtom kommer utan 

förvarning skapar det en känsla av oro som leder till problem att planera sitt dagliga liv. 

Rädslan att förlora sin tarmfunktion upplevde man som svår och stressande. 

 

7.1.2. Sjukdomsaktivitet avgörande för hälsorelaterad livskvalitet 

Hög sjukdomsaktivitet har visat ett samband med diagnos vid yngre ålder (under 16 år), 

depressionssymtom samt Crohns sjukdom (Faust, Halpern, Danoff-Burg & Cross, 2012; 

Larsson, Lööf, Rönnblom & Nordin, 2008). Även låg utbildning har samband med högre 

sjukdomsaktivitet (Faust et al., 2012). En undvikande hantering av sjukdomen har visat 

samband med en högre sjukdomsaktivitet medan en aktiv hantering av sjukdom inte visade på 
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något samband (Faust et al., 2012). Studier har också visat på en relation mellan aktiv 

hantering vid hög sjukdomsaktivitet och försämrat HRQoL (Petrak et al., 2001). Andra 

rapporterar däremot att det inte skiljer sig åt hur personer hanterar sin sjukdom i relation till 

låg eller hög sjukdomsaktivitet (Larsson et al., 2008). Genomgående är dock att hög 

sjukdomsaktivitet har en direkt negativ inverkan på upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet 

(Faust et al., 2012; Larsson et al., 2008) och personer i inaktiv sjukdomsfas har en betydligt 

högre HRQoL (Petrak et al., 2001). 

 

7.2. Psykisk funktion 

Att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom tar mycket energi och tid hos de drabbade 

personerna (Wolfe & Sirois, 2008). Att bearbeta sin situation och hantera sjukdomssymtomen 

kan vara känslosamt och påfrestande. Stress, ångest och depressiva symtom är vanligt 

förekommande hos personer med IBD vilket inverkar negativt på den hälsorelaterade 

livskvaliteten. 

 

7.2.1. Att ta kontroll 

Kontroll över sin sjukdom är viktigt för att finna ett lugn i en aktiv sjukdomssituation (Hall, 

Rubin, Dougall, Hugin & Neely, 2005). Förlorad kontroll påverkar både fysisk och psykisk 

funktion. Att inte ha kontroll uttrycks i känslor av rädsla, osäkerhet samt okunskap. 

En dimension av kontroll utgår ifrån det fysiska, att ha kontroll över sina symtom och sin 

tarmfunktion (Hall et al., 2005). Att själv få kontrollera och hantera medicinering är ett 

exempel på hur detta upplevts möjligt. Att ha läkemedel i hemmet lättillgängligt när 

symtomen uppkommer. Även personer som inte har denna överenskommelse med sin läkare 

har uttryckt sig en sådan önskan. Kosten är också ett praktiskt redskap för att hålla sin 

tarmfunktion i schack. Känslan av kontroll är viktigast rörande de fysiska symtomen och det 

är när skov uppkommer som kontrollen förloras (Hall et al., 2006; Wolf & Sirois, 2008). De 

som upplevde kontroll över sin sjukdom hade också bättre tarmfunktion i förhållande till att 

kunna utföra dagliga aktiviteter (Rochelle & Fidler, 2013).  

Personer med IBD har uttryckt att kontroll också innebär en anpassning till sjukdomens 

oberäkneliga natur (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). Att finna balansen mellan vad 

man faktiskt kan och inte kan kontrollera. Personer som lättare anpassar sjukdomen till en 

normal del av livet och som har känslan av att ha överhand över sin sjukdom, har i större 

utsträckning en känsla av kontroll. Även att tänka i termer som jag kan, jag ska, jag är istället 

för att tänka på allt man inte kan, hjälper känslan av att ta kontroll (Wolf & Sirois, 2008). 
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Däremot upplever många personer med IBD att sjukdomen medför en generell förlust av 

kontroll som påverkar olika aspekter och dimensioner av livet och dessa personer påvisar 

också en nedsatt känsla av hälsorelaterad livskvalitet (Wolf & Sirois, 2008). 

 

7.2.2. Den emotionella påverkan 

Depressiva symtom och ångest är något som personer med IBD upplever och har samband 

med låg hälsorelaterad livskvalitet (Faust et al., 2012; Rochelle & Fidler, 2013). De som 

ansåg att deras sjukdom gav allvarliga konsekvenser och att de hade lite kontroll över sin 

sjukdom upplevde en lägre HRQoL samt fler depression- och ångestsymtom (Rochelle & 

Fidler, 2013). Mer kunskap om sin sjukdom hade ett samband med fler depressiva symtom. 

Dock har andra studier visat på att en hög utbildning har ett samband med förhöjd livskvalitet 

(Faust et al., 2012). Sjukdomen påverkar humöret, energin, motivationen och självbilden 

(Lesage et al., 2011; Wolfe & Sirois, 2008). Man upplevde även rädsla och genans att förlora 

sin tarmfunktion och det ledde till känslor av ångest (Rogala et al., 2008). Att ha en positiv 

attityd och ta vara på de resurser man har kunde vara till hjälp (Hall et al., 2005). 

Rogala et al. (2008) har i sin studie sett att personer med en inaktiv sjukdom upplevde 

mindre daglig stress än personer utan IBD. Medan de med aktiv sjukdom upplevde högst grad 

av stress med anledning till sina fysiska symtom vilket ledde till isolering. Stress var även det 

vanligaste rapporterade problemet relaterat till sin IBD sjukdom (Rochelle & Fidler, 2013). 

 

7.3. Social funktion 

Fysiska symtom inverkar negativt på det sociala livet. Smärta och rädsla för förlorad 

tarmfunktion leder till att man väljer bort socialt liv (Wolfe & Sirois, 2008). Att planera sitt 

liv kring toalettbesök och skammen symtomen orsakar gör att man stannar hemma. Studier 

har även visat att läkare har en liten förståelse för innebörden av hur mycket sjukdomen 

egentligen påverkar det dagliga livet och familjen (Lesage et al., 2011). 

 

7.3.1. Sociala relationers betydelse 

Personer med IBD upplever att deras sjukdom begränsat deras sociala liv och relationer (Hall 

et al., 2005; Wolfe & Sirois, 2008; Lesage et al., 2011). Sjukdomen har bidragit till att man 

har valt bort vissa relationer i sitt liv. Familjerelationerna blev speciellt påverkade av 

sjukdomen och de flesta upplevde detta som ett problem (Rochelle & Fidler, 2013). Personer 

med barn ansåg att det var viktigt med familjerutiner och att fortsätta med de aktiviteter som 
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man haft innan (Cooper et al., 2010). De fick lära sig att ta hjälp av andra och av 

sjukvårdspersonal vid svåra beslut som låg utanför den egna kontrollen. Relationen med sin 

läkare kunde vara ett stöd där man fick råd.  

Studier har visat att personer med IBD upplever att ingen i deras närhet förstår vad man går 

igenom och att de är ensamma i sin situation (Wolfe & Sirois, 2008; Rogala et al., 2008). 

Däremot har man sett att personer med IBD har ett större socialt stöd än en kontrollgrupp i 

studien (Rogala et al., 2008). Men det framkommer även i studier att ju längre man haft sin 

sjukdom desto bättre fungerade det sociala livet (Rochelle & Fidler, 2013). 

 

7.3.2. Arbete och sjukskrivningar 

IBD påverkar utbildning och arbete för majoriteten av drabbade personer och genererar flera 

sjukdagar p.g.a. svåra symtom (Lesage et al., 2011; Haapamäki et al., 2009; Bernklev et al., 

2006). Denna påverkan har lett till att man ändrat sitt schema eller bytt arbete för att klara av 

det, vissa har till och med slutat att arbeta och blivit sjukskrivna. Studier har även visat att 

man har lika stor möjlighet att arbeta som övrig befolkningen dock med en högre sjukfrånvaro 

i jämförelse (Rogala et al., 2008; Bernklev et al., 2006). 

IBD utmanade arbetskapaciteten på ett eller annat sätt, som när arbetsgivare förväntar sig 

högpresterande anställda som inte är möjligt till följd av fatigue och buksmärta (Cooper et al., 

2010). De med symtom som påverkar arbetskapaciteten upplevde en lägre livskvalitet än de 

utan påverkande symtom (Haapamäki et al., 2009). Även Bernklev et al. (2006) har i sin 

studie visat att nedsatt arbetsförmåga har ett samband med lägre hälsorelaterad livskvalitet 

och att det påverkar social och emotionell funktion. De med flest sjukdagar relaterat till sin 

sjukdom jämfört med dem som inte hade sjukdagar och de som var arbetslösa hade lägre 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

7.3.3. Sociala restriktioner 

Studier visar att sociala aktiviteter har en positiv inverkan på livskvaliteten (Rochell & Fidler, 

2013). Personer med IBD upplever dock att de inte kan delta i sociala aktiviteter på samma 

sätt som tidigare (Wolfe & Sirois, 2008; Rogala et al., 2008). Det handlar om oro för 

symtomutbrott, smärta och akut behov av att uppsöka toalett. I en studie rapporterade 71 % av 

2386 personer att symtom störde möjligheterna till fritidsaktiviteter (Haapamäki et al., 2009). 

Dessa sociala begränsningar visar också på nedsatt HRQoL då personer med mindre 

omfattande symtom i relation till sociala aktiviteter rapporterar högre livskvalitet. Att ha ett 
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socialt liv i frihet från kompromisser, uppoffringar och smärta uppfattas som ett liv utan 

restriktioner (Hall et al., 2005) 

En studie beskrev hur det sociala samhällets medvetenhet om sjukdomen satte 

begränsningar för personer med IBD (Cooper et al., 2010). Att förlora sin tarmfunktion i 

sociala sammanhang och att behöva använda offentlig toalett sågs ibland som för mycket att 

hantera. Dock var den generella uppfattningen att det var ett problem som gick att 

överkomma som en del av det dagliga livet. 

 

7.4. Att återställa sin livskvalitet 

I en studie av personer med IBD som befann sig i en skovfri period hade 80 % en 

normaliserad HRQoL (Casellas et al., 2012). Två av anledningarna var behandlingens effekt 

och att sjukdomens allvarlighetsgrad var bättre än för de personer med lägre hälsorelaterad 

livskvalitet. Även frånvaro av fatigue var orsak till normaliserad HRQoL. Cooper et al. (2010) 

fann att IBD generellt inte innebär en försämrad livskvalitet trots fysisk, psykisk och social 

påverkan. Fokus på andra delar av sitt liv kunde istället bli viktigt, så länge man kunde gå upp 

på morgonen och gå till jobbet så skattade man sin livskvalitet som god. Personer med IBD 

har uttryckt att ju längre tiden går ju mer blir sjukdomen en del av det normala livet och man 

har inget annat val än att gå vidare (Hall et al., 2005). Hälsa och normalitet innebar för många 

att kunna göra vad man vill utan för många kompromisser. Att lära sig att hantera sjukdomen 

och öka förståelsen hjälpte dessa personer att uppnå en förbättrad livskvalitet (Rochelle & 

Fidler, 2013). 

 

8. Diskussion 

Diskussionen kommer att beröra både fördelar och nackdelar med litteraturöversiktens metod 

och resultat samt vilka paralleller och slutsatser som kan ses. Intressanta fynd från resultatet 

kommer att belysas och diskuteras. Paralleller och olika synvinklar kommer att dras med den 

teoretiska utgångspunkten Orems egenvårdsteori. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Fördelar med att göra en litteraturöversikt är att det skapar en större inblick om vad flera 

studier rapporterar om ett ämne (Friberg, 2012). Det ger en djupare inblick i vilken forskning 

som har gjorts kring ett ämne vilket kan bidra till att man kan finna kunskapsluckor som inte 

har berörts. Det går genom detta arbetssätt att hitta likheter och skillnader i både forskning 
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som i forskningsresultat, vad människor i olika situationer erfar. Man får genom att arbeta sig 

igenom ett flertal rapporter inte bara en synvinkel på ett problem utan flera och på så vis fås 

ett bredare resultat som kan representera en starkare validitet. Dock så är denna 

litteraturöversikt endast gjord på tolv artiklar vilket inte representerar all forskning kring IBD 

och livskvalitet då det är ett välbeforskat område. I denna studies område anser inte 

författarna att tolv artiklar är nog för att bilda en översikt, men med tanke på tidsramen så 

fanns inte möjlighet till att studera fler artiklar. Litteraturöversikten kan därför leda till ett 

vinklat resultat då ett fåtal artiklar på ett stort område kan leda till ett selektivt urval. 

Samtidigt så kan urvalet även i högre grad inge kvalitet då utrymme till att vara kritisk mot 

metod och etiska överväganden blir högre vid ett välbeforskat ämne.  

Många studier har utgått ifrån en kvantitativ metod då livskvalitet är mätbart och därmed 

har det varit svårt att finna kvalitativa studier. Nio kvantitativa och tre kvalitativa artiklar har 

valts varav sex kvantitativa har använt sig av samma instrument, nämligen IBDQ. Dessutom 

har fem artiklar använt Short Form 36 (SF-36). Detta kan ses som en svaghet i arbetet då de 

ger ett avgränsat resultat. Samtidigt så kan det också ses som en styrka då det blir ett 

sammanhängande resultat. Eftersom flera använts sig av dessa instrument så kan det tyda på 

bra kvalitet. Författarna i denna litteraturöversikt valde att utgå ifrån det sistnämnda för att 

styrka den vetenskapliga trovärdigheten i arbetet. Fördelar med kvalitativa studier är att den 

subjektiva upplevelsen redovisas (Segesten, 2012). Därför är det positivt för 

litteraturöversikten att resultatet representerar både kvantitativa och kvalitativa studier och att 

läsaren på så vis får en helhetsbild.  

Det vetenskapliga språket är till största del på engelska och det är liten tillgänglighet på 

svenskspråkig forskning. Omvårdnadsvetenskap är dessutom en relativt ung vetenskap och 

det har medfört att översättning mellan språken är bristfällig när det kommer till 

omvårdnadsbegrepp som i sin tur kan ha lett till tolkning. Författarna var medvetna om 

eventuella språkförbristningar men lexikon användes för att undvika detta.  

När studien gjorts så har hänsyn tagits till att välja studier som är gjorda i Sverige eller som 

har en liknande kultur så att resultatet går att överföras till svenska förhållanden. De artiklar 

som inte utförts i antingen Europa eller Nordamerika valdes därför bort i första 

urvalsprocessen. Avgränsningen i tid hade som syfte att rikta in sig på den senaste 

forskningen vilket aldrig blev ett problem då området är välbeforskat. Artikeln av Petrak et al. 

(2001) uppger inte något etiskövervägande, dock är studien gjord i samarbete med en 

organisation samt håller sig till etiska principer. Vilket innebär att de avidentifierar 

deltagarna, beskrivit hur de gått tillväga och att de informerat deltagarna om att det är 
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frivilligt och att de kan hoppa av när som helst (Danielson, 2012). Författarna uppfattade att 

detta var seriöst och likvärdigt med de andra artiklar som använts.  

Analysarbetet skapades redan vid läsning då det redan där sågs tydliga likheter och 

skillnader. En anledning till detta kan vara att de flesta som forskar kring livskvalitet 

använder samma instrument. Vid förarbetet till litteraturöversikten så visade det sig att man 

ser på hälsorelaterad livskvalitet utifrån en fysisk, psykisk och social aspekt och därför lästes 

artiklarna redan utifrån detta perspektiv. Det var relativt enkelt att dela upp i de olika teman, 

svårigheten var dock att urskilja vad som egentligen var vad. Problemen kunde ofta beröra 

flera teman och författarna fick ofta sitta och diskutera och dividera fram och tillbaka.          

Samarbetet har varit effektivt och kreativt. De få problem som uppstått har oftast handlat 

om olika uppfattningar av problem vilket snabbt har lösts genom diskussion eller konstruktiv 

inhämtning av nödvändig information. Det har skett diskussioner och reflektioner vid 

bearbetning av analysmaterial där hjälpsamhet och feedback har lett arbetet framåt. Arbetet 

har bearbetats i samråd och endast få delar av arbetet har delats upp. Vi anser att detta 

tillvägagångssätt är en bra start och början till att lära sig strukturera och utföra 

forskningsstudier i framtiden. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

IBD är en livsomvälvande diagnos som kommer att innebära förändringar i livet och kan 

ibland hota personers självbild och livsuppfattning. Att lära sig att hantera en kronisk sjukdom 

som dessutom kräver tid och energi kan vara svårt. Att hitta sitt egna sätt och sin egen väg 

genom sjukdomen verkar avgörande för att stärka sin känsla av livskvalitet. 

Tre av de fyra övergripande teman i detta arbete är fysisk-, psykisk- och social funktion. 

De har inte alltid gått att skilja åt då de hela tiden speglar ett samband. De påverkar varandra 

genomgående i alla livssituationer där symtom och sjukdomsaktivitet spelar stor roll för den 

emotionella sfären likväl som den sociala.  

Fysiska symtom, hög sjukdomsaktivitet, depressiva symtom, ångest, låg kontroll, 

sjukskrivning och sociala begränsningar visade sig ha ett samband med låg livskvalitet. Även 

de med ett allvarligare sjukdomsförlopp rapporterade lägre livskvalitet. Studier där man 

jämfört personer med IBD med en kontrollgrupp utan IBD rapporteras att de med inaktiv 

sjukdom upplevde högre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen (Petrak et al., 2001; Zhou, 

Ren, Irvine & Yang, 2010). De med aktiv sjukdom hade lägst nivå av livskvalitet. Detta visar 

att sjukdomen i sig inte behöver innebära lägre livskvalitet. 
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8.2.1 Kunskap och Utbildning 

Ett undertema var att ta kontroll då de medverkande i flera studier skattade att förlust av 

kontroll försämrade deras livskvalitet. Det handlade främst om att kunna hantera 

symtomutbrott och reglera sjukdomsaktiviteten. Kontrollförlusten speglades ofta i rädsla, 

ångest och okunskap. Författarna i detta arbete uppfattade detta som ett behov av mer 

kunskap för att återfå en känsla av kontroll. Vilket kunde ske i form av kostundervisning, 

medicinhantering osv. Dock visar vissa rapporter i studien att högre kunskap har ett samband 

med depression (Rochelle & Fidler, 2013). Även annan forskning har visat på att personer 

som genomgår behandling med undervisning uppger sämre hälsorelaterad livskvalitet än de 

personer som genomgår vanlig omvårdnad (Borgaonkar, Townson, Donnelly & Irvine, 2002). 

Dock rapporteras inte om de olika nivåerna av sjukdomsaktivitet i jämförelse och därför blir 

denna analys lite bristfällig. Hög utbildning har dock visat samband med högre skattning av 

livskvalitet (Faust et al., 2012). Vi kan bara spekulera om det betyder att de som har lyckats 

genomgå en högre utbildning inte har lika svår grad utav sjukdomen eller att mer kunskap ger 

mer möjligheter till förbättrad livskvalitet.  

Men om kunskap visat sig vara ett behov och samtidigt ett hot, hur utvecklar man då 

omvårdnadsåtgärder åt problemet? Orems (1995) egenvårdsteori handlar om att möta behoven 

för egenvård och hjälpa till endast där det behövs. En av hennes huvudmetoder är 

undervisning. Författarna tänker här att undervisning inte behöver vara en traditionell 

undervisning där en sjuksköterska förklarar för en patient hur och vad denna ska göra. 

Undervisning i detta läge handlar främst om att möta personens behov av kunskap och en mer 

praktiskt undervisning. Precis som Orem (1995) menar att man behöver vara lyhörd och 

endast kompensera för det personen behöver. En patient som vill närma sig en större känsla 

av kontroll kanske endast behöver lära sig mer om sin medicin och kost. Denna person har 

antagligen inte i detta skede behov av kunskap om långtidsverkan eller komplikationer. Även 

om forskning visar att utbildning och högre kunskap visar på en lägre livskvalitet menar 

författarna att man visst kan använda sig utav denna metod men på ett behovsspecifikt sätt för 

att stärka känslan av kontroll och därav höja känslan av hälsorelaterad livskvalitet. Därmed se 

individen och tillsammans, sjuksköterska och patient, i samförstånd individanpassa 

utbildningen.  
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8.2.2. Tidsperspektiv 

Många studier visar att de som är nydiagnostiserade och de som har svåra skov är de som 

rapporterar den lägsta nivån av hälsorelaterad livskvalitet. Det framkommer även i flertal 

studier att personer med IBD uttrycker att de efter ett tag ser sjukdomen som en normal del av 

vardagen. Det tyder på ett tidsperspektiv som kräver utrymme för reaktioner och bearbetning, 

vilket är att vänta när en person blir diagnostiserad med en kronisk sjukdom (Swart, Friedli, 

Price, Johnsson & Wood, 2014). 

Transition är ett begrepp som innebär en övergång från ett tillstånd till ett annat, en process 

där man omdefinierar sig själv eller sitt liv (Ternestedt & Norberg, 2009). Det finns olika 

typer av transition och det är något som människor kan gå igenom flera gånger i livet. 

Dickson, Knussen och Flowers (2008) påvisar i sin studie om transition vid kronisk sjukdom 

att första steget är acceptans, vilket ofta erfars som det största steget. I processen kan man 

även förlora sin identitet men med tiden hitta tillbaka till sin forna identitet eller skapa en ny. 

En transition kan fortgå under många år och ske i flera steg vilket kan innebära att 

livskvaliteten förändras och sedan byggs upp och blir starkare igen. Eftersom resultatet visat 

på att tidsperspektivet är den störta indikatorn på förbättrad livskvalitet så antar vi att det kan 

definieras som en transition. Personer med IBD går igenom en process där de omvärderar sitt 

liv och identifierar sig med sjukdomen. De kan till och med finna en ny identitet och ändra 

sina mål i livet.  

Som sjuksköterska bör man ha en förståelse för detta och vara extra lyhörd i mötet med 

personer som genomgår en hälso- och sjukdomsrelaterad transition. Eftersom forskning visar 

på att kunskap och förståelse bidrar till att i slutändan känna sig tillfreds med sitt liv krävs det 

att vi som sjuksköterskor, samt övrig sjukvårdspersonal, är följsamma i dessa personers 

processer och att det finns ett långsiktigt mål med omvårdnaden. Som tidigare nämnts kan 

information och kunskap leda till minskad livskvalitet men de rapporterna är inte mätta i ett 

längre tidsperspektiv.  

När Orem (1995) beskriver omvårdnad till personer med sviktande livskvalitet så handlar 

det om ett arbete som syftar till att kringgå funktionella hinder för att skapa förutsättningar för 

egenvård i de specifika livssituationerna som personer befinner sig i. Orem menar att trots 

påverkad fysisk hälsa kan man lära sig att leva med sitt tillstånd och trots allt känna en 

tillfredsställelse med livet. Sjuksköterskan har till uppgift att stödja personers behov av 

utveckling. Det kan till exempel innebära att ändra kommunikationssätt, uppmärksamma, tala 

om rädslor och/eller orolighetskänslor. Om forskning visar att ett tidsperspektiv spelar roll för 

en ökad känsla av livskvalitet och tidigare omvårdnadsteorier förklarar ett arbete i att följa en 
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person i en utveckling mot acceptans, hur formulerar vi en omvårdnadsåtgärd? Målet med 

omvårdnadsåtgärden blir då att sjukdomen är en normal del av vardagen som man har lärt sig 

att leva med och att livet känns tillfredsställande. I en process är det viktigt att sjuksköterskan 

följer och stöttar patienten. Bidrar undervisning till rädsla och ångest behöver sjuksköterskan 

vara där och stötta. Hamnar uppgiften utanför sjuksköterskans område har hen även ett ansvar 

för att koppla in relevanta vårdgivare (Orem, 1995). Förhoppningsvis kan denna transition 

med hjälp av sjuksköterskan bli kortare och bidra till en starkare hälsorelaterad livskvalitet. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet i denna litteraturöversikt kan ge en utökad kunskap till vårdpersonal när det 

kommer till bemötande och vård av personer med IBD. Sjuksköterskans roll i vården handlar 

till stor del om att hjälpa dessa personer att på egen hand hantera sin sjukdom, att stödja och 

ge verktyg. Sjuksköterskan behöver mer kunskap om hur personer med IBD upplever sin 

sjukdom, vad de ser som problematiskt och hur de upplever sin livskvalitet. Denna 

litteraturöversikt har visat att arbeta förebyggande mot sjukdomsaktivitet kan minska ångest 

och depressiva symtom. Denna kunskap kan bidra till en specificering av vården och 

fokusering på det som behövs. Det är också sjuksköterskans roll att se helheten kring vården 

och vid specifika behov kunna involvera andra yrkesgrupper som psykolog, läkare och dietist. 

Tillsammans i teamet finna en behandling som ger effekt på symtomen för den individuella 

patienten kan leda till att man känner kontroll, mindre emotionella problem, mindre sociala 

restriktioner. Vilket resultatet i denna litteraturöversikt menar skulle kunna innebära förhöjd 

livskvalitet. 

Resultatet indikerar också att de personer som nyligen blivit diagnostiserade behöver extra 

mycket stöd. De uttrycker att behov av kunskap och kunna lära sig om sin sjukdom och hur 

den påverkar den individuella kroppen. Det som visats sig i studien som viktigt är att personer 

som får för mycket utbildning om sjukdomen på en gång har upplevt mer ångest och 

depression. Detta indikerar en mer följsam och långvarig uppföljning där kunskap ges stötvis. 

Att hitta ett organiserat sätt att följa dessa patienter i ett längre tidsskede och finnas där som 

ett stöd, kan bidra till en bättre vård och ökad acceptans för sin sjukdom hos patienter. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Ett område som vi författare känner saknas i dessa undersökningar av hälsorelaterad 

livskvalitet i samband med IBD är sexualitet. Sexualitet är en viktig del av många människors 
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liv och väldigt ofta förknippat med livskvalitet. I dessa IBDQ formulär som oftast har använts 

vid kvantitativa forskningsmetoder finns inte sexualitet med. I de kvalitativa studier som har 

hittats tas inte heller sexualiteten upp. Detta kan anses som en brist i forskningsområdet då 

IBD är en sjukdom som i allra högsta grad påverkar de intima delarna av människokroppen. 

Många får i perioder avlastande av stomi och vissa får leva med en stomi resten av sitt liv. De 

som inte har stomi har annan trängnings- och smärtproblematik. Vi frågar oss om dessa 

personer kan slappna av i sexuella situationer? Sex och samlevnad är en viktig del i en 

relation och många personer i dessa studier var gifta. Hur löser de sexuella problem inom 

relationerna? Hur påverkas och upplevs situationen av partnern? 

Detta är ett relativt obeforskat område där först och främst data över hur sexualiteteten 

påverkar livskvaliteten behövs, samt forskning på hur man ska kunna stödja den. I framtiden 

så kan det funderas över om sexualitet bör ingå vid forskning kring livskvalitet hos personer 

med IBD.  

 

9. Slutsats  

Sjukdomsaktivitet var en avgörande faktor vid skattning av livskvalitet hos personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom. De personer som haft sjukdomen en längre tid och accepterat 

den som en del av sitt liv upplever oftare en normaliserad livskvalitet när symtom på 

sjukdomen är frånvarande. Personer med IBD behöver individuellt anpassad omvårdnad där 

sjuksköterskan bör vara lyhörd till patientens behov samt följa upp dessa. Sjuksköterskan 

behöver involvera de instanser som täcker hela patientens behov och se ett livslångt vårdande. 

Genom att bidra till en känsla av kontroll under skov kan sjukvården hjälpa patienten till en 

högre hälsorelaterad livskvalitet. Personer med IBD strävar efter att leva utan restriktioner, 

anpassning och smärta samt att sjukdomen inte ska få stoppa dem från att leva livet.  
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2. 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease  + Qualitative 

32 Peer rewied + 

2001-2014 

10 3 3 : Cooper et al, 2010  

12 : Wolfe & Sirois, 2008 

PubMed Inflammatory bowel 

disease + quality of life 

+ daily life 
 

Genom ref. Rogala et al, 

2008 

112 Engelska och 

svenska 

25 5 11 : Rogala et al, 2008  

2 : Casellas et al., 2012 

8 : Lesage et al., 2011 

 

1 : Berbklev et al, 2006 

9 : Petrak et al., 2001 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease + Quality of life 

+ Health 

2  1 1 6 : Hall et al, 2005 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease + Quality of life  

125 2001-2014 + peer 

rewied 

5 2 10 : Rochelle & Fidler, 2013 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease + quality of life 

+ inflammatory 

56 2001-2014 5 2 5 : Haapimäki et al. 2009 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease + quality of life 

+ Sweden 

13  2 2 7 : Larsson et al. 2008 

Cinahl plus 

with fulltext 

Inflammatory bowel 

disease + retrospective 

21 Full text + abstract 

available 

1 1 4 : Faust et al. 2012 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

1. Bernklev, T., 

Jahnsen, J., 

Henriksen, M., 

Lygren, I., Aaland, E., 

Sauar, J., Schulz, T., 

Stray, N., Vatn, M., & 

Moum, B. 

Relationship 

between sick 

leave, 

unemployment, 

disability, and 

health-related 

quality of life in 

patients with 

inflammatory 

bowel disease. 

År: 2006 

Land: Norge 

Tidskrift: 

Inflammatory 

Bowel Disease 

Att fastställa 

frekvensen av 

jobbförmåga, 

arbetslöshet och 

sjukdagar hos 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och 

mäta effekten av 

jobbstatus och 

förmåga på patienters 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 

Vid en uppföljning fem år 

efter diagnos har 514 personer 

svarat på enkäten short form-

36 och 497 på IBDQ 

(Inflammatorisk tarmsjukdom 

enkät). Sen sammanställdes 

den deskriptiva datan med 

standardavvikelse och 

analyserade med hjälp av 

medelvärde och kovarians. 

Personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom hade fler 

sjukdagar än kontrollgruppen 

och de med Crohns sjukdom 

hade flest sjukdagar. De som 

hade nedsatt arbetsförmåga 

eller var arbetslösa hade en 

lägre livskvalitet. De som hade 

tagit sjukdagar p.g.a. sin 

sjukdom hade störst påverkan 

på hälsorelaterad livskvalitet.  

2. Casellas, F., 

Barreiro de Acosta, 

M., Iglesias, M., 

Robles, V., Nos, P., 

Aguas, M., Riestra, 

S., De Francisco, R., 

Papo, M., & Borruel, 

N.   

Mucosal healing 

restores normal 

health and quality 

of life in patients 

with inflammatory 

bowel disease.  

År: 2012 

Land: Spanien 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Gastroenterology 

& Hepatology 

Att mäta livskvalitet 

hos patienter med 

icke aktiv sjukdom 

med läkande 

tarmslemhinna och se 

om de återställer sin 

livskvalitet.  

En multicenter-, prospektiv- 

observation- och 

tvärsnittsstudie har gjorts. De 

har använt enkäterna IBDQ- 

36, EuroQoL-5D och the daily 

fatigue impact scale fatigue 

questionnaires. 115 personer 

deltog i studien. Vid analys 

användes procent och median, 

även Fischers test och Mann-

Witney test. 

De flesta återställde sin 

livskvalitet. De som inte 

återställde sin livskvalitet 

upplevde att funktionella 

symtom var det största 

problemet och de upplevde ofta 

mer depression och ångest än 

de med återställd livskvalitet. 

De upplevde även svåra fatigue 

symtom.  



 
 

27 (32) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

3. Cooper, J., 

Collier, J., 

James, V., & 

Hawkey, C. 

Belifs about 

personal control 

and self- 

management in 

30-40 years olds 

living with 

inflammatory 

bowel disease: a 

qualitative study.  

År: 2010 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Att utforska hur 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

kontrollerar och 

hanterar sin sjukdom. 

Hur deras perspektiv 

har förändrats och om 

sjukdomen påverkat 

deras liv och 

livskvalitet.  

En kvalitativ studie med 24 

deltagare med inflammatorisk 

tarmsjukdom som 

genomförde semi 

strukturerade intervjuer. 

Deltagarna var mellan 30-40 

år gamla. Datan analyserades 

med ”systematic framework 

analysis”. 

Vissa medverkande uttryckte 

att det var stressande att inte 

kunna kontrollera och förutspå 

sjukdomens utkomst. Dock 

fann inte alla medverkande 

detta som något negativt. Det 

framkom att ett stort hinder för 

känslan av kontroll var 

okunskap hos allmän 

vårdpersonal, arbetsgivare och 

samhället. 

4. Faust, A.H., 

Halpern, L.F., 

Danoff-Burg, S., & 

Cross, R.K.,  

Psychosocial 

Factors 

contributing to 

Inflammatory 

Bowel Disease 

Activity and 

Health-related 

Quality of Life 

År:2012 

Land: USA 

Tidskrift: 

Gastroenterologi 

and Hepatologi 

Undersöka hur coping 

och sociala 

restriktioner bidrar till 

sjukdomsaktivitet och 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

En retrospektiv studie där data 

från 80 personers 

inskrivningsanteckningar vid 

ett IBD program användes. 

Harvey-Bradshaw Index, the 

simple clinical colitis activity 

index, the short inflammatory 

bowel disease Questionnaire, 

the Hospital anxiety and 

depression scale analyserades 

med korrelations- och 

regressionanalys. 

Många av deltagarna upplevde 

sociala restriktioner, ångest och 

depressions symtom, dessa 

hade stark relation till HRQoL. 

Yngre åldrar vid diagnos och 

depressionssymtom hade stark 

relation med hög 

sjukdomsaktivitet. 

Sjukdomsaktivitet hade en 

direkt negativ inverkan på 

HRQoL. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

5. Haapamäki, J., 

Turunen, U., Roine 

P., R., Färkkilä, A. 

M., & Arkkila, E. T. 

P. 

Impact of 

demographic 

factors, 

medication and 

symptoms on 

disease- specific 

quality of life in 

inflammatory 

bowel disease 

År: 2009 

Land: Finland 

Tidskrift: 

Quality of Life 

Research 

Att utforska 

sambanden mellan 

demografi, medicin 

och symptom och 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom samt att 

identifiera behov av 

speciellt stöd för 

dessa patienter 

2, 386 personer svarade på 

enkäter som skickats ut till 

alla vuxna medlemmar i 

Crohns och Kolit föreningen i 

Finland. Enkätpaket bestod 

utav IBDQ och EFCCA. 

Datan analyserades med SPSS 

(procent, standardavvikelse 

och median).  

Studien fann lägre HRQoL hos 

medverkande som hade 

symtom som påverkade 

fritidsaktiviteter och arbete än 

hos dem med mildare symtom. 

Personer som medicinerades 

med kortikoider och de som 

nyligen blivit diagnostiserad 

hade lägst poäng av HRQoL. 

6. Hall, N.J., Rubin, 

G.P., Dougall, A., 

Hugin, A.P.S., & 

Neely, J. 

The fight for 

‘Health-related 

Normality’: A 

Qualitative Study 

of the Experiences 

of Individuals 

Living with 

Inflammatory 

Bowel Disease 

(IBD) 

År: 2005 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: 

Journal of Health 

Psychology 

Att få en bättre 

förståelse för 

perspektiv och 

erfarenheter som 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom har samt 

livskvalitet. 

En kvalitativ metod med 

fokusgrupper och semi-

strukturerade intervjuer. Där 

31 personer medverkade, där 

hälften fick medverka i 

intervjuer och andra hälften i 

fokusgrupper. Analysarbetet 

gjordes utifrån grundad teori 

(Grounded theory).  

Normalitet och hälsa 

uppfattades som frånvaro av 

inflammatorisk tarmsjukdom. 

Normal hälsa definierades som 

att få känna sig fri att utföra 

dagliga aktiviteter utan 

krångel, kompromisser, 

uppoffringar och smärta. 

Känslan av kontroll och 

kunskap var viktigt för att 

känna sig lugn i sitt tillstånd. 

När kontroll förlorades 

påverkades inte bara det 

fysiska utan även det psykiska.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

7. Larsson, K., 

Lööf, L., Rönnblom, 

A., & Nordin, K. 

Quality of life for 

patients with 

exacerbation in 

inflammatory 

bowel disease and 

how they cope 

with disease 

activity 

År: 2008 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychosomatic 

Reserch 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet under 

försämring av 

sjukdomen. Vilka 

coping strategier man 

använder och om det 

finns ett samband till 

livskvalitet.  

Kvantitativ studie med 742 

medverkande från en 

gastroenterologisk och 

kirurgisk mottagning. 

Enkäterna Short Health scale, 

Jalowiec coping scale, short 

Form-36, Health survey och 

the Hospital Anxiety and 

Depression scale användes. 

Datan analyserades med 

median, standardavvikelse, 

Spearman R korrelation, 

regressionanalys och 

Cronbach’s alpha. 

Patienter med ökad 

sjukdomsaktivitet upplevde 

sämre livskvalitet och 

känslomässig smärta. Patienter 

med Crohns sjukdom mådde 

oftast sämre än de med Ulcerös 

kolit. Optimistiska, 

självständiga och konfrontativa 

coping strategier användes 

oftast.  

8. Lesage, A., 

Hagége, H., Tucat, 

G., & Gendre, J.  

Results of a 

national survey on 

quality of life in 

inflammatory 

bowel diseases 

År: 2011 

Land: Frankrike 

Tidskrift: 

Clinics and 

Research in  

Hepatology and 

Gastroenterology 

Att undersöka hur 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

upplever sin sjukdom 

och om det stämmer 

överens med vad 

närstående och läkare 

tror.  

Kvantitativ studie där de 

använt enkäterna RFIPC och 

MFI-20 där 2424 patienter 

svarat. Deskriptiv analys 

användes och Cohen non-

parametric test, kappa 

koefficient. 

Patienter upplevde ofta rädsla 

inför oförutsägbara symtom 

och komplikationer. Symtom 

påverkade ofta det dagliga 

livet, dvs. jobb, familj, fritid. 

Det visade sig också att 

vårdpersonal överskattade 

patienternas kunskap och 

underskattade sjukdomens 

påverkan.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

9. Petrak, F., Hardt, 

J., Clement, T., 

Börner, N., Egle, 

U.T., & Hoffman, 

S.O. 

Impaired health-

related quality of 

life in 

inflammatory 

bowel disease. 

Psychosocial 

impact and coping 

styles in a national 

German sample. 

År: 2001 

Land: Tyskland 

Tidskrift: 

Skandinavien 

Journal of 

Gastroentology  

Att undersöka hur 

hälsorelaterad 

livskvalitet ser ut hos 

patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom.  

Tvärsnittsstudie där personer 

valdes ut från den Tyska 

Crohns och Kolit föreningen 

där 1322 personer svarade på 

enkäten Short Form-36 och 

FKV-LIS. Data analyserades 

med procent, 

regressionsanalys och t-test.   

Patienter med en aktiv 

inflammatorisk tarmsjukdom 

hade en lägre livskvalitet, än de 

med en inaktiv sjukdom. De 

upplevde även stress p.g.a. sin 

sjukdom. De som hanterade sin 

sjukdom genom att acceptera 

situationen upplevde bättre 

livskvalitet, men det hjälpte 

inte när sjukdomen var aktiv.  

10. Rochell, T.L., & 

Fidler, H. 

The importance of 

illness 

perceptions, 

quality of life and 

psychological 

status in patient 

with ulcerative 

colitis and 

Crohn’s disease 

År: 2013 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: 

Journal of Health 

Psychology 

Undersöka 

sjukdomsinsikt hos 

icke inskrivna 

patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och se 

huruvida 

sjukdomsinsikt 

relaterar till 

sjukdomsgrad, 

livskvalitet och 

psykologisk 

anpassning. 

Kvantitativ där 102 patienter 

från ett sjukhus i London 

svarade på enkäten HADS, 

IPQ-R, IBDQ. Det 

analyserades med 

principalkomponent- och 

korrelationsanalys.  

Mer ångest associerades med 

lägre livskvalitet. Vanligast var 

stress, överansträngning och 

familjeproblem. Äldre 

patienter var troligare att 

uppleva att sjukdomen skulle 

vara längre och ge större 

konsekvenser. När man haft 

sjukdomen en längre tid så 

bidrog det till en större 

förståelse. De som hade en 

negativ inställning och 

upplevde dålig kontroll hade 

lägre livskvalitet. 



 
 

31 (32) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

11. Rogala, L., Miller, 

N., Graff A, L., 

Rawsthorne, P., 

Clara, I.,  Walker R, 

J., Lix, L., Ediger P, 

J., McPhail, C., & 

Bernstein N, C. 

Population-based 

Controlled Study 

of social support, 

self-perceived 

stress, activity and 

work issues, and 

Access to Health 

care in 

inflammatory 

bowel disease 

År: 2008 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

Inflammatory 

Bowel Disease 

Att jämföra en 

kontrollgrupp utan 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och 

personer med 

diagnostiserad 

inflammatorisk 

tarmsjukdom i olika 

sociodemografiska 

och psykosociala 

variabler.  

Tvärsnittsstudie med 

intervjuer utifrån en Nationell 

hälsoundersökning (CCHS). 

338 personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom 

jämfördes med 

kontrollgruppen med 728 

deltagare från en tidigare 

nationell undersökning om 

allmän hälsa. Vid analys 

användes procent och p-värde.  

Studien kom fram till att de 

med inflammatorisk 

tarmsjukdom hade mer socialt 

stöd än kontrollgruppen. Det 

fanns ingen större skillnad på 

tillgång till arbete dock så hade 

de med inflammatorisk 

tarmsjukdom större frånvaro. 

Stress visade sig dock inte vara 

kopplat till arbete.  

12. Wolfe, B., & 

Sirois, F 

Beyond standard 

quality of life 

measures: the 

subjective 

experiences of 

living with 

inflammatory 

bowel disease 

 

År: 2008 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

Quality of Life 

Research 

Att undersöka 

personer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom, hur 

deras subjektiva 

upplevelse påverkade 

det dagliga livet. 

Undersöka olika 

dimensioner av 

livskvalitet och om 

den påverkats.  

Kvantitativ studie där 

enkäterna IBDQ och Short 

Form-36 användes med 282 

deltagare. Där man lagt till en 

kvalitativ fråga där man fick 

svara med fritext. Den 

kvantitativa datan 

analyserades med procent och 

standardavvikelse och den 

kvalitativa datan med hjälp av 

NVivo för att upptäcka teman.  

De upplevde problem att klara 

av dagliga uppgifter och de 

hade ingen energi. Det sociala 

livet hade påverkats och 

förändrats p.g.a. sjukdomen. 

Även självbilden hade 

påverkats och man ville ha 

kontroll över sitt liv. Att inte 

ha kontroll påverkade 

livskvaliteten. De upplevde att 

deras liv hade påverkats 

mycket av sjukdomen. 

 

 

 


