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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar sjukdomarna Ulcerös kolit 

och Morbus Crohn. Miljöfaktorer och förändrade kostvanor tros vara anledningar till att 

IBD-fallen ökat i USA och västra Europa på kort tid. I Sverige drabbas cirka 500 

personer av Morbus Crohn varje år och Ulcerös kolit drabbar ca 900 personer per år. 

Sjukdomen yttrar sig i fysiska symtom som diarré, smärta och viktnedgång men 

påverkar även individen psykosocialt.         

Syfte: Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med inflammatorisk 

tarmsjukdom samt att presentera vilken undersökningsgrupp som beskrivits i de 

inkluderade vetenskapliga artiklarna.                         

Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie där 11 kvalitativa artiklar användes. 

Databaserna PubMed och Cinahl användes för att söka artiklar. Sökorden som användes 

var: Inflammatory Bowel Diseases, Qualitative, Everyday life och Lived experiences. 

Huvudresultat: IBD är en kronisk sjukdom. Fysiska symtom som illamående, 

viktnedgång, smärta och trötthet vilket även ses som ett psykiskt symtom. Oro, 

depression och dålig självkänsla upplevdes också. Sjukdomen visade sig påverka 

individens vardagsliv, kostvanor, familjeliv, och sociala relationer. Alla inkluderade 

artiklar presenterade undersökningsgruppen.                                         

Slutsats: IBD blir allt vanligare i världen. Symtomen är både fysiska och psykosociala 

och påverkar den drabbades vardagsliv, sociala liv och kosthållning. Sjuksköterskan 

möter en stor utmaning i att kunna bemöta och vårda dessa patienter då varje enskild 

individ har olika upplevelser av samma diagnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Inflammatoriska tarmsjukdomar, kvalitativ, vardagsliv, upplevda 

erfarenheter. 



 

 

Abstract 

 

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) includes the diseases Ulcerative Colitis 

and Morbus Crohn. Environmental factors and changing diets are thought to be reasons 

for IBD cases has increased in the US and Western Europe in a short time. It is in 

Sweden about 500 people affected of Morbus Crohn every year and Ulcerative colitis 

affects about 900 people per year. The disease has physical symptoms such as diarrhea, 

pain and weight loss, but also affects an individual psychosocial.         

Aim: The aim was to describe people's experiences of living with inflammatory bowel 

disease, and to present the study group as described in the included articles.       

Methods: This study is a descriptive literature study and 11 qualitative articles were 

used. PubMed and Cinahl were used to search for articles. Keywords used were: 

Inflammatory Bowel Diseases, Qualitative, Everyday Life and Lived Experiences.                                                                                                                           

Main results: IBD is a chronic disease. Physical symptoms such as nausea, pain and 

fatigue which is also seen as a mental symptoms. The disease was found to influence 

the individual's daily life, eating habits, family life, and social relationships. All 

included articles presented the study group.                                     

Conclusion: IBD are becoming more common in the world. The symptoms are both 

physical and psychosocial and affects the afflicted person everyday life, social life and 

diet. Nurses face a big challenge in being able to confronting and care for these patients, 

since each individual has different perceptions of the same diagnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Inflammatory bowel diseases, qualitative, everyday life, lived experiences. 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Symtom, diagnos och behandling ............................................................................. 1 

1.3 Omvårdnadsbehov och sjuksköterskans roll .......................................................... 2 

1.4 Begreppsdefinition ..................................................................................................... 3 

1.4.1 Upplevelse ............................................................................................................ 3 

1.5 Teoretisk referensram: Omvårdnadens bärande begrepp .................................... 3 

1.5.1 Människa .............................................................................................................. 3 

1.5.2 Hälsa ..................................................................................................................... 4 

1.5.3 Miljö ..................................................................................................................... 4 

1.5.4 Vårdande ............................................................................................................... 5 

1.6 Problemformulering .................................................................................................. 5 

1.7 Syfte ............................................................................................................................ 5 

1.8 Frågeställningar ......................................................................................................... 5 

2. Metod ............................................................................................................................ 6 

2.1 Design .......................................................................................................................... 6 

2.2 Databaser .................................................................................................................... 6 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier ................................................................... 6 

2.4 Urvalsprocess av valda artiklar ............................................................................... 7 

2.5 Dataanalys .................................................................................................................. 8 

2.6 Forskningsetiska överväganden ............................................................................... 9 

3. Resultat ......................................................................................................................... 9 

3.1 Upplevelser hos människor med IBD .................................................................... 10 

3.1.1 Fysiska upplevelser ............................................................................................ 10 

3.1.2 Psykosociala upplevelser .................................................................................... 11 

3.1.2.2 Upplevelser av sjukdomen i det sociala livet ......................................................... 13 

3.1.2.3 Kostrelaterade upplevelser ..................................................................................... 15 

3.2 Granskningsresultat av den metodologiska aspekten undersökningsgrupp ..... 16 

4. Diskussion ................................................................................................................... 17 

4.1 Huvudresultat .......................................................................................................... 17 

4.2 Resultatdiskussion ................................................................................................... 18 

4.2.1 Fysiska upplevelser ............................................................................................ 18 



 

 

4.2.2 Psykosociala upplevelser .................................................................................... 19 

4.2.2.1 Sjukdomsupplevelser inom familj och nära relationer ........................................... 21 

4.2.2.2 Upplevelser av sjukdomen i det sociala livet ......................................................... 21 

4.2.2.3 Kostrelaterade upplevelser ..................................................................................... 23 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion ............................................................................ 24 

4.4. Metoddiskussion ..................................................................................................... 26 

4.4.1 Design ................................................................................................................. 26 

4.4.2 Databaser ............................................................................................................ 27 

4.4.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier ............................................................ 27 

4.4.4 Urvalsprocess av valda artiklar........................................................................... 28 

4.4.5 Dataanalys .......................................................................................................... 29 

4.5 Kliniska implikationer ............................................................................................ 29 

4.6 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................. 30 

4.7 Slutsats ...................................................................................................................... 30 

Referenser....................................................................................................................... 31 

 

Bilagor 



 

1 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för de autoimmuna inflammatoriska 

tarmsjukdomarna Morbus Crohn (MC) och Ulcerös Kolit (UK) (Thorhallsson, 2007). Dessa 

två sjukdomar ökar runt om i världen (Sales-Campos, Basso, Alves, Fonseca, Bonfá, Nardini 

& Cardoso, 2015; Skrautvol & Nåden, 2011). Miljöfaktorer, förändringar i kost och 

matlagningsvanor tros vara en stor anledning till att IBD-fallen ökat i USA och västra Europa 

på kort tid (Skrautvol & Nåden, 2011). Kanada är ett av de länder som beräknas ligga högst 

på den globala listan när det gäller antalet drabbade personer med MC och UK i världen. I 

takt med att IBD blir vanligare ställs det också högre krav på sjukvården och allmänheten 

(Rocchi, Benchimol, Bernstein, Bitton, Feagan, Panaccione & Ghosh, 2012). I Sverige 

drabbas ca 500 personer av Morbus Crohn varje år och Ulcerös kolit drabbar ca 900 personer 

per år (Järhult & Offerbartl, 2009). Anledningen till att man drabbas av IBD är delvis okänd 

men ärftlighet och autoimmuna processer tros vara faktorer till insjuknandet (Thorhallsson, 

2007) och IBD drabbar överlag fler kvinnor än män (Leddin, Tamim & Levy, 2014; 

Betterridge, Armbruster, Maydonovitch &Veerappan, 2013). UK är vanligare hos män än hos 

kvinnor och kvinnor drabbas i högre utsträckning av MC (Almås, Mordal & Reiten, 2009). 

Risken för att utveckla kolorektal cancer ökar desto längre en person lever med UK eller MC 

(Ericson & Ericson, 2009). Ju senare i livet en person får diagnosen IBD desto viktigare är det 

också att vara uppmärksam på cancerutveckling (Baars, Kuipers, van Haastert, Nicolai, Poen, 

van der Woude, 2012).  

  

1.2 Symtom, diagnos och behandling 

Sjukdomarna UK och MC är på ett medicinskt plan olika men liknar dock varandra när det 

gäller hur de yttrar sig (Thorhallsson, 2007). UK angriper tjocktarmen och ändtarm medan 

MC istället drabbar tjocktarm eller delar av tunntarmen. Båda sjukdomarna går i skov vilket 

innebär att tarmslemhinnan blir inflammerad, sårig och svullen (Almås, Mordal & Reiten, 

2009). Symtomen vid IBD beror på vart i tarmen inflammationen sitter och hur stor del av 

tarmen som är angripen. Det är vanligt med diarréer, magsmärtor, blod eller slem i 

avföringen, feber, trötthet och viktnedgång (Wehkamp, Götz, Herrlinger, Steurer & Stange, 

2016). Diagnos ställs bland annat genom kroppsundersökning och prover som 
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feceshemoglobin (blod i avföringen), fecesodling (odling från avföringen), CRP (ett protein 

vars halter stiger i blodet vid inflammation eller infektion), elektrolyter (förhållandet mellan 

olika salter i blodet, främst natrium och kalium), järn och leverstatus. Diagnosen fastställs 

även genom att kontrollera förekomsten av proteinet kalprotektin som finns i feces vid 

tarminflammationer (Ericson & Ericson, 2009). Behandlingen går främst ut på att minska 

inflammationen bland annat med läkemedlet kortison, som ska dämpa och förebygga 

inflammationen. I sista hand görs en kolektomi, vilket innebär att delar av eller hela kolon tas 

bort via kirurgi, om inflammationen inte svarar på behandling (Thorhallsson, 2007).  

  

1.3 Omvårdnadsbehov och sjuksköterskans roll 

Omvårdnad är en av sjuksköterskans främsta arbetsuppgifter som går ut på att bevara hälsa 

och motverka sjukdom (Jakobsson & Lützén, 2013). Personer som lider av IBD behöver inte 

bara medicinsk behandling. Bland annat bör ett nutritionsprogram utformas efter patientens 

behov av energi (Ericson & Ericson, 2009). Besvärande symtom för patienten som för vården 

är svårbehandlade, exempelvis trötthet, får inte ignoreras utan bör uppmärksammas för att på 

så sätt undvika att patienten använder sig av oprövade komplementära behandlingar som 

ibland inte är kompatibelt med standard behandlingar vilket kan leda till komplikationer för 

patienten (Van Langenberg & Gibson, 2010). Nuvarande kunskaper, resurser och 

behandlingar i vården av IBD-patienter har i dagsläget inte alltid förmågan att leva upp till 

detta för den unika individen (Sales-Campos et al., 2015; Andrews et al., 2010). Under ett 

skov kan en IBD-patient vara i behov av lugn och avskildhet eftersom symtomen påverkar 

patientens allmäntillstånd. Att patienten får ha enskilt rum och en egen toalett är viktigt då 

diarré är ett vanligt symtom. Patienten behöver snabba åtgärder vid tidiga tecken på recidiv 

och därför är det viktigt att ha lätttillgängliga läkare och sjuksköterskor i öppenvården eller på 

speciella IBD-mottagningar (Ericson & Ericson, 2009). För att kunna bedöma behovet av 

omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera och kunna se patientens resurser 

och förmåga till egenvård. Hen ska också kunna undervisa och stödja patienter (Willman, 

2013).       

 För sjuksköterskor är det av största vikt att kunna vara lyhörd för en känslig och 

sårbar patient som hen har framför sig. Sjuksköterskan måste kunna vara mottaglig för 

budskap som patienten sänder ut och samtidigt kunna vara en handlande människa. Den 

lyhörda sjuksköterskan ska kunna, i samspel med patienten, lyfta upplevelser vid svår 
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sjukdom för att på så sätt kunna bearbeta dessa (Kihlgren, Engström & Johansson, 2011). Att 

stötta och ge patienten självförtroende, kan göra det lättare för patienten att hantera och leva 

med sin IBD (Belling, Woods & McLaren, 2008). Sjuksköterskan ska kunna vara ett stöd när 

patientens liv förändras eller under sjukdomsskov (Ternestedt & Norberg, 

2013). Sjuksköterskor som är specialister på IBD har en betydande roll i patientens vård och 

ska bland annat fungera som en länk mellan patient och läkare och även kunna ge goda råd till 

patienten. Sjuksköterskan ska behandla patienten som en hel individ och inte bara som en 

patient (Belling, Woods & McLaren, 2008) och även vara ett stöd för hela familjen (Belling, 

Woods & McLaren, 2008; Carlsson & Wennman-Larsen, 2013).  

 

1.4 Begreppsdefinition 

1.4.1 Upplevelse 

Enligt Nationalencyklopedin (2016-04-21) innebär en upplevelse något som en människa 

upplever eller en känsla som är svårbeskriven eller svår att analysera. Varje människa är unik 

och kan ha olika upplevelser av samma sak. När sjukvården ställer en diagnos, kan det vara en 

källa till att patienters upplevelser istället blir symtom av en sjukdom. När upplevelser och 

händelser blir begripliga kan trygghet skapas men kan även innebära en inre konflikt hos 

människor (Ternestedt & Norberg, 2013).   

 

1.5 Teoretisk referensram: Omvårdnadens bärande begrepp 

1.5.1 Människa 

En människa upplever inte bara kroppsliga symtom utan även själsliga (Willman, 2013). 

Detta skapar en utmaning för vårdpersonal när patientfokuserad vård är målet och det är svårt 

för vårdpersonal att ha fulländad kunskap om unika människors upplevelser av IBD 

(Andrews, Mountifiels, Langenberg, Bamton & Holtimann, 2010). Att som människa få 

berätta om sitt liv och upplevelser kan upplevas stärkande för individen (Nygren & Lundman, 

2013). En människas tillvaro definieras som en existens i beroende av andra (Henriksen & 

Vetlesen, 2006). Att vara beroende behöver inte vara något en människa är vid en bestämd 

punkt i livet, exempelvis vid födseln, utan beroendet kan vara igenom hela livet. En 

människas beroende grundar sig i dennes egen sårbarhet och att som människa vara beroende 
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innebär alltid en risk i att inte bli bemött eller sedd av de som hen behöver stöd eller omsorg 

ifrån (Henriksen & Vetlesen, 2006).  

 

1.5.2 Hälsa 

Hälsa kan definieras på olika sätt. Willman (2013) definierar hälsa som ett tillstånd i frånvaro 

av sjukdom. En känsla av sammanhang (KASAM) är också en definition av hälsa. KASAM 

mäter hälsa på en linje mellan två poler av hälsa och hög livskvalitet samt sjukdom och låg 

livskvalitet (Langius-Eklöf, 2013). KASAM består av tre dimensioner som ska bidra till att en 

person känner helhet eller ett sammanhang och på så sätt bättre livskvalitet och hälsa. 

Hanterbarhet speglar hur en individ hanterar sitt tillstånd samt vilka verktyg som finns till 

hjälp, begriplighet speglar individens förståelse för en situation och meningsfullhet innebär att 

individen känner engagemang och motivation. Om en individ inte känner meningsfullhet 

saknar hen förmodligen förståelse och verktyg för att hantera en situation vilket skapar sämre 

hälsa (Langius-Eklöf, 2013). En studie visar att individer med hög KASAM har en högre 

livskvalitet (Freitas, Andreoulakis, Alves, Hesley, Braga, Hyphantis & Carvalho, 2015). 

Depression och ångest visade sig i en annan studie skapa sämre KASAM. Det är vanligt att 

känsla av sammanhang är högre ju äldre patienten är (Li, Leonhart, Schaefert, Zhao, Zhang, 

Wei, Yang, Wirching, Larisch & Frizsche, 2015). Sjuksköterskor bör i sin yrkesroll ta hjälp 

av KASAM för att på så sätt underlätta mötet, kontakten och relationen med en individ och 

dennes närstående (Langius-Eklöf, 2013). 

 

1.5.3 Miljö 

Den miljö en person vistas i har en inverkan på hälsan och även tillfrisknandet. Det som är 

viktigt för att erhålla en god miljö är renlighet, ljus och omväxling i omgivningen. Familj och 

vänner har en betydande roll i den miljö som patienter vistas i för att bidra till välmående 

(Jakobsson & Lützén, 2013). Sjuksköterskan bör arbeta för en miljö där värderingar, 

mänskliga rättigheter, trosuppfattningar och traditioner hos olika individer respekteras. Hen 

bör också arbeta för en patientmiljö där hänsyn tagits till patientens önskningar (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor, 2014).  
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1.5.4 Vårdande 

Vårdandets grund är att vilja andra människor väl. Sjuksköterskan ska kunna dela upplevelser 

med sin patient och skapa en trygg relation med patienten (Lepp, 2013). Patientberättelser av 

olika upplevelser bidrar till kunskap och förståelse för sjuksköterskor samt stärker 

sjuksköterskans förmåga till empati och medkänsla vilka är egenskaper som förbättrar 

vårdandet. Samtidigt utmanar patientberättelser eventuella förutfattade meningar eller idéer 

som människor ofta har i någon form (Adamson & Dewar, 2014).  

 

1.6 Problemformulering 

Varje år drabbas nya människor av IBD vilket ställer krav på sjukvården. IBD-sjukdomar är 

något som påverkar hela patientens liv och vardagssituation. Sjuksköterskor ska kunna ge stöd 

och vara en trygghet i och med sin kunskap. Då varje människas symtom och livssituation är 

olika krävs det förståelse från sjuksköterskans sida för att hen ska kunna ge bästa möjliga 

vård. Kunskap som kommer från patienters egna upplevelser skapar förståelse och ger 

sjuksköterskan verktyg att hantera varje unik patient och situation. Den här litteraturstudien 

syftar till att fylla kunskapsluckor för sjuksköterskor, vårdpersonal och allmänheten när det 

gäller olika människors upplevelser av IBD-sjukdomar samt att ge sjuksköterskan verktyg för 

att kunna bemöta hela patienten och inte bara symtomen som sjukdomen innebär. 

 

1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom 

samt att presentera vilken undersökningsgrupp som beskrivs i de vetenskapliga artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur beskriver den vetenskapliga litteraturen människors upplevelser av att leva med en 

inflammatorisk tarmsjukdom? 

2. Vilken undersökningsgrupp beskrivs i de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Den här studien har gjorts som en beskrivande litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att 

söka, kritiskt granska och sammanställa befintliga studier inom ett valt ämne (Polit & Beck 

2008).  

 

2.2 Databaser 

Databasen PubMed innehåller enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) 95 % av den 

medicinska litteraturen samt omvårdnadstidskrifter och uppdateras dagligen. Därför användes 

PubMed i den här litteraturstudien för att söka vetenskapliga artiklar. Även Cinahl, som 

innehåller ca 2,2 miljoner artikelreferenser från engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, 

användes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Författarna diskuterade tillsammans vilka sökord som skulle kunna vara lämpliga för studien 

och gjorde också en sökning på enbart MeSH termen Inflammatory Bowel Diseases för att på 

sätt se vilka underkategorier som fanns i databasen på det MeSH ordet. Sökorden som använts 

är Inflammatory Bowel Diseases, Qualitative, Everyday life och Lived experiences. Av de 

booleska termerna AND, NOT och OR användes AND för att kombinera sökord och på så 

sätt få större relevans i de sökta artiklarna. I PubMed användes MeSH termer (Medical 

Subject Headings) för att få sökträffar av intresse för föreliggande studies syfte men det 

gjordes även fritext sökningar (Polit & Beck, 2008). Som limits, valdes av författarna att 

artiklarna skulle behandla vuxna individer. I PubMed valdes åldersintervallen 19 + years och 

i Cinahl valdes All adult. I Cinahl valdes även peer-reviewed för att få högre kvalitet i 

artiklarna. Författarna utförde sökningen gemensamt och diskuterade sedan kring 

artikelträffarna. Se Tabell 1 för limits samt sökord. De artiklar som valdes ut skulle, i enlighet 

med Polit & Beck (2008) kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Inklusionkriterier 

i studien var artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska. Artiklarna skulle gå att öppna i full text från Högskolan i Gävles 
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(HIG) databaser. Dubbletter samt artiklar som, förutom IBD, även behandlade IBS 

exkluderades. Översikt över valda artiklar redovisas i bokstavsordning i Bilaga 1, Tabell 2 

och Tabell 3.  

  

 Tabell 1. Visar databaser, limits, sökord samt inkluderade artiklar. 

 

 

 

2.4 Urvalsprocess av valda artiklar 

Den första sökningen gjordes i PubMed som en fritextsökning där sökorden Inflammatory 

Bowel Diseases AND Qualitative kombinerades. Författarna fick då 151 träffar varav 62 

artiklar inte gick att öppna i full text från HIG. Undertecknade läste 77 artiklars titlar, dessa 

exkluderades sedan på grund av att titeln inte stämde överens med den här studiens syfte. 

Därefter lästes 12 abstract varav 2 artiklar handlade om upplevelser av en viss typ av 

behandling och 1 artikel handlade om upplevelser av alternativ medicinering och som därför 

exkluderades från den här studien. På grund av fel ålderskategori exkluderades ännu 1 artikel 

(deltagarna var 7-19 år). Författarna till föreliggande studie beaktade att det kunde finnas 

några deltagare som passade in på vald limit +19 i artikeln. Eftersom det inte gick att urskilja 

vilka dessa var och på grund av lägsta ålder på artikelns deltagare ansåg författarna att artikeln 

behandlade fel ålderskategori för föreliggande studie. En ny sökning gjordes i PubMed med 

sökorden Inflammatory Bowel Diseases (MeSH term) AND Everyday life (fri text) där 17 

träffar framkom och 5 artiklar inte gick att öppna i full text från HIG. På grund av att 

undertecknade inte ansåg titeln relevant för den här studiens syfte exkluderades 10 artiklar 

medan 2 artiklar lästes och inkluderades. En tredje sökning gjordes i PubMed, Inflammatory 

Bowel Diseases (MeSH term) AND Lived experiences där författarna fick 7 träffar varav 4 

artiklar inte var tillgängliga i full text från HIG, 2 artiklar var dubbletter från tidigare sökning 

Databas Limits och sökdatum Sökord och kombinationer Antal 

träffar 

Antalet lästa 

abstract 

Inkluderade artiklar 

exklusive dubbletter 

PubMed sökning 1 Adult 19 + years 

2016-09-05 

Inflammatory bowel diseases (fri text) 

AND Qualitative (fri text) 

151 12 8 

PubMed sökning 2 Adult 19 + years 

2016-09-05 

Inflammatory bowel diseases (Mesh) 

AND Everyday life (fri text) 

17 2 2 

PubMed sökning 3 Adult 19 + years 

2016-09-05 

Inflammatory bowel diseases (Mesh) 

AND Lived experiences (fri text) 

7 1 1 

Cinahl sökning 1 Peer reviewed. 

All adult. 2016-09-05 

Inflammatory bowel diseases AND 

Qualitative 

33 1 0 

Cinahl sökning 2 Peer reviewed. 

All adult. 2016-09-05 

Inflammatory bowel diseases AND 

Lived experiences 

9 1 0 

Totalt   216 17 11 
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och 1 artikel lästes och inkluderades. I Cinahl användes fritext sökningar då inga nya artiklar 

framkom av att använda Major Headings. Inflammatory Bowel Diseases AND Qualitative var 

den första sökordskombinationen i Cinahl och 33 artiklar hittades. Av dessa gick 13 stycken 

inte att öppna i full text från HIG medan 19 titlar och abstract lästes och exkluderades på 

grund av ett för medicinskt innehåll eller för att de handlade om upplevelser av andra saker än 

vad som för den här studien var relevant. Endast 1 artikel lästes men exkluderades sedan då 

den även behandlade deltagare med IBS. Författarna läste artikeln noga men kunde inte se att 

det gjordes skillnad på vilka upplevelser som tillhörde personer med IBD och IBS. Därför 

exkluderades artikeln. Den sista sökningen gjordes i Cinahl, där sökorden Inflammatory 

Bowel Diseases AND Lived experiences användes, vilket resulterade i 10 funna artiklar varav 

6 stycken inte gick att öppna i full text från HIG. Antal titlar som författarna läste var 4 

stycken varav 2 artiklar var dubbletter och 1 artikel handlade om upplevelser av andra saker 

än vad som för den här studien var relevant och dessa exkluderades. Även här exkluderades 1 

artikel då den behandlade deltagare både med IBS och IBD. Författarna läste artikeln noga 

men kunde inte se att det gjordes skillnad på vilka upplevelser som tillhörde personer med 

IBD och IBS. Därför exkluderades artikeln. Se Figur 1 för urvalsprocessen av artiklar. 

 

 

Figur 1. Visar urvalsprocessen av inkluderade artiklar 

 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna lästes till en början översiktligt av båda författarna på varsitt håll och delades sedan 

upp mellan undertecknade för mer djupgående läsning. Ansats, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, data analysmetod, resultat och syfte lästes och översattes till svenska 
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samt markerades med en överstrykningspenna av författarna. Sedan bytte författarna artiklar 

med varandra och därefter gick författarna igenom artiklarna tillsammans. För att organisera 

informationen från artiklarna och för att få fram det, som för den här studien är relevant, 

sorterade författarna i enlighet med Polit & Beck (2008), in informationen i tabeller (Bilaga 1, 

Tabell 2 och Tabell 3). Därefter lästes artiklarna igen för att samla artiklarnas resultat under 

olika rubriker samt svara på studiens frågeställningar och syfte. De rubriker som uppstod var: 

Fysiska upplevelser och Psykosociala upplevelser. Under rubriken Psykosociala upplevelser 

uppstod tre underrubriker: Sjukdomsupplevelser inom familj och nära relationer, Upplevelser 

av sjukdomen i det sociala livet samt Kostrelaterade upplevelser. Författarna granskade och 

diskuterade gemensamt artiklarnas deltagare med fokus på antal, ålder, kön, MC eller UK, hur 

länge deltagarna levt med sjukdomen, vilket land studien utförts i samt eventuellt bortfall för 

att besvara föreliggande studies andra frågeställning: Vilken undersökningsgrupp beskrivs i 

de inkluderade artiklarna? En tydlig översikt över detta finns i Bilaga 1, Tabell 2. En ingående 

beskrivning finns också att läsa i studiens resultat under rubriken 3.2 Granskningsresultat av 

den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2008) är det av största vikt att inte plagiera, förvränga resultat eller 

förfalska data. Detta är forskningsetiska faktorer som författarna till här studien tagit i 

beaktning. Författarna har satt sina egna åsikter och värdering åt sidan och strävat efter ett 

objektivt förhållningsätt när artiklarna har bearbetats. Materialet har diskuterats mellan 

författarna för att uppnå detta. Källor och referenser redovisas tydligt för att på sätt visa att 

undertecknade har undvikit plagiat (Polit & Beck, 2008). 

 

 

3. Resultat 

Föreliggande studie består av 11 vetenskapliga artiklar. De källor som använts i resultatet är 

markerade med * i referenslistan. Artiklarna redovisas översiktligt i två tabeller (Bilaga 1, 

tabell 2 och 3) där titel, artikelförfattarnas namn, publiceringsår, studieland, syfte, design, 
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undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod samt huvudresultat presenteras 

översiktligt. Artiklarna redovisas också i löpande text och är då indelade i två huvudrubriker: 

Upplevelser hos människor med IBD och Granskningsresultat av den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp. Under huvudrubriken Upplevelser hos människor med IBD redovisas 

två underrubriker: Fysiska upplevelser samt Psykosociala upplevelser. Under rubriken 

Psykosociala upplevelser redovisas tre underrubriker: Sjukdomsupplevelser inom familj och 

nära relationer, Upplevelser av sjukdomen i det sociala livet samt Kostrelaterade upplevelser. 

Detta svarar på studiens frågeställning nummer ett: Hur beskriver den vetenskapliga 

litteraturen människors upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom? Under 

huvudrubriken Granskningsresultat av den metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

redovisas föreliggande studies frågeställning nummer två: Vilken undersökningsgrupp 

beskrivs i de inkluderade artiklarna?  

 

3.1 Upplevelser hos människor med IBD 

3.1.1 Fysiska upplevelser 

Personer med IBD upplevde flera fysiska symtom som diarré, magont och kramper, 

viktnedgång, förstoppning, gaser och rektala blödningar eller blod i avföringen (Waljee, 

Joyce, Wren, Khan, Higgins, 2009). Kraftig och besvärlig smärta var vanligt under 

sjukdomens skov och kunde hålla i sig i flera dagar (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015) och den 

fysiska aktiviteten minskade under skoven på grund av symtomen (Sykes, Fletcher & 

Schneider, 2015; Waljee, et al., 2009). Medicinering vid IBD gav personerna fysiska 

biverkningar och orsakade ett försämrat tillstånd hos deltagarna i två av studierna (Czuber-

Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2012; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). En 

deltagare beskrev att hon drabbats av ledvärk som en biverkning av det kortisonpreparat hon 

tagit för sin UK. Ledvärken gjorde ibland så att deltagaren hade svårt att gå (Sammut, Scerri 

& Xuereb, 2015). Att vara bekant med de fysiska symtomen som IBD innebär för den 

individuella personen ansågs vara betydelsefullt. Även att lyssna till kroppen och vara 

medveten om de fysiska påfrestningar som IBD innebär ansågs vara viktigt (Cooper, Collier, 

James & Hawkey, 2010). Deltagare i en studie upplevde ibland att de fysiska IBD-symtomen 

fick mer uppmärksamhet än övriga symtom när deltagarna sökte vård (Czuber-Dochan et al., 

2012).  
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3.1.2 Psykosociala upplevelser 

Deltagarna i studierna upplevde det känslomässigt svårt av att leva med IBD och ansåg också 

att sjukdomen inverkade på deras livskvalitet (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall, Rubin, 

Dougall, Hungin & Neely, 2005; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri 

& Xuereb, 2015; Cooper et al., 2010; Lesnovska et al., 2013; Palant, Koschack, Rassmann, 

Lucius-Hoene, Karaus & Himmel, 2015; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Sykes, 

Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009; Devlen, Beusterien, Yen, Ahmed, Cheifetz 

& Moss, 2014). Att leva med en kronisk sjukdom upplevdes som en utmaning och kamp 

speciellt hos yngre vuxna och genanta symtom gjorde också att personerna kände sig 

förödmjukade (Devlen et al., 2014). Känslor som rädsla och oro bland annat över 

följdsjukdomar och ärftlighet togs upp när det pratades om framtiden i vissa fokusgrupper 

(Devlen et al., 2014; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 

2015) och vissa mödrar uppgav perioder av depression (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). 

En del upplevde det som de själva hade orsakat sjukdomen och kände därför skuld över detta. 

Det kunde exempelvis vara på grund av arbete där personen skyddat sig dåligt från kontakt 

med kemikalier eller för stort användande av laxermedel (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015).

 Att få vara som alla andra och vara ”normal” var en känsla som framkom i två 

studier (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005). Personerna strävade efter att leva ett så 

normalt liv som möjligt och som deras symtom tillät. Vad som definierade normalt kom 

deltagarna fram till bland annat genom att jämföra sig med andra människor som också led av 

IBD (Hall et al., 2005). Ofta upplevdes en känsla av att vara kontrollerad av sjukdomen 

(Waljee et al., 2009; Hall et al., 2005) och detta gav upphov till att flera personer kände ångest 

(Waljee et al., 2009) men även kontrollförlust som en del av sjukdomen (Cooper et al., 2010; 

Hall et al., 2005). Beslut angående sin sjukdom ansågs ligga utanför deltagarnas kontroll och 

flera ansåg detta vara svårt och smärtsamt mot integriteten medan andra accepterade det som 

en del av den kroniska sjukdomen (Cooper et al., 2010). Extrem trötthet ställde också till det 

för de som levde med IBD och ansågs vara ett av de svåraste symtomen att leva med på grund 

av att det påverkade det vardagliga livet. Tröttheten upplevdes påverka personerna både fysisk 

och psykiskt (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; 

Czuber-Dochan et al., 2012). Tröttheten upplevdes påverka det normala sömnmönstret hos 

personer med IBD och några studiedeltagare uppgav att de sov fler timmar än vanligt när de 

drabbades av skov medan andra hade svårt att sova tillräckligt på grund av flera toalettbesök 
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under natten (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Czuber-Dochan et al., 2012). 

 Flera personer upplevde att de utvecklade sin personlighet genom nya 

färdigheter bland annat när det gällde stresshantering. De upplevde också att det blivit mer 

empatiska, omtänksamma och sympatiska mot andra människor som lever med kroniska 

sjukdomar. Att värdesätta livet, att uppskatta de små sakerna, prioritera och uppskatta de 

smärtfria dagarna var också saker som upplevdes förändrade efter en IBD-diagnos. Flera 

personer insåg att de var starkare än vad de först hade trott (Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015). Negativa upplevelser fanns också när det gällde personlighet. Bland annat fick 

en del personer sämre självkänsla (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, 

Scerri & Xuereb, 2015). Kvinnor i en fokusgrupp pratade om känslor som bland annat 

frustration och depression. I en annan fokusgrupp med manliga deltagare pratades det mest 

om restriktioner i aktiviteter och de upplevde det lätt att vara öppna och prata om sin sjukdom 

med sina vänner (Hall et al., 2005). 

 

3.1.2.1 Sjukdomsupplevelser inom familj och nära relationer 

Partners och familj uppfattades för de mesta som ett stöd för de som levde med IBD (Devlen 

et al., 2014; Czuber-Dochan et al., 2012) men de fanns också de familjemedlemmar och 

partners som deltagarna beskrev sakna förståelse för sjukdomen och som därför hade svårt att 

vara ett stöd (Devlen et al., 2014; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri 

& Xuereb, 2015). Det ansågs ibland lättare att bara låtsas som att allt var bra och dessutom 

mindre oroande för personens omgivning (Hall et al., 2005). En del ansåg att deras partner 

hade större behov av kunskap om sjukdomen än de själva hade (Lesnovska et al., 2013). 

Deltagarna i studierna ansåg det svårt att berätta och prata om sin IBD för nya vänner eller 

potentiell partner på grund av hur sjukdomen yttrade sig (Devlen et al., 2014; Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) och vissa kände sig obekväma i nära relationer på 

grund av sjukdomens symtom (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) samtidigt som 

andra personer försökte att hålla sjukdomen hemlig för en eventuell partner och beslutet att 

berätta eller inte upplevdes som ett dilemma (Lesnovska et al., 2013). Smärtor från symtom 

som exempelvis uppsvullen mage upplevdes som ett hinder i sexuella relationer (Sammut, 

Scerri & Xuereb, 2015). För föräldrar var det trots sin sjukdom viktigt att försöka ha rutiner i 

deras barns liv (Cooper et al., 2010; Hall et al., 2005). IBD-sjukdomen upplevdes försvåra 

omhändertagandet av barn. Långa och många sjukhusvistelser skapade oro hos föräldrar 
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eftersom deras barn fick se sina föräldrar i, kanske för dem, skrämmande miljöer. Trötthet och 

smärta gjorde det svårt att ha tålamod och föräldrarna ansåg sig lättare bli arga och irriterade. 

Rollerna i hemmet förändrades också. (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). Tröttheten 

påverkade också viljan att få barn då det upplevdes som en oro att ta sig igenom en graviditet 

(Czuber-Dochan et al., 2012). Föräldrarna i en studie ansåg sig ha fått en närmre relation till 

sina barn på grund av sjukdomen bland annat genom att de uppmärksammade sina barns 

behov bättre och kunde vara mer kärleksfulla mot dem. Vissa mediciner hade biverkningar 

som humörsvängningar vilket ansågs problematiskt i nära relationer (Mukherjee, Sloper & 

Turnbull, 2001).  

 

3.1.2.2 Upplevelser av sjukdomen i det sociala livet 

Personerna i studierna upplevde att de behövde göra uppoffringar i det sociala livet till följd 

av sin sjukdom (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005; Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Cooper et al., 2010; Lesnovska et al., 2013; 

Palant et al., 2015; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; 

Waljee et al., 2009; Devlen et al., 2014). Sannolikheten att när som helst kunna drabbas av ett 

skov, inkontinens eller förvärrade symtom påverkade personernas arbete och karriär negativt 

(Waljee et al., 2009; Devlen et al., 2014; Cooper et al., 2010; Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). Under ett skov framkom att personerna hade 

en högre frånvaro från arbete eller skola till följd av sjukdomens symtom och kunde 

exempelvis bero på magsmärta eller trötthet (Devlen et al., 2014; Sammut, Scerri & Xuereb, 

2015; Cooper et al., 2010). Ekonomin försämrades på grund av att symtomen gjorde det svårt 

för personerna att ha heltidsjobb (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). UK upplevdes som en 

anledning till isolation på arbetet som upplevdes både positivt och negativt. En person 

menade att det hjälpte honom att dölja hans symtom från de andra kollegorna medan en annan 

person hade fått arbetsuppgifter som hon kunde utföra ensam och på så sätt lättare kunde gå 

ifrån till toaletten när som helst. Detta upplevdes som ensamt och isolerat (Sammut, Scerri & 

Xuereb, 2015). Ibland ansågs det svårt att få energin att räcka under en hel dag och några 

deltagare upplevde också bristande stöd och förståelse från sina arbetskollegor och chefer 

(Czuber-Dochan et al., 2012). En del arbetsgivare hade åsikten att antingen utfördes det som 

arbetet krävde eller så var det sjukskrivning som gällde. Ett mellanting tycktes vara svårt att 

förstå (Cooper et al., 2010). Vissa personer upplevde det som att IBD-sjukdomen öppnat nya 
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dörrar när det gällde karriär, fritidssysselsättning och utbildning (Purc- Stephenson, Bowlby 

& Qaqish, 2015). En extrem trötthet upplevdes begränsa möjligheten till sociala aktiviteter 

efter en arbetsdag (Czuber-Dochan et al., 2012) och vissa personer undvek att planera 

aktiviteter på fritiden eftersom det var svårt att veta om energin skulle räcka till och en del 

fick också prioritera bort saker som tidigare tagits för givet (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall 

et al., 2005).      

 Oförutsägbarheten i när ett skov skulle inträffa eller när symtomen eventuellt 

skulle bli värre gjorde det svårt att planera sociala aktiviteter som exempelvis att resa (Devlen 

et al., 2014; Sykes et al., 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). En del föräldrar 

med IBD ansåg det svårt att ta med sig sina barn när de exempelvis skulle handla, då det hänt 

att de fått lämna sina barn hos främlingar för att akut uppsöka en toalett (Mukherjee, Sloper & 

Turnbull, 2001). Flera personer upplevde att de fick planera sina liv utefter eller runt 

sjukdomen och dagsformen i magen (Sykes et al., 2015; Waljee et al., 2009; Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Hall et al., 2005). 

Den minskade kontrollen över magen skapade ett behov av att ha nära till en toalett och 

ansågs vara en begränsning i det sociala livet samt en anledning till isolering (Waljee et al., 

2009; Devlen et al., 2014; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Hall et al., 2005; Sammut, 

Scerri & Xuereb, 2015). I en studie där deltagarna hade UK, upplevdes det mer avslappnande 

att stanna hemma eftersom oron över att inte hinna till en toalett i tid då uteblev (Sammut, 

Scerri & Xuereb, 2015). En del personer med IBD menar att de förlorat vänner på grund av 

deras brist på förståelse för hur sjukdomen yttrar sig vilket också var en källa till isolation. 

Andra menar att IBD-sjukdomen skapat nya vänskapsrelationer, med andra i samma situation 

som de själva, via internet eller i olika stödgrupper. Dessa relationer upplevdes som mer nära 

än andra relationer i deras liv eftersom de kunde känna en känsla av samhörighet och äkta 

förståelse (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015).   

 En del personer undvek speciellt sociala tillfällen där mat var inblandad på 

grund av risken för att behöva använda en offentlig toalett eller att en olycka skulle inträffa 

bland folk (Sykes et al., 2015). Att kunna njuta av god mat tillsammans med vänner eller 

familj ansågs som ett socialt tillfälle som en IBD-sjuk person gick miste om på grund av 

sjukdomen och detta skapade känslor av utanförskap hos deltagarna samt skapade ett 

undvikande beteende från vissa tillställningar som exempelvis bröllop eller restaurangbesök. 

Att behöva förklara sig gjorde också att viljan att umgås minskade (Palant et al. 2015).  
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3.1.2.3 Kostrelaterade upplevelser 

Personer som levde med IBD lärde sig genom erfarenhet vad de kunde och inte kunde äta 

(Lesnovska et al., 2013; Palant et al., 2015; Waljee et al., 2009; Sykes, Fletcher & Schneider, 

2015). Kosten och tolerans mot olika livsmedel upplevdes som högst individuell och någon 

allmän kost som alla personer med IBD kunde följa ansågs omöjlig (Palant et al., 2015; 

Waljee et al., 2009). Vissa upplevde inga problem när det gällde kosten och vilka livsmedel 

de kunde äta (Palant et al., 2015), men de flesta ansåg att kosten var en frustrerande och 

problematisk del i deras liv. Dessutom gick det åtskilligt med tid och energi till att testa vilken 

mat som orsakade skov och inte (Palant et al., 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 

2015). Personerna ansåg sig behöva mycket information om IBD och kände ofta att de 

saknade tillräckligt med kunskap (Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013). Informationen 

kunde upplevas vara på ett språk som var svårt att förstå och information om kost ansågs vara 

begränsad (Lesnovska et al., 2013). Trots att vissa personer levt med IBD under flera års tid 

ansågs livsmedel vara oförutsägbara på grund av att en del livsmedel gick bra att äta en dag 

för att nästa dag skapa obehag (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015). Det upplevdes också 

svårt att identifiera vilket livsmedel som hade orsakat skov eller förvärrade symtom (Hall et 

al., 2005; Waljee et al., 2009). En vanlig uppfattning var att kryddig och fet mat triggade 

igång skov eller gjorde dessa värre (Palant et al., 2015; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015). 

Sjukhusmaten upplevdes som problematisk för flera personer då det inte upplevdes lätt att 

tillgodose den IBD-sjukes behov och flera hade svårt att äta något som helst under ett skov 

(Palant et al., 2015). Vissa utvecklade en rädsla för att äta någonting alls på grund av risken 

för symtom vilket i sin tur ledde till viktminskningsproblem och några kvinnor upplevde 

också att de ansetts vara anorektiker av omgivningen på grund av de många toalettbesöken 

speciellt efter måltider (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). Flera av personerna hade 

livsmedel som var extra svårt att inte kunna äta och ibland hände de att det inte gick att motstå 

frestelsen i vissa livsmedel, trots att flertalet personer visste att detta skulle få negativa 

konsekvenser för deras symtom. I offentliga miljöer upplevde flera personer ångest på grund 

av oro över att hela tiden behöva tänka på vad de åt. Ångesten upplevdes ibland kunna vara 

orsaken till att skov startade. Flera personer upplevde det som en stress i vardagen att behöva 

äta annorlunda än resten av sin familj eller det faktum att det ofta behövdes lagas två 

middagar (Palant et al., 2015). Vissa menade att IBD-diagnosen har gjort att de blivit mer 

medvetna och börjat äta mer hälsosamt (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). 
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3.2 Granskningsresultat av den metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

Författarna granskade de elva valda artiklarnas urvalsgrupp utifrån antal deltagare, ålder, 

medelålder, kön, om deltagarna hade MC eller UK, tid som deltagarna levt med sin sjukdom 

samt eventuellt bortfall. Samtliga studier har redogjort för antalet deltagare som totalt är 638 

stycken. Totalt hade 264 deltagare UK och 374 deltagare hade MC. Antal kvinnor i de 

inkluderade studierna var totalt 470 och antalet manliga deltagare var 172 (Czuber-Dochan et 

al., 2012; Hall et al., 2005; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & 

Xuereb, 2015; Cooper et al., 2010; Lesnovska et al., 2013; Palant et al., 2015; Mukherjee, 

Sloper & Turnbull, 2001; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009; Devlen et 

al., 2014). Det lägsta antalet deltagare i föreliggande studie var 8 stycken (Sykes, Fletcher & 

Schneider, 2015) och det högsta antalet var 378 stycken (Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015).     

  Sammanlagt, i de artiklar där studierna gjorts med personer med IBD-diagnos, 

hade fler MC än UK (Cooper et al., 2010; Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; 

Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Palant et al., 

2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015). Två 

studier behandlade bara personer med UK (Waljee et al., 2009; Sammut, Scerri & Xuereb, 

2015).      

  En av studierna hade bara kvinnliga deltagare (Sykes, Fletcher & Schneider, 

2015). I åtta av studierna var antalet kvinnliga deltagare fler än de manliga deltagarna (Waljee 

et al., 2009; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; 

Palant et al., 2015; Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; 

Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). I två studier var det fler manliga deltagare än kvinnliga 

(Devlen et al., 2014; Cooper et al., 2010).    

 Ålder på deltagarna var beskrivet i tio av elva artiklar (Czuber-Dochan et al., 

2012; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Cooper et 

al., 2010; Lesnovska et al., 2013; Palant et al., 2015; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; 

Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009; Devlen et al., 2014). Endast en artikel 

angav inte något åldersspann (Hall et al., 2005). Medelvärde på deltagarnas ålder angavs i fem 

studier (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 

2001; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015;Sammut, Scerri & Xuereb, 2015) och 

angavs inte i fyra studier (Cooper et al., 2010; Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; Sykes, 

Fletcher & Schneider, 2015). I två studier angavs istället medianålder på deltagarna (Waljee et 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590
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al., 2009; Palant et al., 2015).    

  I en studie angavs personliga skäl som anledning till att två deltagare föll bort 

(Palant et al., 2015). En annan studie hade ett bortfall på nio deltagare på grund av att de hade 

IBS eller att det inte svarat på alla frågor (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). 

 Fyra studier gjordes i England (Cooper et al., 2010; Czuber-Dochan et al., 2012; 

Hall et al., 2005; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001), två gjordes i USA (Devlen et al., 

2014; Waljee et al., 2009), en gjordes i Kanada (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015), en 

gjordes i både Kanada och USA (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015), en gjordes i 

Tyskland (Palant et al., 2015), en gjordes på Malta (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015) och en 

studie gjordes i Sverige (Lesnovska et al., 2013).    

 Alla inkluderade artiklar (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005; Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Cooper et al., 2010; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, 

Sloper & Turnbull, 2001; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009; Devlen et 

al., 2014) förutom två (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Palant et al., 2015) angav 

information om hur länge deltagarna hade levt med sin diagnos. Se Bilaga 1, Tabell 2 för 

översikt. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

IBD är en kronisk sjukdom som innebär flera olika fysiska och psykiska symtom. Vanliga 

fysiska symtom som framkom var diarré, förstoppning, mycket gaser, blod i avföringen, 

magont, kramp och viktnednedgång. Dessa symtom går i skov när inflammationen flammar 

upp. Sjukdomen påverkade också en persons psykosociala liv. Flera personer kände oro för 

framtiden, följdsjukdomar och ärftlighet. En del kände sig även deprimerade, upplevde 

kontrollförlust och hade dålig självkänsla. Trötthet, kortvarig eller långvarig, sågs både som 

ett fysiskt och psykiskt symtom med en stor inverkan på vardagslivet bland annat på grund av 

sömnbristen som uppstod under skov. Familjelivet och det sociala livet påverkades också av 

tröttheten. En del personer upplevde anhöriga som ett stöd genom sjukdomen. Vissa personer 

hade svårt att visa hur de egentligen mådde för att inte oroa sina anhöriga och nya relationer 

ansågs vara obekväma på grund av sjukdomens symtom. Det sociala livet visade sig också 

påverkas, speciellt under skoven, då patienten behöva stanna hemma från aktiviteter, skola 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590
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eller arbete. Det ansågs viktigt för patienterna att lära känna sin kropp och vara uppmärksam 

på sina symtom. Kosthållningen påverkade uppkomsten av skov och symtom. Det ansågs vara 

svårt och tidskrävande att lista ut vilka livsmedel som inte orsakade besvär men flera ansåg 

det vara problematiskt med fet eller kryddstark mat. Samtliga inkluderade artiklar 

presenterade undersökningsgruppen. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Fysiska upplevelser 

Diarré, magont, kramper, viktnedgång, förstoppning, mycket gaser och rektala blödningar 

eller blod i avföringen (Waljee et al., 2009) var fysiska symtom som flera personer upplevde i 

de inkluderade studierna. Under skoven hade flera personer en kraftig smärta som ansågs vara 

besvärlig (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015) och den fysiska aktiviteten minskade också under 

ett skov (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee, et al., 2009). Författarna anser att dessa 

symtom begränsar individens friheter i vardagen då detta i två artiklar skapade en känsla av 

bland annat kontrollförlust (Waljee et al., 2009; Hall et al., 2005). Willman (2013) definierar 

hälsa som ett tillstånd i frånvaro av sjukdom och författarna tolkar detta som att deltagarna i 

studierna upplever en sämre hälsa när de genomgår skov. I en studie framkom det att 

deltagarna upplevde att det bara var det fysiska symtomen som fick uppmärksamhet i 

sjukvården (Czuber-Dochan et al., 2012). Undertecknade funderar över om det inom 

sjukvården kan tyckas enklare att behandla de fysiska symtomen då det kan anses lättare att 

behandla med exempelvis medicin, vilket gör att ett holistiskt tänkande ibland kan falla bort. 

Den beroendeställning som en person som söker vård ofrivilligt hamnar i skapar enligt 

Henriksen och Vetlesen (2006) en risk i att inte bli bemött eller sedd av de man är i beroende 

av vilket sjuksköterskor enligt författarna hela tiden måste ha i åtanke. Tidigare forskning 

visar på att personer som lever med IBD står inför en rad utmaningar i sjukvården och i 

samhället. Bland annat bristande medvetenhet om IBD som en kronisk sjukdom vilket 

författarna också tror påverkar upplevelsen av att leva med de fysiska symtomen av IBD 

(Rocchi et al., 2012). 

 



 

19 

 

4.2.2 Psykosociala upplevelser 

Känslomässigt beskrevs upplevelsen av att leva med IBD som en utmaning i samtliga 

inkluderade artiklar (Cooper et al., 2010; Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014, 

Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Palant et al., 

2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Sykes, 

Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009). Att leva med UK eller MC sägs vara en 

riskfaktor för kolorektal cancer (Ericson & Ericson, 2009) och flera av deltagarna i de 

inkluderade artiklarna uttryckte också en oro för framtiden bland annat över följdsjukdomar 

och ärftlighet till sina barn (Devlen et al., 2014; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; 

Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). Det är en sjuksköterskans uppgift att förse personer med 

rätt information om sjukdom och eventuella undersökningar eller behandlingar (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor, 2014). Grunden i vårdandet är att vilja en annan människa väl (Lepp, 

2013) och undertecknade anser att kunskap kan vara ett verktyg som individer kan använda 

för att kunna hantera känslor som oro och rädsla. När en individ får tillgång till information 

och verktyg för att hantera någonting i livet är det bidragande faktorer för att en individ ska få 

en känsla av sammanhang och på så sätt en bättre hälsa (Freitas et al., 2015).  

 I två studier (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005) framkom det en 

önskan om att vara som alla andra och deltagarna i studierna definierade vad som var normalt 

genom att jämföra sig med andra personer. Enligt Ternestedt och Norberg (2013) är varje 

människa unik och det är viktigt att försöka förstå hur den personen som sjuksköterskan har 

framför sig upplever en situation. Undertecknade till den här studien vill därför påtala 

svårigheterna när människor jämför sig själva med andra individer då alla är unika. 

Sjuksköterskan bör ha som mål att lyfta fram patienters upplevelser för att på så sätt kunna 

bearbeta dessa tillsammans med patienten (Kihlgren, Engström och Johansson, 2011).

 I en studie framkom det att integriteten hos individer som lever med IBD tar 

skada när denne inte har möjlighet att själv göra val om sin sjukdom och blir beroende av 

vårdgivare (Cooper et al., 2010). Deltagare i två olika studier beskrev en känsla av 

kontrollförlust på grund av detta (Cooper et al 2010; Hall et al., 2005). Tidigare forskning 

visar på att det är viktigt att sjuksköterskan då kan vara en länk mellan patienten och 

exempelvis läkare för minska patientens känsla av förlorad integritet (Belling, Woods & 

McLaren, 2008). Undertecknade anser med stöd i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att 

individen bör få information från sjuksköterskan på ett sådant sätt som är anpassat till 

individen för att ha chans till samtycke när det gäller individens vård och behandling (ICN:s 
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etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Detta kan tänkas minska risken för förlorad integritet 

samt bidra till ökad känsla av kontroll. De fanns också de personer som beskrev hur deras 

personlighet utvecklats efter diagnos med IBD exempelvis att de blivit bättre på 

stresshantering. Även att personerna värdesatte livet bättre än tidigare samt att de upplevde 

sig själva som starkare människor än vad de först hade trott (Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015). Författarna kopplar erfarenheterna som beskrivs i tre resultatstudier (Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Cooper et al 2010; Hall et al., 2005) till hur Henriksen 

och Vetlesen (2006) beskriver en människas tillvaro som en existens i beroende av andra och 

en människas beroende grundar sig i hens egen sårbarhet.  

 Trötthet beskrevs i flera av den här studiens underrubriker. Tröttheten beskrevs 

både vara ett fysisk och psykiskt symtom hos individer som lever med IBD då de påverkade 

deltagarnas vardagsliv (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 

2001; Czuber-Dochan et al., 2012). Det beskrevs bland annat hur tröttheten störde det 

naturliga sömnmönstret samt att deltagare hade ett ökat sömnbehov under skov. Vissa hade 

också svårt att få tillräckligt mycket sammanhängande sömn då flera toalettbesök störde under 

natten (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Czuber-Dochan et al., 2012). Trötthet 

komplicerade också föräldrarollen då deltagare i en studie ansåg att humöret påverkades 

negativt och gjorde deltagarna lättirritabla (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). Tröttheten 

hade också en inverkan på viljan att få barn då oro fanns över att klara av en graviditet 

energimässigt. Tröttheten skapade också begränsningar i deltagarnas arbetsliv (Czuber-

Dochan et al., 2012) samt det sociala livet (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005). I 

föreliggande studie är det endast en inkluderad artikel som enbart har syftet att undersöka 

människors upplevelser av trötthet som ett symtom av IBD (Czuber-Dochan et al., 2012). Då 

Czuber-Dochan et al. (2013) menar att det är ett av de mest problematiska områden som IBD-

sjuka personer lever med anser undertecknade att det är märkligt att det i artikelsökningen inte 

framkommit fler artiklar till föreliggande studie som behandlar upplevelser av trötthet hos 

denna patientgrupp. I tidigare forskning framkommer också att det endast finns ett fåtal 

forskargrupper som publicerat studier som enbart handlar om trötthet relaterat till IBD (Van 

Langenberg & Gibson, 2010). Undertecknade med stöd av Adamson och Dewar (2014) menar 

att subjektiva upplevelser från patienterna själva gör det lättare för sjuksköterskor att 

tillgodose vissa omvårdnadsbehov då varje individ kan ha olika upplevelser av liknande 

situationer. Att som människa få berätta om sitt liv och upplevelser är dessutom både 

välgörande och stärkande för individen enligt Nygren och Lundman (2013). 
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4.2.2.1 Sjukdomsupplevelser inom familj och nära relationer 

Familjen kan ha en betydande roll för IBD-sjuka patienters miljö och möjlighet till välmående 

(Jakobsson & Lützén, 2013). I två studier uppfattade också några av deltagarna sina partners 

och familjemedlemmar som stöd i sin sjukdom (Devlen et al., 2014; Czuber-Dochan et al., 

2012) men i tre av studierna ansåg några av deltagarna att de inte fick det stöd de behövde 

från sina partners eller familjemedlemmar (Devlen et al., 2014; Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). Enligt Carlsson och Wennman-Larsen 

(2013) upptas ofta den närståendes tankar av den sjukes tillstånd och ju närmre relation den 

anhörige har till den sjuke desto större personlig börda (Carlsson & Wennman-Larsen, 2013). 

Deltagarna i en studie ansåg det ibland lättare att låtsas som om de mådde bättre än vad de 

egentligen gjorde för att inte oroa sin omgivning (Hall et al., 2005) och i en annan studie 

ansåg deltagarna att deras partner hade större behov av sjukdomsrelaterad kunskap än de 

själva hade (Lesnovska et al., 2013).     

 IBD-sjukdom blir allt vanligare (Rocchi et al., 2012) och i takt med detta ställs 

det också högre krav på vårdarens kunskaper (Carlsson & Wennman-Larsen, 2013). 

Undertecknade anser att sjuksköterskan bör se närstående som en del i den hen egentligen 

vårdar och Carlsson och Wennman-Larsen (2013) understryker också vikten av att som 

sjuksköterska kunna se och erbjuda stöd till närstående vid behov (Carlsson & Wennman-

Larsen, 2013; Belling, Woods & McLaren, 2008). I Mukherjee, Sloper och Turnbulls (2001) 

studie framkom svårigheter att ta hand om sina barn samtidigt som individen levde med IBD-

sjukdom och eftersom hen ibland behövde spenderade långa perioder på sjukhus (Mukherjee, 

Sloper & Turnbull, 2001). Undertecknade menar att kronisk sjukdom påverkar både den sjuke 

och närstående då deltagare i Mukherjee, Sloper och Turnbulls (2001) studie även upplevde 

att familjens ekonomi försämrades samtidigt som Carlsson och Wennman-Larsen (2013) 

påpekar det emotionellt svåra i att vara närstående och att oroa sig samtidigt som hen vill vara 

ett stöd. 

 

4.2.2.2 Upplevelser av sjukdomen i det sociala livet 

Osäkerhet i när och hur olika symtom skulle yttra sig gjorde det svårt för studiedeltagarna att 

planera sin fritid (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; Hall et al., 2005; Sykes, 
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Fletcher & Schneider, 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) och även förmågan 

till arbete (Devlen et al., 2014; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Cooper et al., 2010; Waljee 

et al., 2009; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) vilket ledde till isolering (Waljee et 

al., 2009; Devlen et al., 2014; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Hall et al., 2005; 

Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). Undertecknade anser, med stöd av Andrews et al., (2010), 

det vara en utmaning för en allmänsjuksköterska att kunna ge patientfokuserad vård till IBD-

sjuka personer då samtliga inkluderade studier visar på hur individuella upplevelser och 

symtom är.       

 I en studie upplevde vissa deltagare att de förlorat vänner på grund av bristande 

förståelse för den sjukes tillstånd men andra ansåg i stället att nya relationer uppstod tack vare 

sjukdomen. Den öppnade upp för nya bekantskaper med personer som levde med liknande 

tillstånd som de själva och flera deltagare beskrev detta som en djupare relation än den de haft 

till andra vänner (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). I tidigare forskning på den 

kroniska sjukdomen Parkinson, framkom det att deltagarna ansåg det bra att berätta för 

närstående om sin sjukdom för att på så sätt minska risken för missförstånd och öka 

förståelsen för sjukdomen. Det framkom att omgivningen ibland trodde att skakningarna 

berodde på alkoholmissbruk (Kang & Ellis-Hill, 2015). Författarna till föreliggande studie 

funderar på om bristen på förståelse från vänner och familj kan handla om att den sjuke väljer 

att inte prata om sin sjukdom eller anser det svårt att prata om den vilket framkom i resultatet 

i flertalet av studierna (Devlen et al., 2014; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; 

Lesnovska et al., 2013). Det svåraste kan ibland vara att inte känna sig generad över 

diagnosen kronisk sjukdom, inte att leva med den (Kang & Ellis-Hill, 2015). 

 Henriksen och Vetlesen (2006) anser att en människa är i en beroendeställning 

ända från födseln och under hela livets gång. Detta beroende tolkar författarna kan se olika ut 

och vara olika mycket men speciellt vid sjukdom framhävs ett beroende. Enligt Henriksen och 

Vetlesen (2006) finns det alltid en risk att en beroende människa inte bli bemött eller sedd av 

de människor som individen behöver stöd eller omsorg från vilket gör individen sårbar 

(Henriksen och Vetlesen, 2006). Stöd av vänner och familj påverkar en människas förmåga 

till välmående (Jakobsson & Lützén, 2013). När detta inte kan uppnås och när patienten 

upplever isolering och förlust i det sociala livet som något negativt anser författarna att 

förmågan till god hälsa försämras. Författarna anser också att de positiva upplevelserna (Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015: Waljee et al., 2009; Devlen et al., 2014; Mukherjee, 

Sloper & Turnbull, 2001; Hall et al., 2005; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015) som 

sjuksköterskan får ta del av bör kunna användas som hjälp för andra IBD-sjuka personer som 
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upplever isolering. De deltagare som upplever sig ha fått nya starkare relationer genom 

exempelvis stödgrupper och olika forum (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) anser 

författarna ha hittat ett sätt att hantera isoleringen och som också kan finna motivation och 

styrka i varandra vilket också leder till högre KASAM. Andrews et al., (2010) menar att ett 

samarbete i vårdteamet mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan 

vårdpersonal krävs för att kunna tillgodose den enskilde patientens behov i omvårdnaden 

(Andrews et al., 2010). 

 

4.2.2.3 Kostrelaterade upplevelser  

Enligt Livsmedelsverket är matvanorna i Sverige, ur ett folkhälsoperspektiv, dåliga. Flera 

människor äter för mycket av salt, socker och fett och då speciellt unga människor 

(Livsmedelsverket, 2010). Tidigare forskning visar på att förändringar i hur maten tillagas och 

skillnader i kostvanor kan vara en bidragande faktor till att IBD-fallen ökar (Skrautvol & 

Nåden, 2011). Vissa studiedeltagare ansåg att en IBD-diagnos varit en hjälp till en 

hälsosammare kost (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) men författarnas generella 

uppfattning av de inkluderade artiklarna är mer att kosten upplevdes som ett problematiskt 

område (Palant et al., 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). Det beskrevs svårt 

att inte kunna äta de livsmedel de IBD-sjuka kände för utan att tänka på konsekvenserna de 

skulle få och ibland hände att de åt det ändå (Palant et al., 2015). Författarna till föreliggande 

studie anser det vara intressant att en del människor åt livsmedel som de visste fick negativa 

konsekvenser men kopplar detta till att det kanske också är en strategi för att kunna hantera 

sin sjukdom och på så sett ändå ger en individ god KASAM. Detta eftersom det eventuellt kan 

vara stärkande för individen, att med sitt handlande uppnå känslan av att vara som alla andra 

som Czuber-Dochan et al., (2012) och Hall et al., (2005) beskriver i sina studier var en vanlig 

önskan. Författarna anser ändå att sjuksköterskan bör ha som mål att stödja en individ till att 

finna motivation och engagemang till att undvika livsmedel som utlöser symtom och hitta 

meningsfullhet i detta vilket Langius-Eklöf (2013) menar är en av grundstenarna i KASAM. 

En människa upplever mer än bara kroppsliga symtom (Willman, 2013) och undertecknade 

spekulerar i huruvida att äta något som får negativa kroppsliga symtom kanske inte alltid 

behöver vara negativt för sinnet. Beteendet kan skapa en flyktväg från individens verklighet 

för en kort stund och skapar förmodligen god hälsa för stunden då Willman (2013) definierar 

hälsa som frånvaro av sjukdom. Dock anser författarna till den här studien att det bör vara en 
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sjuksköterskas ansvar att ta reda på varför det negativa beteendet uppstår då sjuksköterskan 

enligt undertecknade och Kihlgren, Engström & Johansson (2011) har som uppgift att vara 

mottaglig för budskap som patienten sänder ut och samtidigt kunna vara en handlande 

människa. Om det negativa beteendet är en engångsföreteelse, om det bottnar i rädsla för att 

äta överhuvudtaget (Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015) eller i känslor av att vara 

som alla andra (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005). Sjukhusmat beskrevs av 

patienter inte kunna tillgodose en IBD-sjuk individs behov enligt Palant et al., (2015) vilket 

författarna anser är något som ingen patient ska behöva oroa sig för under en sjukhusvistelse 

men som även det är svårt eftersom alla människor är olika trots samma diagnos (Ternestedt 

och Norberg, 2013).     

 I offentliga miljöer skapades ångestkänslor hos individer då de hela tiden var 

tvungna att tänka på vad det åt eller vad det inte kunde äta. Ångesten som upplevdes kunde 

ibland starta skov. Stress i vardagen upplevdes också över att inte alltid kunna äta samma mat 

som resten av familjen (Palant et al., 2015). Depression och ångest har i tidigare forskning 

visat sig skapa sämre KASAM (Li et al., 2015). I flera inkluderade studier framkom att 

deltagarna lärde sig vad som kunde och inte kunde ätas genom erfarenhet (Lesnovska et al., 

2013; Palant et al., 2015; Waljee et al., 2009; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015). 

Undertecknade menar då att det måste vara lättare att hantera sin sjukdom ju längre en person 

levt med sin diagnos vilket också bekräftas av Li et al., (2015) där det framkom att KASAM 

upplevs högre ju äldre en IBD-sjuk person är. 

 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudie inkluderar elva kvalitativa artiklar i resultatet med varierande 

tydlighet i beskrivandet av undersökningsgruppen (Cooper et al., 2010; Czuber-Dochan et al., 

2012; Devlen et al., 2014, Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, Sloper & 

Turnbull, 2001; Palant et al., 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, 

Scerri & Xuereb, 2015; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et al., 2009). Enligt Polit 

och Beck (2008) så bör metoddelen i en kvalitativ studie redogöras tydligt för att bland annat 

öka studiens tillförlitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008). Undertecknade ansåg 

detta vara väl redogjort i sex studier (Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014; 

Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Palant et al., 2015; Purc- Stephenson, Bowlby & 

Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015). Det ansågs mindre väl beskrivet i resterande 
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fem artiklars metodbeskrivning där det fanns vissa otydligheter och brist på information. I 

dessa artiklar beskrevs bland annat inget medelvärde på deltagarnas ålder (Cooper et al., 

2010: Hall et al., 2005: Lesnovska et al., 2013; Sykes, Fletcher & Schneider, 2015; Waljee et 

al., 2009) och i en studie (Hall et al., 2005) var inte åldersspannet på deltagarna i studien 

beskrivet vilket Polit och Beck (2008) menar kan vara av intresse för läsaren. Även 

information om personernas sjukdomstillstånd samt hur länge de lidit av sin sjukdom menar 

Polit och Beck (2008) är bra om det beskrivs vilket samtliga inkluderade studier gjorde 

(Cooper et al., 2010; Czuber-Dochan et al., 2012; Devlen et al., 2014, Hall et al., 2005; 

Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001; Palant et al., 2015; Purc- 

Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Sykes, Fletcher & 

Schneider, 2015; Waljee et al., 2009). Enligt Polit och Beck (2008) är inte kvalitativa studier 

av sämre kvalitet trots ett färre antal deltagare än de flesta kvantitativa studier. Detta eftersom 

det studerande området gäller enskilda deltagarna och inte mängden deltagare. Vikten läggs 

vid att fånga olika människors perspektiv om ett fenomen. I kvantitativa studier krävs fler 

deltagare för att ett stickprov ska kunna tas samt att slutsatser ska kunna dras för en större 

grupp av människor (Polit & Beck, 2008). Sju av de elva inkluderade studierna hade inte fler 

än 30 deltagare (Cooper et al., 2010; Devlen et al., 2014; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, 

Sloper & Turnbull, 2001; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; Sykes, Fletcher & Schneider, 

2015; Waljee et al., 2009) vilket författarna ansåg stämde in med Polit och Becks (2008) 

beskrivning när det gällde kvalitativa studier. Tre av studierna hade ett deltagarantal på 

mindre än 50 personer (Czuber-Dochan et al., 2012; Hall et al., 2005; Palant et al., 2015). En 

studie med kvalitativ ansats hade ett deltagarantal på 378 personer (Purc-Stephenson, Bowlby 

& Qaqish, 2015). Detta kan betraktas som ett stort deltagarantal för en kvalitativ studie och 

studiens tillförlitlighet skulle kunna ifrågasättas (Polit och Beck, 2008). Purc- Stephenson, 

Bowlby och Qaqish (2015) har dock tydligt beskrivit dataanalysen vilket undertecknade 

anser, trots antalet deltagare, ökar tillförlitligheten. Bortfall beskrevs endast i två studier 

(Palant et al., 2015; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015). När forskare beskriver 

bortfallet anses överförbarheten öka (Polit & Beck, 2008).   

  De har av författarna beaktats att sjukvård och förhållanden skiljer 

sig åt mellan olika länder. Den här studiens inkluderade artiklar är skrivna i England, USA, 

Kanada, Tyskland, Malta och Sverige. Ett resultat med artiklar endast från Sverige eller 

Europa skulle kunna ha sett annorlunda ut. Ett resultat med artiklar endast från Sverige skulle 

vara ett svagt underlag för att besvara den här studiens syfte då majoriteten av artiklar som 

undertecknade hittat i artikelsökningarna kommer från en annan del i världen. Det skulle 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590
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dessutom kunna vara missledande att beskriva upplevelser av IBD i ett land där antalet 

drabbade personer räknas vara lägre jämfört med andra länder. Enligt Rocchi et al. (2012) 

räknas till exempel Kanada ligga i topp i världen när det gäller hur många personer som lever 

med IBD.      

 I alla de inkluderade studierna beskrevs könsfördelning mellan deltagarna. En 

studie hade bara kvinnliga deltagare (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015), åtta av artiklarna 

hade fler kvinnor än män som deltagare (Waljee et al., 2009; Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; 

Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2015; Palant et al., 2015; Czuber-Dochan et al., 2012; 

Hall et al., 2005; Lesnovska et al., 2013; Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001) och endast två 

studier hade fler deltagande män än kvinnor (Devlen et al., 2014; Cooper et al., 2010). Detta 

anses vara intressant då undertecknades tidigare erfarenheter är att det är vanligt att män är 

överrepresenterade som deltagare i studier som gjorts där syftet inte varit att beskriva ett visst 

köns upplevelser av ett fenomen. I en av de inkluderade artiklarnas fokusgrupper var det vissa 

könsskillnad på vad deltagarna pratade om (Hall et al., 2005). Kvinnorna diskuterade mer 

känslor av att leva med IBD medan männen mer diskuterade restriktioner i aktiviteter (Hall et 

al., 2005). Författarna till föreliggande studie funderar på om olikheterna när de gällde hur 

män och kvinnor pratade om upplevelsen i studien kan vara en anledning till att fler kvinnor 

än män har deltagit i de elva inkluderade artiklarna. Samtidigt är undertecknade medvetna om 

att IBD är vanligare hos kvinnor än hos män (Leddin et al., 2014; Betterridge et al., 2013) 

vilket också skulle kunna vara en anledning till kvinnorna är överrepresenterade i den här 

studiens resultat.  

 

4.4. Metoddiskussion 

4.4.1 Design 

Enligt Polit och Beck (2008) är en litteraturstudie en sammanställning av tidigare forskning 

inom ett visst ämne och en beskrivande design ansågs av författarna lämpligt då föreliggande 

studies syfte var att beskriva människors upplevelser av att leva med IBD (Polit & Beck, 

2008). 
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4.4.2 Databaser 

De elva inkluderade artiklarna i den här studien kommer från databasen PubMed som 

författarna började sin artikelsökning i. Artiklar söktes också i databasen Cinahl men inga nya 

artiklar framkom. Dessa är två databaser som är lämpliga att använda inom 

omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck (2008). Det skulle kunna vara bristfälligt att 

enbart en databas användes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). Men då undertecknade 

ändå genomfört samma sökningar i Cinahl som i PubMed, vilka räknas som två av de större 

databaserna, borde de flesta relevanta artiklar för den här studien ha framkommit. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2012) menar att PubMed räknas som den äldsta och mest kända 

databasen, vilket styrker författarnas resonemang, samt att den yngre databasen Cinahl anses 

vara omfattande (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). 

 

4.4.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Enligt Polit och Beck (2008) så handlar kvalitativ forskning om naturalistisk data. Källan till 

information är oftast individer som själva har erfarenhet av det fenomen som 

forskaren/forskarna vill undersöka. De kvalitativa studierna bygger på berättande information 

som är subjektiv. Kvantitativa studier har ofta som mål att, utifrån ett stickprov, kunna 

generalisera resultat för en viss population. Kvalitativa artiklar ansågs av undertecknade bäst 

kunna besvara den här studiens frågeställning nummer ett samt syfte och därför valdes detta 

som ett inklusionkriterie (Polit & Beck, 2008).    

 Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) är en litteratursökning med hög 

sensitivitet och hög specificitet, väl genomförd. Med detta menas att författarna till en studie 

har lyckats fånga in relevanta artiklar (hög sensitivitet) samt lyckats med att utesluta 

irrelevanta artiklar (hög specificitet) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). Författarna 

diskuterade tillsammans vilka sökord som skulle kunna vara lämpliga för den här studien och 

gjorde också en sökning på enbart MeSH termen Inflammatory Bowel Diseases för att på sätt 

se vilka underkategorier som fanns i databasen på det MeSH ordet. Detta ansågs som en 

styrka när sökord för den här studien bestämdes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). 

Sökorden som använts i den här studien är Inflammatory Bowel Diseases, Qualitative, 

Everyday life och Lived experiences. Sökorden användes både i fritext kombinationer och 

kombinationer med MeSH termer. Fritextsökningar gör att databasen i fråga inkluderar alla 

artiklar som någonstans i texten innehar det sökta ordet vilket författarna inte ansåg vara en 
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svaghet då artiklar som svarade på syftet framkom när detta användes. MeSH termer hjälper 

författare att täcka in all den litteratur som finns inom det efterfrågade området (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2012). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) är det en styrka att 

kombinera olika sökord för att få fram all relevant litteratur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2012). Den booleska termen AND användes vilket även det anses som en styrka då sökningen 

begränsas till litteratur som innehåller de båda sökorden tillsammans. Ett exempel på detta är 

sökningen Inflammatory Bowel Diseases AND Qualitative Research som för den här studien 

gjordes både i PubMed och Cinahl. Som limits, valdes av författarna att artiklarna skulle 

behandla vuxna individer. I PubMed valdes åldersintervallen 19 + years och i Cinahl valdes 

All adult. Författarna ansåg att studien eventuellt skulle bli för stor om både barn, tonåringar 

och vuxna behandlades. I Cinahl användes peer-reviewed i sökningarna vilket innebär att 

artiklarna är vetenskapligt granskade och som valdes av författarna för att få högre kvalitet i 

artiklarna (Polit & Beck, 2008). 

 

4.4.4 Urvalsprocess av valda artiklar 

Artiklarna till den här studien skulle vara tillgängliga från Högskolan i Gävles databaser och 

därför är det också möjligt att artiklar som svarar på syftet i föreliggande studie kan ha gått 

förlorad på grund av detta. Trots det åldersintervall som valdes i PubMed, 19+ years, fick 

författarna en träff på en artikel där åldersspannet var 17-79 år när sökorden Inflammatory 

Bowel Diseases AND Qualitative Research användes som fritext. Det skulle kunna vara en 

svaghet att undertecknade valde att inkludera artikeln då några deltagare inte fyllt 18 vilket i 

Sverige räknas som vuxen ålder. Författarna ansåg dock att majoriteten av deltagarna i den 

här studien troligen var över 18 år och kunde bidra med upplevelser ur vuxnas synvinkel. De 

deltagare som inte hade åldern inne för att räknas som vuxen, ansåg författarna till 

föreliggande studie höra mer till vuxen ålder än till tonåring (Palant et al., 2015). När en 

sökning med sökorden Inflammatory Bowel Diseases (MeSH term) AND Everyday life (fri 

text) användes i PubMed fick författarna en artikelträff där åldersspannet var 7-19 år på 

deltagarna. Detta trots vald limit +19 years. Undertecknade exkluderade artikeln på grund av 

att det inte gick att urskilja vilka deltagare som var 19 år. Artikelförfattarna benämnde också 

deltagarna som children eller adolescent i löpande text vilket den här studiens författare ansåg 

vara fel ålderskategori för den här studien.    

 När sökningar i databasen Cinahl gjordes framkom två artiklar som behandlade 
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både IBD och IBS som undertecknade ansåg skulle kunna inkluderas i den här studien efter 

att ha läst titel och abstract. Artiklarna bearbetas till en början på samma sätt som resterande 

inkluderade artiklar men eftersom det inte gick att avgöra vilka deltagare som hade IBD eller 

IBS och det dessutom var fler deltagare med IBS, exkluderades artiklarna då de inte ansågs 

svara på syftet för föreliggande studie. Undertecknade kan ha gått miste om vissa upplevelser 

som deltagarna med IBD haft i dessa två studier som exkluderades, men författarna väljer 

ändå att se detta som en styrka då en tydlig översikt ges över den valda studieinriktningen. 

Två inkluderade artiklar i den här studien innehar endast deltagare med UK vilket författarna 

till den här studien inte anser vara en svaghet då flera upplevelser i de inkluderade artiklarna 

har visat sig vara liknande för deltagare med UK och MC (Sammut, Scerri & Xuereb, 2015; 

Waljee et al., 2009). 

 

4.4.5 Dataanalys 

Alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska. Ingen av författarna till föreliggande studie 

har detta som modersmål vilket skulle kunna räknas som en svaghet i bearbetningsprocessen 

då risk för feltolkningar alltid finns. Eftersom undertecknade har bearbetat de inkluderade 

artiklarna både individuellt och gemensamt anses dock risken ha minskat. Polit och Beck 

(2008) menar att tabeller är ett bra sätt för att organisera information. En styrka i föreliggande 

studie anses också av författarna vara att det gjordes en översiktlig tabell över de inkluderade 

artiklarna tidigt i skrivprocessen. Detta var till stor hjälp när metoddel och resultatdel 

sammanställdes. Enligt Polit och Beck (2008) är det av största vikt att resultat inte förvrängs 

och därför har författarna under arbetet haft en öppen dialog och diskussioner om det 

framkomna resultatet från sökta artiklar.  

 

4.5 Kliniska implikationer 

IBD-sjukdom blir allt vanligare och i och med detta kommer mötet med dessa patienter också 

att bli mer vanligt, även för en grundutbildad sjuksköterska. Författarnas mål med den här 

studien är att lyfta fram människors upplevelser av att leva med IBD och med förhoppning att 

en holistisk människosyn, en djupare förståelse och förmågan att ge god omvårdnad är något 

som varje sjuksköterska kan ta med sig i mötet med patienter som lider av IBD. Problem och 
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symtom hos patienter kan också behandlas och uppmärksammas tidigare ju bättre kunskaper 

och erfarenheter en sjuksköterska har och författarna hoppas även på att kunna bidra till att 

öka förståelsen för IBD-sjukdomar i allmänhet. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det har genomförts flera studier om människors upplevelser av IBD. Författarna till 

föreliggande studie saknade artiklar som inriktat sig på endast en upplevelse då de flesta 

studier behandlade flera olika upplevelser. Det hade varit intressant då upplevelserna och de 

fysiska symtomen är varierande från person till person och kvalitativa studier för det mesta 

har ett lågt deltagarantal. Exempel på fortsatt mer upplevelseinriktad forskning skulle kunna 

vara patienters upplevelser av sjukhusmaten, upplevelser av trötthet samt hur sjukdomen 

upplevs påverka relationen exempelvis mellan gifta par. Flera personer beskriver skamkänslor 

över sitt sjukdomstillstånd inför andra människor. De upplever att omgivningen vet för lite 

om IBD och vad sjukdomen innebär vilket implicerar att information om IBD-sjukas 

upplevelser vidare behöver undersökas och exponeras. 

 

4.7 Slutsats 

IBD-sjukdomar är allmänt en relativt okänd sjukdom men som blir allt vanligare i världen. 

Symtomen som IBD-sjukdomar för med sig kan upplevas som skamfyllda för patienten och 

uppfattas, av författarna, som tabubelagda i samhället. I föreliggande litteraturstudie har det 

framkommit fysiska och psykosociala upplevelser som påverkar den drabbades vardagsliv. 

Sjuksköterskan möter en stor utmaning i att kunna bemöta och vårda dessa patienter då varje 

enskild individ har olika upplevelser av samma diagnos vilket kräver ett gott samarbete 

mellan olika vårdprofessioner.
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Bilagor 

Tabell 2. Resultat från artikelgranskning: inkluderade artiklarnas författare, publikations år, studie land, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod. 

Författare 

+ publ.år +studie 

land 

 

Titel Design och 

eventuellt 

ansats 
 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Cooper, Collier, 

James, Hawkey. 

2010. England 

Beliefs about 

personal control 

and self-

management in  

30-40 year olds 

living with 

Inflammatory  

Bowel Disease: a 

qualitative study 

Kvalitativ 

ansats. 

 

Explorativ 

design. 

Antal deltagare: 24. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 13 män/ 

11 kvinnor. 

Typ av IBD: 12 deltagare hade 

UK och 12 hade MC. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: 1 år eller mer. 

Ålder på deltagare: 30-40 år. 

Medelålder på deltagare: Ej 

angivet. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes enskilt med 

deltagarna. 21 intervjuer 

genomfördes i deltagarnas 

egna hem och 3 intervjuer 

genomfördes i ett intervjurum 

på universitetet. Intervjuerna 

transkriberades sedan 

ordagrant. 

En systematisk 

ramverksanalys. 

Czuber-Dochan, 

Dibley, Terry, 

Ream & Norton. 

2012. England 

 

The experience  

of fatigue in 

people with  

inflammatory  

bowel disease: an 

exploratory study. 

Kvalitativ 

ansats. 

 

Beskrivande 

design. 

 

Antal deltagare: 46. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 15 

män/31 kvinnor. 

Typ av IBD: 18 deltagare hade 

UK 28 hade MC. 

Fokusgruppintervjuer med 4-

12 deltagare i varje grupp. 

Fokusgruppernas möte 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. 

 

Induktiv tematisk  

metod. 

 



 

 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: 3 månader till 

över 50 år. 

Ålder på deltagare: 27-80 år. 

Medelålder på deltagare: 55 

år. 

Devlen, 

Beusterien, Yen, 

Ahmed, Cheifetz 

& Moss. 2014. 

USA. 

The Burden of 

Inflammatory 

Bowel Disease: A 

Patient-Reported 

Qualitative 

Analysis and 

Development of a 

Conceptual 

Model 

Kvalitativ 

ansats  

 

Beskrivande 

design 

Antal deltagare: 27. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 14 

män/13 kvinnor. 

Typ av IBD: 21 deltagare hade 

UK och 6 hade MC. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Mellan 1-20 år. 

Ålder på deltagare: 20-59 år. 

Medelålder på deltagare: 31,5 

år. 

Fokusgrupper och intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades.  
 

Grounded Theory. 

Hall, Rubin, 

Dougall, Hungin 

& Neely. 2005. 

England 

The Fight for 

‘Health-Related 

Normality’:  

A Qualitative 

Study of the 

Experiences of 

Individuals 

Living with 

Established 

Inflammatory 

Bowel Disease 

(IBD) 

 

Kvalitativ 

ansats 

 

Beskrivande 

design 
 

 

Antal deltagare: 31.  

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 12 

män/19 kvinnor.  

Typ av IBD: 17 deltagare hade 

UK och 14 hade MC.   

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Minst 2 år eller 

mer.  

Ålder på deltagare: Ej angivet 

16 deltagare var uppdelade i 

tre fokusgrupper. 15 deltagare 

deltog i enskilda 

semistrukturerade intervjuer. 

Fokusgrupperna och  

intervjuerna spelades in och  

transkriberades. 

 

Grounded Theory  

 



 

 

Medelålder på deltagare: Ej 

angivet. 

Lesnovska, 

Börjeson, 

Hjortswang & 

Frisman. 2013. 

Sverige. 

What do patients 

need to know? 

Living with 

inflammatory 

bowel disease. 
 

Kvalitativ 

ansats. 

 

Beskrivande 

design. 
 

Antal deltagare: 30.  

Bortfall: Ej angivet 

Antal män/kvinnor: 14 

män/16 kvinnor 

Typ av IBD: 12 deltagare hade 

UK och 18 hade MC. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Vissa deltagare 

hade precis fått sin diagnos och 

vissa hade haft den över 15 år. 

Ålder på deltagare: 29-83 år. 

Medelålder på deltagare: Ej 

angivet. 

 

27 intervjuer hölls i ett rum på 

sjukhuset och 3 intervjuer hölls 

i individens hem. Alla 

intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan. 

Induktiv innehållsanalys. 
 

Mukherjee, 

Sloper & 

Turnbull. 2001. 

England. 

An insight into 

the experiences of 

parent with 

inflammatory 

bowel disease 

Kvalitativ 

ansats 
 

Explorativ 

design 

Antal deltagare: 24. 

Bortfall: Ej angivet 

Antal män/kvinnor: 5 män/19 

kvinnor 

Typ av IBD: 8 deltagare hade 

UK och 14 hade MC. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Mellan 2-36 år. 

Ålder på deltagare: 26-54 år. 

Via fokusgrupper och 

intervjuer i hemmiljö. 13 

personer deltog i fokusgrupper 

och 11 intervjuades i hemmet. 
 

Bortsett från två tillfällen, 

spelades alla intervjuer in och 

transkriberades därefter. De 

tillfällen som inte spelades in, 

gjorde forskaren istället 

anteckningar och skrev en 

rapport direkt efteråt.  

Ramverksanalys 
 
 



 

 

Medelålder på deltagare: 40 

år. 

Palant, 

Koschack, 

Rassmann, 

Lucius-Hoene, 

Karaus & 

Himmel. 
2015. 

Tyskland. 

And then you 

start to loose it 

because you think 

about Nutella": 

The significance 

of food for people 

with 

inflammatory 

bowel disease - a 

qualitative study 

Kvalitativ 

ansats 
 

Beskrivande 

design 

Antal deltagare: 42. 

Bortfall: Ett bortfall på 2 

deltagare angavs. Dessa hade 

valt att inte delta på grund av 

personliga skäl. 

Antal män/kvinnor: 19 

män/23 kvinnor 

Typ av IBD: 25 hade MC, 15 

UK och 2 hade obestämd IBD 

sjukdom. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Beskrivs ej. 

Ålder på deltagare: 17-79 år 

Medianålder på deltagare: 42 

år. 

Intervjuerna spelades in på 

video eller ljudinspelning. De 

transkriberades ordagrant och 

kontrollerades sedan av en av 

författarna.  
 

Grounded Theory. 

Purc-

Stephenson, 

Bowlby & 

Qaqish. 

2015. 

Kanada & USA. 

 

 

A gift wrapped in 

barbed wire" 

positive and 

negative life 

changes after 

being diagnosed 

with 

inflammatory 

bowel disease 

Kvalitativ 

ansats  
 
 

Beskrivande 

design  

Antal deltagare: 378. 

Bortfall: 9 deltagare föll bort 

eftersom de hade IBS eller inte 

hade fyllt i mer är 25 % data. 

Antal män/kvinnor: 66 män 

/312 kvinnor. 

Typ av IBD: 127 deltagare 

hade UK och 251 hade MC. 

Enkäter som fyllts i av 

frivilliga deltagare online eller 

i pappersform. Där deltagarna 

svarat på den kvalitativa 

frågeställningen: Kan du 

beskriva positiva/negativa 

förändringar som IBD haft i 

ditt liv?  

Grounded Theory. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590


 

 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Medelvärde på 

10 år 

Ålder på deltagare: 18-62 år. 

Medelålder på deltagare: 31 

år. 

 

Sammut, Scerri 

& Xuereb.  

2015. 
Malta. 
 

The lived 

experience of 

adults with 

ulcerative colitis 

Kvalitativ 

ansats. 
 

Explorativ 

fenomenologisk 

design 
  

Antal deltagare: 10. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 4 män/6 

kvinnor. 

Typ av IBD: Endast deltagare 

med UK. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Beskrivs ej.  

Ålder på deltagare: 29-60 år. 

Medelålder på deltagare: 45 

år. 

 

Semi- strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna hölls på platser 

som deltagaren själv valt. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Förklarande fenomenologisk 

analys. 

Sykes, Fletcher 

& Schneider. 

2015. Kanada. 
 

Balancing my 

disease: women’s 

perspectives of 

living with 

inflammatory 

bowel disease 

Kvalitativ 

ansats 

 

Beskrivande 

design 

Antal deltagare: 8. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 8 

kvinnor. 

Typ av IBD: 2 deltagare hade 

UK och 6 hade MC. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Minst 2 år eller 

mer. 

Frågeformulär samt 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Heuristisk fenomenologisk 

analys 



 

 

Ålder på deltagare: 32-50 år. 

Medelålder på deltagare: Ej 

angivet.  

 

Waljee, Joyce, 

Wren, Khan, 

Higgins. 2009. 

USA. 

Patient reported 

symptoms during 

an ulcerative 

colitis flare: A 

Qualitative Focus 

Group Study 

 

Kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 22. 

Bortfall: Ej angivet. 

Antal män/kvinnor: 10 män/ 

12 kvinnor. 

Typ av IBD: 22 hade UK. 

Tid som deltagarna levt med 

IBD sjukdom: Medianvärde 

13,5 år. 

Ålder på deltagare: 34-54 år. 

Medianålder på deltagare:  

54 år.  

 

Semistrukturerade 

fokusgrupper. Mötet med 

fokusgruppen spelades in och 

transkriberades sedan. 

Redovisas inte av författarna 

i studien. 



 

 

Tabell 3. Resultat från artikelgranskning: inkluderat författare, publikations år, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Cooper, Collier, 

James, Hawkey.  

Syftet var att undersöka 

uppfattningar om egenvård hos 

patienter med IBD genom 

deras erfarenheter samt 

kontroll över den egna 

personen. 
 

 

Vissa upplevde svårigheter att hantera kontrollförlusten som sjukdomen innebar, men majoriteten 

accepterade kontrollförlusten som en del i en kronisk sjukdom. Att lyssna till vad kroppen orkar och 

vara medveten om de fysiska påfrestningar som IBD medför, ansågs vara viktigt. Flera av deltagarna 

beskrev en beslutsamhet om att inte låta sjukdomen "vinna" och ta kontroll över deras liv. Att 

acceptera kontrollförlust var lättare för de deltagare som fick tydlig information från sjukvården om 

potentiella skov och symtom. Bristande kunskaper i samhället skapade begränsningar för deltagarna. 

För föräldrar med IBD var det viktigt att bibehålla rutiner i familjelivet. Deltagarna upplevde 

svårigheter när det gällde karriär och jobb. 

Czuber-Dochan, 

Dibley, Terry, 

Ream & Norton. 

Att undersöka trötthet, hos 

personer diagnostiserade med 

IBD, dess inverkan på det 

dagliga livet samt strategier för 

att linda symtomen  

Tröttheten som upplevdes beskrevs som utmattande och gjorde deltagarna sårbara. Tröttheten ansågs 

vara både psykisk och fysisk, akut eller ibland långvarig. Att känna sig "normal" ansågs av 

deltagarna som viktigt för att bevara integritet. Tröttheten påverkade det sociala livet och arbetslivet 

negativt. Liten förståelse om IBD samt symtomen upplevdes från omgivningen. Stöd från familj 

ansågs viktig. IBD påverkade viljan att få barn eftersom man inte upplevde att kunna fungera som 

förälder. Vissa var öppna med att prata om sin sjukdom medan andra höll det för sig själva. 

Deltagarna hade en önskan om att vården skulle bli bättre på att vårda "hela människan" och inte 

bara de kliniska symtomen. 

 

Devlen, Beusterien, 

Yen, Ahmed, 

Cheifetz & Moss. 

Att beskriva effekterna av IDB 

utifrån patientperspektiv och 

att informera om utvecklingen 

av konceptuell modell.  

De fysiska symtomen på IDB upplevdes skapa problem i vardagen. De har inverkan på dagliga 

aktiviteter och orsakade livsstilsförändringar. Störningar i arbetet, skola, föräldraskap, sociala- och 

fritidsaktiviteter, relationer och fysiskt välbefinnande togs upp. 
 

Hall, Rubin, 

Dougall, Hungin & 

Neely. 

Att beskriva upplevelser hos 

personer med IBD samt att 

identifiera copingstrategier 

som används 

Upplevelser av begränsad frihet och hälsa samt svårigheter med att upprätthålla normalitet framkom. 

Deltagarna upplevde negativ påverkan i det dagliga livet när det gäller sociala relationer, 

familjeförhållanden, arbete och upplevde känslor som oro, skam, ilska och rädsla. Trots smärta och 

försvagande symtom fanns, hos en fjärdedel av de intervjuade deltagarna, en känsla av att inte ha 

något annat val än att lära sig leva med sin sjukdom. Hälften av deltagarna kände att det saknade 

information om sin sjukdom. Svårigheter med att identifiera mat som triggade skov framkom. 

Kontrollförlust upplevdes både fysisk och psykologisk. Hur deltagarna pratar om sin sjukdom skiljer 

sig åt mellan män och kvinnor. 



 

 

 

Lesnovska, 

Börjeson, 

Hjortswang & 

Frisman. 

Att undersöka behovet av 

information uttryckt av 

patienter diagnostiserade med 

IBD. 

Patienterna upplevde ett behov av att få kunskap om deras IBD symtom och sjukdomsförloppet. 

Patienterna ansåg sig behöva mer information om anatomi, kroppens normala funktioner samt 

orsaken till sjukdomen. Vissa patienter ville inte veta orsaken till sjukdomen och hade heller inte 

önskan om att lära sig om komplikationer eller risker. De uppgav att det skapade skuldkänslor, att 

kunskapen var meningslös eftersom bot ändå inte fanns och att onödiga ångestkänslor kunde uppstå. 

Patienterna ville gärna lära sig om kost, eftersom det var något de själv kunde påverka. Patienterna 

hade lärt sig genom erfarenhet vad de kunde och inte kunde äta. Kostinformationen från vården 

upplevdes som begränsad. Deltagarna hävdade att kost är ett viktigt område eftersom det inte bara 

rör själva ätandet utan också hör till sociala evenemang, om vilka deltagarna hade blandade känslor. 

Vissa ansåg det viktigt att familj, kollegor och vänner hade kunskap om sjukdomen. Att berätta eller 

inte för andra om sjukdomen och dess symptom upplevdes som ett dilemma. På grund av den stora 

mängd information som ges vid tidpunkten för diagnos, ansåg vissa att sjukdomen tog alla energi 

och ockuperade deras tankar. Informationen var inte heller alltid på ett sådant språk som patienterna 

förstod och upplevdes ibland svår att förstå. 

Mukherjee, Sloper 

& Turnbull 

Att undersöka effekterna av 

IBD på patienter i deras 

föräldraroll 

Symtom som inkontinens och diarré upplevdes som hinder hos mödrar med småbarn. Det upplevdes 

svårt att lämna sina hem på grund av skam och det sociala familjelivet begränsades av smärta och 

trötthet hos deltagarna. Symtom ledde till att deltagarna upplevde att de lättare blev arga eller 

irritabla och fick kortare stubin. Känslor som skam och oro upplevdes. Flera mödrar upplevde 

perioder av depression. Vissa upplevde att de fått en bättre relation med sina barn tack vare 

sjukdomen. Stöd från vården upplevdes både som positiv och negativ. 

Palant, Koschack, 

Rassmann, Lucius-

Hoene, Karaus & 

Himmel. 

Att undersöka ur 

patientperspektiv betydelsen av 

mat, äta och näring samt 

betydelsen av mat i det sociala 

livet för patienter med IBD. 

Osäkerhet upplevdes när de gällde kost. Undvika laktosprodukter upplevdes som fördelaktigt. Det 

ansågs individuellt vilka livsmedel som gick bra att äta. Frustration och osäkerhet var känslor som 

många personer hade. Många personer reducerade sin nutrition under ett skov. Vissa personer hade 

ej problem med kosten. Patienterna fick begränsa vad de kunde äta men ibland var suget efter en viss 

maträtt eller produkt så stor att de åt det ändå. Många upplevde stress över kosten och kunde 

utveckla avsmak för att äta eller dricka. Svårigheter vid tillställningar som bröllop, födelsedagar eller 

restaurangbesök. Det var besvärligt att ta reda på vad som var i maten och behöva förklara för andra 

om sin sjukdom. Det var vanligt att kvinnor anklagades för att vara anorektiker, men inte män. Oro 

över att resa eftersom det upplevdes svårt att hitta lämplig kost. 



 

 

Vissa blev rekommenderade av läkare att äta glutenfritt utan de blivit testade för glutenintolerans. 

Många upplevde att sjukhusmaten orsakade problem för dem.  

Purc-Stephenson, 

Bowlby & Qaqish. 

Att undersöka de positiva och 

negativa förändringar som 

patienter med IBD upplever.  

Starkare band till familj och vänner upplevdes. Att träffa vänner som också har IBD upplevdes 

positivt. Det känslomässiga stödet är ansågs viktigt.  

Vissa upplevde personlig utveckling när de gällde stresshantering, klara av fysiska smärtor och 

hantera känslor. Vissa upplevde sig själva som mer empatiska, omtänksamma och sympatiska mot 

andra människor som lever med kroniska sjukdomar.  

Värdera livet, att uppskatta de små sakerna i livet, prioritera om och uppskatta de smärtfria dagarna. 
 

Begränsningar i frihet, psykiska biverkningar och social isolering upplevdes också. 

De kände sig tvungna att sluta med aktiviteter och kunde inte ha heltidsjobb. De ville alltid ha koll 

på vart det fanns en toalett. Det ansågs svårt att äta på restaurang och starta nya relationer. 

Energikrävande att alltid tänka på vad de åt. Sämre självförtroende, sämre självkänsla och att vara 

mindre positiv som människa upplevdes. Social isolation beskrevs. 

Sammut, Scerri & 

Xuereb. 

Att undersöka vuxnas 

upplevelser av att leva med 

ulcerös kolit.  

Smärta av symtomen och biverkningar av medicinering upplevdes. Sömnproblem, frekventa 

toalettbesök, kräkningar, viktnedgång och anemi påverkade deltagarna. 
Deltagarna upplever ett känslomässigt kaos av att leva med IBD och sjukdomen upplevdes ha en stor 

en inverkan på deras livskvalitet. Känslor som rädsla och skuld upplevdes. 
Sociala interaktioner påverkas negativt av att leva med IBD som är familje- och jobbrelaterade. De 

drabbade upplevde en känsla av att vara isolerad.  

Sykes, Fletcher & 

Schneider.  
 

Undersöka kvinnors  

erfarenheter av att  

leva med IBD. 

 

IBD diagnosen tvingade kvinnorna att ändra i sina liv bland annat när det gällde kost och dagliga 

aktiviteter. Sömnmönster, fysisk aktivitet och det sociala livet påverkades negativt av IBD. När skov 

uppkom kände deltagarna sig utmattade och det mesta av tiden spenderades i sängen. Det ansågs 

svårt att klara av sitt hushåll på grund av detta. Trots att dessa kvinnor haft diagnosen under en 

längre tid ansågs det vara ett dilemma när det gällde vilken mat man kunde och inte kunde äta. 

Livsmedel ansågs vara oförutsägbart och mat man tidigare kunnat äta kunde plötsligt ställa till med 

problem. 

 

Waljee, Joyce, 

Wren, Khan, 

Higgins. 

Att identifiera vilka symtom 

som har betydelse för 

patienterna samt att jämföra 

Flera symtom framkom. Blod i avföringen var ett symtom som skapade ångest hos deltagarna. 

Ångesten upplevdes styra deltagarnas liv och sänkte deras livskvalitet. Man kände oro och ångest 

över att vissa livsmedel kunde utlösa skov, över oförutsägbarheten om när skov kunde inträffa, 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bowlby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25359590


 

 

 

 

dessa med en lista innehållande 

vanligen uppmätta symtom för 

att avgöra om de 

patientrapporterade symtomen 

är representerade i dagens 

sjukdomsaktivitetsindex för 

UK. 

bristen på självkontroll och kontroll över tarmarna. Alla deltagarna var överens om att livsmedel 

kunde orsaka skov men de hade svårt att hitta någon gemensamhet i specifika livsmedel vilket 

ansågs bero på att detta är högst individuellt. 
 
 
 

 


