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Abstrakt  

Bakgrund: Ulcerös kolit och morbus crohn är kroniska sjukdomar och går under 

samlingsnamnet inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Sjukdomarna uppträder i skov där 

symtomen kan vara täta diarréer, trötthet samt illamående.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever sin livssituation samt att beskriva de inkluderade artiklarnas 

urvalsmetod.  

Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design där tio artiklar inkluderades, 

samtliga inhämtade från databaserna PubMed och Cinahl. Av dessa tio artiklar var åtta 

kvalitativa och två var kvantitativ, samtliga publicerades mellan 2007-2017. Resultaten 

i de inkluderade artiklarna bearbetades, därefter sammanställdes och jämfördes likheter 

samt skillnader mellan dessa. Även skillnader samt likheter i den metodologiska 

aspekten urvalsmetod granskades i artiklarna.   

Resultat: I resultatet framkom sju rubriker: Stöd från omgivningen, Upplevelse av 

trötthet, Kostens betydelse, Vikten av en god planering, Vårdens betydelse, Behandling 

och biverkningar och Metodologisk aspekt - urvalsmetod.  

Stöd från kunnig vårdpersonal och närstående ses som en positiv aspekt, medan 

avsaknaden av en helhetssyn ur ett vårdperspektiv kan bidra till en negativitet gentemot 

vården. Kosten kan vara en bidragande faktor till en begränsning i vardagen samt ett 

hinder i sociala sammanhang. Trötthet beskrivs som ett av de primära symtomen vid 

IBD, detta påverkar både den drabbade samt dess omgivning då den extrema tröttheten 

kan vara betungande för individen och påverka familjelivet negativt. 

Slutsats: Individerna upplever sin livssituation som begränsad på grund av sjukdomen, 

detta rör såväl ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Stöd kan vara en avgörande 

faktor för att uppnå välbefinnande.  

 

Nyckelord: inflammatorisk tarmsjukdom, livssituation, patient, stöd.  



 

 

Abstract 

Background: Ulcerative colitis and morbus crohn are chronic diseases and are known 

as inflammatory bowel disease (IBD). Diseases occur in episodes, where the symptoms 

may include frequent diarrhea, fatigue and nausea. 

Aim: The aim of this literature study is to describe how people with inflammatory 

bowel disease experience their life situation and to describe the selection methods of the 

included articles. 

Method: This literature study has a descriptive design incorporating ten articles, all 

collected from the PubMed and Cinahl databases. Eight of the articles were qualitative 

and two was quantitative, all published 2007-2017. The results in the included articles 

were processed, the similarities and differences between them was compiled and 

compared. Differences and similarities in the methodological aspect selection method 

were examined in the articles. 

Result: In the result, seven headings appeared; Support from the environment, Fatigue, 

Importance of diet, Importance of good planning, The importance of care, Treatment 

and side effects and Methodological aspect - Selection method. 

Support from educated healthcare professionals and close relatives is seen as a positive 

aspect, while the absence of an overall perspective from a healthcare perspective can 

contribute to a negativity towards healthcare. Diet can be a contributing factor to a 

limitation of everyday life as well as a barrier in social contexts. Fatigue is described as 

one of the primary symptoms of IBD, which affects both the patient and its 

environment, extreme fatigue can be burdensome for the individual and adversely affect 

family life. 

Conclusion: Individuals experience their life situation as limited because of the disease, 

both regarding physical, psychological and social aspects. Support can be a crucial 

factor in achieving well-being. 

 

Keywords: Inflammatory bowel disease, life situation, patient, support.  
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1. Introduktion  

1.1 Definition av kronisk sjukdom  

Enligt Myndigheten för vårdanalys (2014) definieras begreppet kronisk eller långvarig 

sjukdom som ett sjukdomstillstånd som sträcker över minst fem år eller tills att 

patienten avlider. I denna definition inkluderas både icke smittsamma och smittsamma 

sjukdomar. Exempel på vanliga kroniska sjukdomar är KOL, olika typer av cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, till kroniska sjukdomar räknas också mentala 

sjukdomstillstånd, det kan vara exempelvis ångest, olika typer av depression och 

demens. (Eriksson 2014). 

1.2 Patofysiologi och symtom  

Enligt Socialstyrelsens nationella register (2014) är 0,5 % av Sveriges befolkning 

drabbad av inflammatorisk tarmsjukdom, syftet med detta register är att ge en överblick 

av nuläget.  

I benämningen inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ingår både Ulcerös Kolit (UC) och 

Morbus Crohn (MC). Gemensamt för dessa sjukdomar är att de orsakar inflammation i 

tarmen, de är båda kroniska, de drabbar relativt unga personer samt att 

sjukdomsförloppet ofta går i skov. Orsaken till att inflammation uppstår är okänd. Vissa 

genetiska faktorer förekommer vid båda sjukdomarna, dock har arvet visat sig ha ett 

starkare inflytande vid MC jämfört med UC. Tarminflammationen orsakar svullnad och 

gör tarmen lättblödande, vid MC kan dock djupare sår i tarmslemhinnan samt 

fistelbildning förekomma. Oftast förekommer inflammationen i hela eller delar av 

tjocktarmen, men vid MC kan den vara belägen i hela mag-tarmkanalen. Vid skov av 

IBD förekommer frekventa diarréer, ofta tillblandade av blod och slem som i längden 

kan leda till vätskeförlust samt elektrolyt- och proteinbrist, vilket är ett tillstånd som kan 

kräva sjukhusvård (Ericson & Ericson 2012). Ytterligare symtom vid IBD kan vara 

illamående, kräkningar, trötthet, viktminskning, ledsmärtor, anemi och i vissa fall feber 

(Stubberud & Nilsen 2011). 

 

 



 

2 

 

1.3 Behandling 

Enligt Ericson och Ericson (2012) behandlas patienter med IBD oftast polikliniskt med 

en underhållsbehandling som är symtomlindrande i form av inflammationsdämpande 

läkemedel. Över hälften av de som lider av IBD är i behov av kirurgiska ingrepp där 

hela eller delar av tarmen avlägsnas, i vissa fall kan det även vara aktuellt att anlägga en 

stomi (Stubberud & Nilsen 2011). Utöver den medicinska behandlingen kan det vara 

aktuellt med nutritionsbehandling då svåra skov kan leda till viktnedgång (Ericson & 

Ericson 2012). 

1.4 Att leva med kronisk sjukdom 

Att fungera i det vardagen och att hitta en balansgång mellan livet och en kronisk 

sjukdom kan ses som väldigt utmanande menar McQuoid (2017). Hon lyfter i sin studie, 

om kroniskt njursjuka, att många ofta känner sig begränsade i sitt liv där sjukdomen 

många gånger ligger som första och största prioritet. Denna balansgång betonas även av 

Kneck, Fagerberg, Eriksson och Lundman (2014) som har studerat hur personer som 

diagnostiserats med diabetes hanterar sin nya livssituation. Initialt i sjukdomsförloppet 

upplevde deltagarna svårigheter att kontrollera sitt blodsocker och samtidigt ha 

förmågan att leva ett relativt normalt liv där inte sjukdomen tar överhand, denna balans 

var något som uppnåddes med hjälp av att öka sina kunskaper inom ämnet. Simons et.al 

(2017) menar att man på många sätt kan styra sitt välmående även fast man är drabbad 

av en kronisk sjukdom, här lyfts vikten av att kunna göra fördelaktiga val för att kunna 

motverka eventuella symtom som sjukdomen kan medföra. Det kan innefatta val av kost 

eller att ta ställning till hur mycket alkohol eller tobak man bör konsumera.   

 

1.5 Livssituation 

Willman (2014) tar upp i sina texter att livskvalitet eller upplevelse av en god 

livssituation är högst individuellt och att även en väldigt sjuk person kan uppleva detta. 

Komponenter till en god livskvalité eller att uppleva att man har en god livssituation 

innefattar ofta inställningen till eventuell sjukdom och hur man väljer att hantera den, 

här spelar individens egna värderingar en stor roll. Man måste utgå från personens egna 

uppfattningar gällande exempelvis normer, mål, intressen och förväntningar (SBU 

2012).  
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I denna litteraturstudie innefattar begreppet livssituation en individuell tolkning av det 

psykiska och fysiska måendet samt det sociala samlivet, även hur individen hanterar sin 

situation utifrån dennes inre- och yttre resurser.  

1.6 Sjuksköterskans roll och omvårdnadens bärande begrepp  

Sjuksköterskans yrkesroll inriktas på att se till de resurser som finns hos varje enskild 

individ och därmed arbeta för att främja hälsa. I denna roll ingår också att informera och 

undervisa patienter för att stärka deras förmåga till egenvård, vilket är av särskilt stor 

vikt vid kroniska sjukdomar (Willman 2014). Sjuksköterskans inställning har en stor 

betydelse för hur patienten upplever sin situation, genom att se vad patienten behöver 

utan att hen behöver be om det kan sjuksköterskan underlätta för patienten. Då 

sjuksköterskan visar inlevelseförmåga och förståelse kan vårdsituationen underlättas 

och bilda en bra grund för en god vård (Stubberud & Nilsen 2011). 

 

Hälsa är ett omfattande centralt begrepp inom omvårdnad, där många aspekter måste 

tillgodoses. Vägen till god hälsa kan se väldigt olika ut för olika individer där kultur, 

tidigare upplevelser, värderingar och intressen spelar stor roll (Alslman, Ahmad, Bani 

Hani och Atiyeh 2017; Willman 2014). Enligt Socialstyrelsens (2016) definition handlar 

hälsa om ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, där hälsa inte enbart ses som 

frånvaro av sjukdom. Albertsson (2004) definierar en helhetssyn i vården där begreppet 

människa har en central roll, hon menar att det är av stor vikt att vårdpersonal ska utgå 

från att se människan som en helhet där bemötandet sker utifrån patientens egna 

förväntningar på vården.  

 

Miljö har ofta en avgörande roll i en människas tillfrisknande, när en människa trivs i 

den miljö hen vistas i går ofta läkeprocessen snabbare. En individ som vistas i en dålig 

miljö kan med tiden utveckla hälsoproblem och sjukdom (Pffetscher 2014). 

Som patient har man rätt till anpassad och säker vård, enligt patientsäkerhetslagen så 

skall vårdgivare planera och individanpassa vården men även, i största möjliga mån, 

lämna utrymme för patienten och dess närstående att delta i vårdprocessen (2010:659). 

Att skapa ett förtroende mellan vårdgivare och patient kan anses som viktigt. Genom att 

som vårdgivare snabbt kunna identifiera patientens behov, om det så är behov av 

läkemedel eller bara en värmande filt, anses viktigt då patienten känner sig sedd och får 
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ett större förtroende till vårdgivaren och det kan i sin tur resultera i en bättre vård 

(Arreciado Maranon & Isla Perra 2016). 

1.7 Teoretisk referensram - KASAM  

Antonovsky (2005) beskriver att begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är indelat 

i tre dimensioner: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar 

om hur individen uppfattar det som händer i dennes omgivning. Hanterbarhet handlar 

om vilka resurser individen har för att hantera de situationer och händelse som uppstår 

och i begreppet meningsfullhet ingår i vilken utsträckning individen ser på den svåra 

situationen, detta kan vara att till exempel se den som en utmaning eller att känna 

fullständig meningslöshet. 

 

I en studie av Aujoulat, Marcolongo, Bonadiman och Deccache (2008) visar resultatet 

att deltagarna upplever en högre grad av KASAM då de finner en mening med sin 

sjukdom och kan använda detta som en drivkraft framåt i livet. Att uppleva hög 

KASAM innebär att individen känner att den uppkomna situationen är begriplig, 

hanterbar samt meningsfull och det kan sin tur generera en bättre livssituation, en låg 

KASAM kan i stället visas sig i att hanteringen av påfrestande situationer blir sämre och 

det i sin tur kan ge en försämrad livssituation (Antonovsky 2005). 

 

KASAM innehåller både friskfaktorer och riskfaktorer. Friskfaktorer är sådant som 

finns i patientens omgivning och närhet som kan underlätta hanteringen av sjukdomen, 

det kan vara faktorer som en god vårdkvalitet, stöd från närstående, inre motivation och 

att sjukdomsförloppet fortlöper som förväntat. Saker som däremot kan ses som en 

riskfaktor kan vara rökning, låg motivation, litet eller inget stöd från närstående och 

upplevelse av dåligt bemötande inom vården (Antonovsky 2005). 

1.8 Problemformulering 

Att leva med en kronisk sjukdom är en kamp där patienten strävar efter att finna en 

balans mellan det “gamla” livet och att leva med en livslång sjukdom. I Sverige lider 

0,5 % av befolkningen av inflammatorisk tarmsjukdom vilket kan ge svåra symtom 

såsom exempelvis täta diarréer, viktminskning, ledsmärtor. Begreppen livssituation 

definieras som en individuell tolkning av det fysiska och psykiska måendet samt det 

sociala samlivet. I tidigare studier där man fokuserat på hur livet påverkas av att leva 
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med andra typer av kroniska sjukdomar framkommer det att kronisk sjukdom har en 

stor inverkan på alla aspekter av livet, vidare finns ett behov av en ökad kunskap kring 

hur patienter med IBD upplever sin livssituation.  

Sjuksköterskans yrkesroll grundar sig huvudsakligen i omvårdnad vilket har som mål att 

främja hälsa. Genom att skapa en bättre bild av hur patienter med IBD upplever sin 

livssituation kan vården anpassas på en individnivå efter de specifika behov som 

patienten efterlyser och därmed kan hälsa främjas.  

1.9 Syfte och frågeställningar  

Att beskriva hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin livssituation 

samt att beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  

– Hur upplever personer med inflammatorisk tarmsjukdom sin livssituation?  

– Vilken urvalsmetod har använts i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie.  

 

2.2 Sökstrategi  

För att söka underlag av vetenskapliga artiklar valdes databasen PubMed via Medline 

som Polit och Beck (2015) beskriver som den främsta källan till att finna medicinsk 

litteratur. I PubMed användes MeSH-termer för att söka artiklar med hjälp av 

en kombination av sökorden inflammatory bowel disease, daily life och patient 

perspective. För att begränsa resultatet av sökningen utifrån studiens syfte valdes 

”limits” i form av 10 år, english samt 19+ years. Sökning gjordes även via databasen 

Cinahl som enligt Polit och Beck (2015) är en databas som omfattar artiklar ur ett 

omvårdnadsperspektiv, med hjälp av en kombination sökorden inflammatory bowel 

disease, daily life, patients experience och patient's perspective. Även här valdes en 

begränsning i sökning i form av åren 2007-2017, all adult och peer reviewed. Den 

booleska söktermen ”AND” användes vid samtliga sökningar. Se tabell 1. 

Sökningen resulterade i att 33 artiklar valdes ut, sju artiklar exkluderades då dessa var 

litteraturstudier, av de 23 som återstod var det 13 artiklar som ej var relevanta för 

studiens syfte, de återstående tio artiklarna inkluderas i studien, se figur 1.  
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier: Artiklarna ska vara relevanta för studiens syfte. Publicerade mellan 

2007-2017. Artiklarna ska vara på svenska eller engelska och finnas tillgängliga 

kostnadsfritt och i fulltext.  

Exklusionskriterier: Artiklar som inte var relevanta för syftet, litteraturstudier och 

artiklar som innefattade barn och ungdomar exkluderades.  

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar  

Databas Begränsningar 

(limits), 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, english, 

Adult:19+ years 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (MeSH major 

topic) 

8317 
 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, english, 

Adult:19+ years 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (MeSH major 

topic) AND Daily life 

(fritext) 

14 
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Medline 

via 

PubMed 

10 år, english, 

Adult:19+ years 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (MeSH major 

topic) AND Daily life 

(fritext) AND Patient 

perspective (fritext) 

6 4 

 

 

 

 

 

Cinahl Från 2007-2017, 

All Adult, peer 

reviewed 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (fritext) 

560 
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Cinahl Från 2007-2017, 

All Adult, peer 

reviewed 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (fritext) AND 

Daily life (fritext) 

25 5 

Cinahl Från 2007-2017, 

All Adult, peer 

reviewed 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (fritext) AND 

patient experience 

(fritext) 

92 17 

Cinahl Från 2007-2017, 

all Adult, peer 

reviewed 

2017-08-28 

Inflammatory bowel 

disease (fritext) AND 

patient perspective 

(fritext) 

29 1 

 

 

 

 

Totalt 

antal 

valda 

artiklar:  

   
33 

 

2.4 Urvalsprocessen 

Figur 1. Flödesschema.     
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2.5 Dataanalys 

Resultatet i de tio artiklarna lästes var för sig av författarna där båda sammanställde 

artiklarnas resultat i en kortare sammanfattning. Dessa sammanfattningar jämfördes 

sedan, vilken efterföljdes av en gemensam diskussion där likheter och samband i 

artiklarna lokaliserades. Vidare färgkodas samtliga av de tio artiklarnas resultat utefter 

studiens syfte. Detta resulterade i sju olika rubriker, vilka ligger till grund för den 

föreliggande studiens resultat. Vidare analyserades även likheter och skillnader i 

urvalsmetoden i samtliga tio artiklar för att säkerställa kvaliteten på den metodologiska 

aspekten, se tabell 2. Åtta av dessa tio artiklar hade en kvalitativ ansats och två hade en 

kvantitativ ansats.  

2.6 Forskningsetiska överväganden    

Resultatet av denna litteraturstudie kommer att framställas utan att utesluta eller 

förvränga något som framkommit under analysprocessen. Ett objektivt förhållningssätt 

till materialet kommer att tillämpas och alla former av plagiering, falsifiering och fusk 

kommer att exkluderas i arbetet. Då forskare ofta ställs inför etiska dilemman samt att 

forskningsprocessen historiskt sett inte alltid utförts på ett etiskt korrekt sätt har etiska 

koder inom forskning utformats för att skydda deltagarna i forskningsstudier (Polit & 

Beck 2015). De studier som ingått i detta arbete är granskade utifrån att de ska ha ett 

etiskt ställningstagande i sin forskning. 

 

3. Resultat 

Resultatet består av sju rubriker: Stöd från omgivningen, Upplevelse av trötthet, Kostens 

betydelse, Vikten av en god planering, Vårdens betydelse, Behandling och biverkningar 

och Metodologisk aspekt - urvalsmetod. En sammanställning av de inkluderade 

artiklarna med författarnamn, publikationsår, land, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp/urval, datainsamlingsmetod samt dataanalys redovisas i bilaga 1, 

tabell 2. Författare, titel, syfte samt resultat redovisas i bilaga 2, tabell 3. 

3.1 Stöd från omgivningen   

Devlen et al. (2015) menar att vänner och familj i många fall utgör ett stöd för personer 

med IBD, dock visar resultatet också att flertalet av deltagarna beskriver en känsla av 

bristande förståelse från sina nära och kära. Lahat, Neuman, Eliakim och Ben-Horin 

(2014) har i sin studie kartlagt vilken betydelse anhörigas engagemang har för personer 
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som lever med inflammatorisk tarmsjukdom där resultatet visar att anhörigas förståelse 

är av stor betydelse för hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom hanterar sin 

situation.   

 

Vikten av en god social relation till de som står närmast belyser Fletcher, Schneider, 

Van Ravenswaay och Leon (2008) som menar att sjukdomens natur ofta orsakar 

problem vad gäller intimitet i parförhållanden. Devlen et al. (2015), McCormick et al. 

(2012), Sykes, Fletcher och Schneider (2015) och Purc-Stephenson, Bowlby och Qaqish 

(2015) lyfter samtliga att IBD kan bidra till ett utanförskap då sjukdomen hindrar 

deltagarna från att delta i sociala tillställningar. Många beskriver även att det kan vara 

fördelaktigt att delta i en stödgrupp för personer med IBD, där ett utbyte av erfarenheter 

och upplevelser kan ske (Fletcher et al. 2008; (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & 

Norton 2012). 

 

Devlen et al. (2015) och Purc-Stephenson, Bowlby och Qaqish (2015) betonar 

svårigheterna med att sköta sitt arbete eller att studera till följd av sjukdomens symtom, 

något som i sin tur även leder till sämre karriärmöjligheter för dessa individer. Carlsson 

och Persson (2015) lyfter dock vikten av att ha ett arbete då detta skapade en känsla av 

mening och gav deltagarna ett avbrott från sjukdomen.  

 

3.2 Upplevelse av trötthet  

När man är drabbad av IBD är det inte bara själva tarmfunktionen som rubbas utan det 

kan också finnas kringliggande symtom som kan bli tuffa att handskas med i vardagen, 

ett sådant symtom kan vara trötthet. Tröttheten kan finnas trots frånvaro av övriga 

tarmsymtom och man kan uppleva detta trots att man ej befinner sig i ett pågående 

skov, många som lider av IBD beskriver just tröttheten som det primära och det som är 

mest begränsande i vardagen (Czuber-Dochan et al. 2012; Sykes, Fletcher & Schneider 

2015).  Många upplever en vanmakt kring att hela tiden känna en brist på energi, att 

orka med vanliga vardagliga saker blir ett stort projekt som kan kännas övermäktigt 

(Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek och Frisman 2010).  

 

Tröttheten är som oftast närvarande och kan vara svår att göra något åt, att vila räcker 

inte alltid och trots att man upplevt en god nattsömn kan ändå upplevelsen av trötthet 

vara så betungande att man ändå inte orkar med det som behöver göras under dagen 
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(Czuber-Dochan et al. 2012; Sykes, Fletcher & Schneider 2015).  

Känslan av trötthet kan grunda sig i flera olika orsaker, det kan bero på en psykisk 

påfrestning som grundar sig att man på grund av sjukdomen upplever att man inte 

räcker till eller att man inte är den tillgång till familj och vänner som man en gång varit. 

Trötthet genererad av rädsla och oro kring sjukdomen förekommer ofta, det kan vara att 

man känner sig orolig inför smärta som orsakas av själva tarminflammationen men det 

kan också vara en oro inför eventuella följdsjukdomar till exempel cancer (Czuber-

Dochan et al. 2012; Pihl-Lesnovska et al. 2010).  

 

3.3 Kostens betydelse  

Kostens inverkan på sjukdomsförloppet vid IBD belystes av både Devlen et al. (2015), 

McCormick et al. (2012) och Sykes, Fletcher och Schneider (2015) vilka är eniga om att 

det finns viss typ av kost som kan trigga ett skov av sjukdomen eller förvärra 

symtomen. Detta i sin tur leder till en modifierad kost där exempelvis nötter, fröer och 

stark mat undviks, vilket ofta kan orsaka problematiska begränsningar för denna 

patientgrupp (Sykes, Fletcher & Schneider 2015). Trots en strikt kosthållning fanns en 

oförutsägbarhet då flertalet av deltagarna rapporterar att en viss typ av kost som tidigare 

fungerat bra helt plötsligt kan påverka kroppen och tarmfunktionen negativt. Mängden 

men även olika kombinationer av föda var också något som beskrivs kunna förvärra 

symtomen (Devlen et al. 2015; Sykes, Fletcher & Schneider 2015).  

Pihl-Lesnovska et al. (2010) belyser kosten som en del av det sociala livet och menar att 

en icke fungerande kosthållning kan bidra till en begränsning av sociala aktiviteter.  

 

3.4 Vikten av en god planering  

För många med IBD går mycket av tiden åt till att planera. Det kan innefatta de 

vardagliga sysslorna likväl som sociala tillställningar eller bara ett föräldramöte 

(Czuber-Dochan et al. 2012). Att ta hänsyn till i sin planering kan vara att undvika en 

viss sorts mat för att förhindra att eventuella symtom uppkommer (Sykes, Fletcher & 

Schneider 2015) men det kan också vara att ha koll och kartlägga lokaler som man 

behöver vistas i under en längre period för att kunna ha snabb tillgång till en toalett 

(Fletcher et al. 2008; McCormick et al. 2012). 
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Ofta uppkommer skov av IBD när man minst anar det, många drabbade upplever därför 

att just planeringen medför något positiv, på så sätt kan man styra sin vardag och 

uppleva en känsla av kontroll, känslan av att “ha fullt upp” genererade ofta i att 

personen inte lika medvetet kände av sjukdomens eventuella biverkningar (Czuber-

Dochan et al.2012; Purc-Stephenson, Bowlby, & Qaqish 2015). Vissa saker kan 

däremot vara svåra att planera för personer som lider av IBD, exempelvis en resa eller 

utflykt vilka kan komma att bli inställda eller uppskjutna på grund av skov (Czuber-

Dochan et al. 2012; Devlen et al. 2015). 

   

3.5 Vårdens betydelse  

Många som är drabbade av IBD finner stöd i att ha en god kontakt med vården (Czuber-

Dochan et al. 2012). Att ha kunnig personal omkring sig är en viktig del i 

välbefinnandet menar också Pihl-Lesnovska et al. (2010).  

I vissa avseenden kunde en del patienter uppleva att de behandlades lite som 

“försökskaniner” där vården gång på gång erbjöd olika behandlingsmetoder utan någon 

direkt uppföljning (McCormick et al. 2012). 

 

För att kunna erbjuda en så god vård som möjligt är det viktigt att vårdpersonalen har en 

helhetssyn och ser hela människan och inte bara det som är direkt länkat till sjukdomen 

detta belyser McCormick et al. (2012) och Czuber-Dochan et al. (2012). I dessa studier 

påpekade deltagarna att de ofta tyckte att fokus låg på endast ett problemområde och 

vårdpersonalen glömde bort att uppmärksamma kringliggande bekymmer som kunde 

identifieras som ett hinder i vardagen för patienten. Dessa deltagare efterlyste en 

bredare syn från vårdpersonalen, där man inte bara strävade efter att få en fungerande 

tarm utan även att kunna uppmärksamma och lindra eventuella biverkningar. Carlsson 

och Persson (2015) lyfter i sin studie att många patienter upplevde att vårdpersonalen 

inte alltid tog hänsyn till patientens egna kunskaper om sjukdomen vilket fick dem att 

känna sig förbisedda.  

I en studie av Lesnovska, Börjeson, Hjortswang och Hollman Frisman (2014) 

framkommer det att många patienter med IBD känner ett behov av mer information 

kring sjukdomen. De uppger att de vill ha en mer sammanhängande information kring 

kroppens anatomi och hur olika delar av kroppen påverkas i samband med sjukdomens 

skov. 
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3.6 Behandling och biverkningar  

Merparten av de som lider av IBD har någon form av läkemedelsbehandling för sina 

symtom, vilket är ett dilemma då dessa läkemedel som regel har flertalet biverkningar. 

Dessa biverkningar upplevs ofta orsaka mer problem än vad sjukdomen i sig gör, vilket 

skapar ett dilemma huruvida dessa individer bör fortsätta sin läkemedelsbehandling 

eller avbryta behandlingen och istället riskera förvärrade symtom från sjukdomen 

(Devlen et al. 2015; McCormick et al. 2012). Andra bekymmer som medföljer denna 

typ av långvarig medicinering är rädslan för den långsiktiga effekten av läkemedlen 

såsom exempelvis eventuell påverkan på fostret vid graviditet (Devlen et al. 2015).  

Det framkommer att patienterna kan känna ett behov av mer information kring 

läkemedel och dess biverkningar. Önskemål som lämnades av patienterna var att gå 

igenom skriftlig information tillsammans med sjukvårdspersonalen, många uppgav att 

den skriftliga informationen som skickades till hemmet ofta var svår att tyda och 

patienten kunde ha svårt att plocka ut relevanta delar (Lesnovska et al. 2014).  

 

3.7 Metodologisk aspekt - Urval   

Fyra av artiklarna i denna studie (Carlsson & Persson 2015; Devlen et al. 2015; 

McCormick et al. 2012; Sykes, Fletcher & Schneider 2015) har använt sig av 

ändamålsenligt urval.  

Fem av artiklarna använder sig av ett bekvämlighetsurval (Czuber-Dochan et al. 2012; 

Fletcher et al. 2008; Lahat et al. 2014; Lesnovska et al. 2014 & Purc-Stephenson, 

Bowlby & Qaqish 2015).  

En artikel (Pihl-Lesnovska et al. 2010) har använt sig av ett teoretiskt urval.  

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med IBD upplever att de är starkt 

begränsade av sjukdomen och att den i stor utsträckning påverkar deras livssituation till 

det sämre. Flertalet av dessa personer uppger att en stor faktor är social utanförskap då 

sjukdomen hindrar dessa individer från att exempelvis delta i olika sociala 

sammanhang. Vidare kan sjukdomen också skapa ett ofrivilligt utanförskap då den 

under svåra skov kan hindra dessa personer från att utföra sitt arbete eller sina studier. 

Även kosten kan skapa en begränsning, i form av strikt kosthållning och att behöva 
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avstå från exempelvis middagsbjudningar, då viss typ av föda kan trigga 

tarminflammationen och därmed förvärra symtom och/eller framkalla skov. En annan 

begränsning kan vara att behöva kartlägga och planera sin tillvaro på grund av de svåra 

symtom som kan uppstå i samband med sjukdomen, ett exempel på detta kan vara 

behovet att ha alltid veta var närmsta toalett är. Trötthet beskrivs som ett av de primära 

symtomen som alltid är närvarande och kan därmed skapa en stor begränsning. 

Tröttheten kan påverka individens förmåga att klara av vardagliga sysslor, den kan 

också skapa en känsla av otillräcklighet gentemot familj och vänner hos den drabbade 

som inte längre upplever samma energi och lust som tidigare.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Det framkommer i litteraturen att en god kontakt med vården där individen ses som en 

helhet och inte bara betraktas som sin sjukdom är av fördel för patientens upplevelse av 

en god livssituation (McCormick et al. 2012; Czuber-Dochan et al. 2012). Här har 

Albertsson (2004) beskrivning av människan en betydande roll då hon menar att det är 

av stor vikt att se varje patient som en egen individ samt att anpassa vården efter varje 

unikt vårdmöte. Författarna till föreliggande studie anser att mötet mellan vården och 

patienter med IBD bör vara på en individanpassad nivå där fokus inte enbart ligger på 

de fysiska besvär utan även på de psykiska problem som kan finnas, detta styrker 

Alslman et al. (2017) som lägger vikt på att se hela patienten ur både ett fysiskt och 

psykiskt perspektiv och utifrån dessa aspekter skapa en anpassad vård för att främja 

individens hälsa. Socialstyrelsens (2016) definition av hälsa styrker detta, då denna 

definition handlar om att hälsa är ett tillstånd som innefattar såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt välbefinnande. Författarna till föreliggande studie anser att vård och behandling 

är en central del i dessa individers liv på grund av att IBD är en kronisk sjukdom, 

därmed kan vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska ha en positiv men också en 

negativ inverkan på patientens livssituation.  

 

Behovet av stöd är något som framkommer i en studie gjord av Lesnovska et al. (2014) 

som menar att flertalet av dessa patienter upplever att de får bristfällig information kring 

sjukdomen. Inte bara stödet från vården kan vara betydande för en individ med en IBD, 

här lyfter Devlen et al. (2015) och Lahat et al. (2014) att även stöd och förståelse från 

närstående är av stor vikt för hur individen hanterar samt finner meningsfullhet i sin 

sjukdom. Aujoulat et al. (2008) nämner även de att meningsfullhet är något avgörande i 
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hur man hanterar sin sjukdom samt att det är fördelaktigt att finna acceptans för att 

kunna skapa en god livssituation. Meningsfullhet och hanterbarhet är del av KASAM 

(Antonovsky 2005) som därför är applicerbar på denna patientgrupp.  

Flera av artiklarna (Devlen et al. 2015; McCormick et al. 2012; Purc-Stephenson, 

Bowlby & Qaqish 2015; Sykes, Fletcher & Schneider 2015) beskriver att IBD kan 

skapa en ofrivillig känsla av utanförskap på grund av att den kan hindra individen från 

att delta vid olika sociala tillställningar eller utföra arbete/studier. Även Fletcher och 

Schneider (2006) betonar i sin studie att IBD kan skapa ett utanförskap och en känsla av 

isolering på grund av rädsla för när symtom kan uppstå. Dock menar Carlsson och 

Persson (2015) att genom att till exempel ha ett arbete att gå till känner sig individen 

som en del av ett sammanhang och får ett avbrott från sin sjukdom, detta skapar en 

känsla av meningsfullhet vilket är en del av KASAM (Antonovsky 2005). 

 

Den sociala samvaron har en viktig roll i hur individen upplever och hanterar sin 

livssituation, anser författarna till föreliggande studie, vilket även stärks av Czuber-

Dochan et al. (2012) och Devlen et al. (2015) som betonar vikten av ett välfungerande 

socialt nätverk. Ett socialt stöd ses enligt Antonovsky (2005) som en friskfaktor då det 

kan stärka individens KASAM. Här anser författarna till föreliggande studie att även 

miljö, som också är ett av omvårdnadens bärande begrepp, kan appliceras då den 

omgivande miljön som innefattar det sociala nätverket kring individen har en betydande 

roll för hur hen hanterar sin situation. Enligt Pffetscher (2014) är miljön runt patienten 

av stor vikt då den omgivningen både kan främja hälsa men också leda till ohälsa.  

 

Ett primärt symtom som flertalet med IBD upplever är extrem trötthet, detta beskrivs 

som ständigt närvarande och begränsar individen i det vardagliga livet på flera sätt 

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

föreliggande studie anser att det är av stor vikt att som vårdpersonal identifiera sådana 

symtom, som i detta fall trötthet, som inte är direkt kopplade till sjukdomens uppenbara 

symtombild. Arreciado Maranon och Isla Perra (2016) lyfter vikten att som 

vårdpersonal identifiera de behov som patienten har för att bästa möjliga vård ska 

uppnås. Begränsningar på grund av trötthet hos personer med kronisk sjukdom är något 

som också styrks i en studie av Kralik, Telford., Price och Koch (2005). Att ständigt 

lida av trötthet kan även vara begränsade på så sätt att det påverkar livskvalitén och 

därmed kan försämra individens livssituation, vardagliga saker kan upplevas som 
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betungande och det kan vara svårt att finna motivation till att få saker gjorda (Czuber-

Dochan et al. 2012; Pihl-Lesnovska et al. 2010; SBU 2012). Att som närstående och 

vårdpersonal kunna visa förståelse för detta och stötta individen till att finna motivation 

anser författarna till föreliggande studie kan stärka individen och därmed öka dennes 

KASAM, detta styrker även Antonovsky (2005).  

4.3 Metodologisk aspekt - diskussion  

Det har betydelse för studiens resultat vilket urval som väljs. Syftet med att beskriva 

urvalet i studien är för att läsaren ska ha möjlighet att ta ställning hur väl den valda 

urvalsmetoden representerar populationen. En kvalitativ studie syftar till att undersöka 

innehåll och egenskaper och kan ge ett fylligare och djupare resultat, medan en 

kvantitativ studie har syfte att beskriva likheter och olikheter mellan grupper (Polit & 

Beck 2015).  

 

Fyra av artiklarna i resultatet har använt sig av ett så kallat ändamålsenligt urval 

(Carlsson & Persson 2015; Devlen et al. 2015; McCormick et al. 2012 & Sykes, 

Fletcher & Schneider 2015). Polit och Beck (2015) beskriver att man inom denna typ av 

urval väljer ut den typ av objekt som man tror passar studiens syfte och därmed ger det 

mest tillförlitliga resultatet. Fem av artiklarna använder sig av ett bekvämlighetsurval 

(Czuber-Dochan et al. 2012; Fletcher et al. 2008; Lahat et al. 2014; Lesnovska et al. 

2014; Purc-Stephenson, Bowlby, & Qaqish 2015). Detta urval använder sig forskaren 

av på grund av att denna urvalsgrupp är lättillgänglig samt att det är det billigaste och 

enklaste valet (Polit & Beck 2015). En artikel (Pihl-Lesnovska et al. 2010) har använt 

sig av ett teoretiskt urval, vilket beskrivs av Polit och Beck (2015) som en lämplig 

metod att använda sig av för att vidare undersöka en befintlig teori. Skillnaden på denna 

urvalsmetod jämfört med andra är att här finns inga tydliga ramar som bestämmer vilka 

som bör ingå i den tilltänkta studien, istället anpassas studien efter arbetets gång.  

4.4 Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande studie har valt att göra en litteraturstudie med deskriptiv 

design. Polit och Beck (2015) beskriver att en litteraturstudie innebär att forskaren tar 

del av redan existerande forskning för att göra en sammanställning av denna och 

därmed bidra med kompletterande fakta inom ett visst område. En deskriptiv design har 

som syfte att observera, beskriva och dokumentera ett visst fenomen. Det valda 
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fenomenet i föreliggande studie var att utforska hur personer med IBD upplever sin 

livssituation genom att ta del av tidigare forskning inom området, därav valdes en 

deskriptiv design för att svara på det valda syftet. Polit och Beck (2015) menar att en 

deskriptiv litteraturstudie är trovärdig då denna typ av studie innehåller få felmarginaler.  

 

För att ta del av tidigare forskning inom det valda området valdes databaserna Cinahl 

och PubMed, vilka Polit och Beck (2015) beskriver som de primära databaserna inom 

medicin och omvårdnadsforskning. För att optimera sökningen i PubMed användes 

MeSh-termer som enligt Polit och Beck (2015) används då olika termer kan användas 

för samma begrepp. Vid litteratursökningen har följande inklusionskriterier valts: de 

studierna ska vara relevanta för föreliggande studies syfte, publicerade mellan 2007-

2017, vara på svenska och engelska samt finnas tillgängliga kostnadsfritt och i fulltext. 

Att begränsa litteratursökningen till enbart studier på svenska eller engelska samt att 

sökningen begränsas till kostnadsfria fulltext-studier kan ses som en svaghet då detta 

kan innebära att annan relevant forskning ej inkluderas.  

Studier som har exkluderats i föreliggande studie är artiklar som ej är relevanta för 

studiens syfte, litteraturstudier eller artiklar som innefattar barn och ungdomar. Att välja 

bort studier som fokuserat på barn och ungdomar kan dels ses som en svaghet då denna 

exkludering kan leda till att ett viktigt perspektiv faller bort. Å andra sidan kan det ses 

som en styrka i studien att fokus har lagts på en specifik målgrupp, i detta fall personer 

18 år, över vilket har genererat ett mer trovärdigt resultat.  

 

Vid dataanalysen har författarna till föreliggande studie använt sig av färgkodning som 

enligt Polit och Beck (2015) är en bra metod för att identifiera teman och kategorisera 

information. Resultatet består av tio vetenskapliga artiklar vilket kan ses som en svaghet 

i studien på grund av det relativt låga antalet, dock anser författarna att användandet av 

ett mindre antal artiklar ger möjlighet till att utforska innehållet på en djupare nivå samt 

minska risken att misstolka innehållet. Resultatet innehåller flera artiklar av samma 

författare, författarna till föreliggande studie anser att detta kan ses som både en styrka 

och en svaghet. Styrkan kan vara att författarna inom dessa områden forskat under en 

längre tid och är därför mer insatta i ämnet, en svaghet är dock att det finns en osäkerhet 

kring huruvida författarna håller sig objektiva till ämnet.  
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4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till vidare 
forskning  

Denna studie har betydelse för sjukvården för att den lyfter och påvisar begränsningar 

som personer med IBD upplever. Den lyfter även att vårdpersonalen bör ha ett bredare 

och mer holistiskt synsätt för att kunna erbjuda patienter en mer individanpassad vård. 

Vidare forskning bör därför fokusera på att kartlägga vilket behov av information och 

bemötande denna patientgrupp har för att i sin tur kunna främja patientens känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Föreliggande studie belyser även kostens 

inverkan på sjukdomen, författarna anser att det finns ett behov till vidare forskning för 

att studera i vilket utsträckning kosten påverkar sjukdomen för att utifrån det underlätta 

och minska symtom. 

 

5. Slutsats 

Tidigare studier visar att IBD har en stor inverkan på individens livssituation ur ett såväl 

fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv. Det framkommer att dessa individer upplever 

en omfattande begränsning i det vardagliga livet på grund av sjukdomens natur. 

Forskningen belyser behovet av stöd och förståelse från omgivningen för att främja 

patientens hanteringsförmåga.   
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Bilaga 1: Tabell 2.  

 

Författare, 

pub.år, land 

Titel Design/ansats  Undersöknings- 

grupp/ Urval 

Datainsamlings- 

Metod 

Dataanalys 

Carlsson, E. 

& Persson, 

E., 2015, 

Sverige 

Living with 

intestinal failure 

caused by crohn 

disease 

Kvalitativ 

ansats. 

12 personer som 

lider av tarmsvikt 

till följd av 

morbus crohn 

/Ändamålsenligt 

urval 

Intervju med en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Innehålls- 

analys 

Czuber 

-Dochan et 

al., 2012, 

UK 

The experience 

of fatigue in 

people with 

inflammatory 

bowel disease: 

an exploratory 

study 

Experimentell, 

kvalitativ 

ansats. 

46 deltagare var 

rekryterade från 

en databas där 

patienter med 

IBD samlades 

/Bekvämlighets- 

urval  

Intervjuer med 

fokusgrupper. 

Innehålls- 

analys 

Devlen et 

al., 2015, 

USA 

The burden of 

inflammatory 

bowel disease: A 

patient-reported 

qualitative 

analysis and 

development of 

a conceptual 

model  

Kvalitativ 

ansats 

27 personer med 

en mild till 

måttlig form av 

ulcerös kolit eller 

morbus crohn 

som för tillfället 

behandlas med 

Mesalazin 

/Ändamålsenligt 

urval  

Intervjuer med 

fokusgrupper 

Innehålls- 

analys 

Fletcher et 

al., 2008, 

Canada 

I am doing the 

best I can! - 

Living with 

inflammatory 

bowel disease 

and/or irritable 

bowel syndrome 

(Part II) 

Kvalitativ 

ansats 

8 kvinnor som 

diagnostiserats 

med IBD eller 

IBS. 

/Bekvämlighets-

urval 

Intervjuer  Innehålls- 

analys 



 

 

 

Lahat, A., 

Neuman S., 

Eliakim, R. 

& Ben-

Horin, S. 

2014. Israel 

Partners of 

patients with 

inflammatory 

bowel disease: 

how important is 

their support?  

Kvantitativ 

ansats 

101 patienter 

med IBD under 

behandling på 

samma sjukhus. 

/Bekvämlighets- 

urval  

Enkätunder- 

sökning  

Chi-test, 

fisher´s 

test, IBM 

SPSS.  

Lesnovska, 

K. P., 

Börjeson, S., 

Hjortswang, 

H., & 

Hollman 

Frisman, G., 

2013. 

Sverige 

What do patients 

need to 

know?  Living 

whit 

inflammatory 

bowel disease 

Kvalitativ 

ansats 

30 patienter med 

IBD samtliga i 

öppenvården. 

/ Bekvämlighets- 

urval  

 

Intervjuer Innehålls- 

analys 

McCormick 

et al., 2012. 

USA 

Experience of 

patients with 

chronic 

gastrointestinal 

conditions: in 

their own words.  

Kvalitativ 

ansats 

22 st 

fokusgrupper 

som hölls på tre 

olika sjukhus 

med individer 

som led av 

kroniska 

tarmsjukdomar. 

/Ändamålsenligt 

urval. 

Intervjuer 

 

Innehålls- 

analys 

Pihl-

Lesnovska et 

al., 2010. 

Sverige  

Patients’ 

perspective of 

factors 

influencing 

quality of life 

while living with 

crohn disease  

Kvalitativ 

ansats 

11 personer  

med morbus 

crohn. 

/Teoretiskt urval.  

Intervjuer  Innehålls- 

analys 

 

Purc-

Stephenson, 

R., Bowlby, 

D. & Qaqish 

ST., 2015. 

“A gift wrapped 

in barbed wire” 

positive and 

negative life 

changes after 

Kvantitativ 

ansats 

378 deltagare 

med IBD, av 

dessa hade 251 

MC och 127 UC 

/Bekvämlig- 

Enkät på 

Internet  

Innehålls-

analys  



 

 

 

Canada & 

USA 

being diagnosed 

with 

inflammatory 

bowel disease. 

hetsurval 

Sykes et al., 

2015. 

Canada 

Balancing my 

disease: 

women´s 

perspectives of 

living with 

inflammatory 

bowel disease.  

Kvalitativ 

ansats 

Åtta kvinnor, i 

åldern 30-50 år, 

med IBD var 

rekryterade. 

/Ändamålsenligt 

urval.  

Semi- 

strukturerade 

intervjuer.  

Innehålls- 

analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Tabell 3.   

 

Författare & titel  Syfte Resultat 

Carlsson, E. & Persson, E.  

Living with intestinal failure 

caused by crohn disease - not 

letting disease conquer life. 

Att beskriva hur det är att 

leva med tarmsvikt till 

följd av Morbus Chron, 

samt hur detta påverkar det 

dagliga livet.  

Resultatet visar att dessa patienter 

upplever en daglig kamp för att inte 

låta sjukdomen ta över livet. För att 

klara denna kamp krävs en noga 

planering och stöd från anhöriga.   

Czuber-Dochan, W., Dibley, L., 

Terry, H., Ream, E & Norton C.  

The experience of fatigue in 

people with inflammatory bowel 

disease: an exploratory study 

Att undersöka fysisk, 

psykisk och social trötthet 

och dess inverkan på det 

dagliga livet. Syftet är 

även att undersöka om de 

finns verktyg som gör det 

lättare att leva med och 

hantera denna typ av 

trötthet hos personer med 

IBD. 

Studien kom fram till att det fanns fem 

undergrupper under temat trötthet. 

Dessa var: Upplevelsen av trötthet -

Där deltagarna beskrev det som 

konstant utmattning 

Orsaker till trötthet - Både psykiskt 

och fysiskt.   

Hantera trötthet - Där planering, vila 

och reducerad stress hade stor 

betydelse. 

Konsekvenser av trötthet - 

Begränsningar i vardagen, främst ur 

ett socialt perspektiv.  

Vikten av stöd - Viktigt med 

förståelse från omgivningen.  

Devlen, J., Beusterien, K., Yen, 

L., Ahmed, A., Cheifetz AS. & 

Moss, A.  

The burden of inflammatory 

bowel disease: A patient-

reported qualitative analysis 

and development of a 

conceptual model. 

Att beskriva hur IBD 

påverkar livet ur ett 

patientperspektiv.  

Studien visar att IBD begränsar 

deltagarnas liv då sjukdomen hindrar 

dem från att umgås med vänner, jobba 

eller gå i skolan. Studien belyser även 

läkemedelsbehandlingens baksida i 

form av biverkningar och den 

ekonomiska belastningen.   

Fletcher, P., Schneider, M., Van 

Ravenswaay, V. & Leon, Z. 

I am doing the best I can! - 

Living with inflammatory bowel 

disease and/or irritable bowel 

syndrome (part II). 

Undersöka erfarenheter 

hos kvinnor med IBD 

och/eller IBS med fokus på 

hur man hanterar 

sjukdomen. 

Det visade sig vara fördelaktigt att för 

kvinnorna i studien att vara en del av 

något, exempelvis en stödgrupp, där 

deltagarna hade samma typ av 

diagnos. Det skapade en känsla av 

sammanhang och gjorde situationen 



 

 

 

mer hanterbar. Även stöd av nära och 

kära var en avgörande faktor i 

hanteringen.  

Lahat, A., Neuman S., Eliakim, 

R. & Ben-Horin, S. 

Partners of patients with 

inflammatory bowel disease: 

how important is their support?  

Att beskriva hur patienter 

med IBD upplever att det 

är att dela med sig 

information till sina 

partners.  

Majoriteten av deltagarna fann en stort 

stöd i att dela sin sjukdomsupplevelse 

med sina partners, samt att en 

stödgrupp skulle vara till stor hjälp för 

dem.  

Lesnovska, K. P., Börjeson, S., 

Hjortswang, H., & Hollman 

Frisman, G. 

What do patients need to know? 

Living with inflammatory bowel 

disease. 

Att undersöka behovet av 

kunskap som uttryckligen 

behövs hos personer med 

IBD. 

 

Resultatet visade att ökad kunskap 

kring sjukdomen var önskvärt. 

Deltagarna efterfrågade också mer 

kunskap i hur de ska hantera och klara 

av det vardagliga livet. Ytterligare 

efterfrågades även kunskap om hur 

man skulle förvalta informationen från 

sjukvården.  

McCormick, J., Hammer, R., 

Farrell, R., Geller, G., James, 

K., Loftus, E., Mercer, MB., 

Tilburt, J. & Sharp, 

R.  Experiences of patients with 

chronic gastrointestinal 

conditions: in their own words. 

Att beskriva hur personer 

med mag-tarmsjukdomar 

upplever sin livssituation.  

Resultatet av denna studie visar att 

dessa individer upplever att de inte 

blir sedda i olika vårdsammanhang. 

De beskriver också att biverkningar 

till följd av medicineringen ofta 

upplevs som mer besvärande än själva 

sjukdomen.  

 

Phil-Lesnovska, K., 

Hjortswang, H., Ek, A-C & 

Hollman Frisman, 

G.  Patients´Perspective of 

Factors Influencing Quality of 

Life While Living With Crohn 

Disease 

Att identifiera och 

beskriva meningen av god 

livskvalitet hos personer 

med Morbus Crohn. 

För att uppnå god livskvalitet spelade 

flera olika faktorer in. Det var att 

kunna se och acceptera begränsningar 

och finna ett sätt att hantera dessa. 

Självbild och relationer påverkades av 

sjukdomen och här var det viktigt med 

acceptans. Flera deltagare beskrev 

livskvalité som frånvaro av 

sjukdomen och symtom.   

 



 

 

 

Purc-Stephenson, R., Bowlby, 

D. & Qaqish ST.  

“A gift wrapped in barbed 

wire” positive and negative life 

changes after being diagnosed 

with inflammatory bowel 

disease. 

 

Att utforska positiva och 

negativa förändringar efter 

en IBD-diagnos.  

I resultatet framkommer att 73 % av 

deltagarna uppger att IBD gett 

positiva förändringar, dock uppger 80 

% av deltagarna att de upplever 

negativa förändringar på grund av 

sjukdomen.  

Sykes, D., Fletcher, P & 

Schneider, A. 

Balancing my disease: women´s 

perspectives of living with 

inflammatory bowel disease. 

Att beskriva hur kvinnor 

med IBD upplever sin 

livssituation.  

Resultatet visar att sjukdomen hade en 

stor inverkan på deltagarnas matvanor, 

sömnmönster samt deras sociala liv.  

 


