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Sammanfattning: 

 

Bakgrund: Inflammatory Bowel Disease, IBD är ett samlingsnamn för kroniska 

inflammatoriska tarmsjukdomar som består av Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). 

Sjukdomen går i skov och har symtom som frekventa diarréer, feber, rektal blödning, 

buksmärtor och viktnedgång.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med IBD samt att 

presentera vilken undersökningsgrupp som beskrivits i de inkluderade artiklarna. 

 

Metod: Studien var en litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 10 artiklar med 

kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i databaser CINAHL och PubMed.  

 

Huvudresultat: Personer med IBD upplever att både de själva och omgivningen saknar 

kunskaper om sjukdomen. De känner oro och osäkerhet över läkemedelseffekter, sjukdomens 

utveckling och återfall. Personer som hade levt med IBD under många år har utvecklat 

strategier för att klara av olika situationer. Deltagarna i de inkluderade studier är vuxna män 

och kvinnor i olika åldrar som kommer från olika länder.  

 

Slutsats: Personer med IBD beskriver flertal upplevelser av att leva med sjukdomen. Det 

framkommer att en stor del av personernas problem uppstår på grund av brister på kunskap 

om sjukdomen. Det leder till att de drabbade personerna har svårt att hantera sina dagliga 

sysselsättningar och har oro inför framtiden. Patienterna behöver få bra information och 

individanpassat stöd för att höja KASAM, utveckla egna strategier och hantera sjukdomen på 

ett bättre sätt.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Crohns Sjukdom, inflammatoriska tarmsjukdomar, sjuksköterska roll, ulcerös 

kolit, upplevelser 



 

 
 

Abstract 

 

Background: Inflammatory Bowel Disease, IBD is a collective name for chronic 

inflammatory bowel disease consisting of Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC). 

The disease is in episode and has symptoms such as frequent diarrhea, fever, rectal bleeding, 

abdominal pain and weight loss. 

 

Aim: The purpose of the study was to describe people's experiences of living with IBD and 

to present which research group described in the included articles. 

 

Method: The study was a literature study with descriptive design based on 10 articles with 

qualitative approach. Articles were searched from databases CINAHL and PubMed.  

 

Main Results: People with IBD experience that both themselves and the environment lack 

knowledge about the disease. They feel anxiety and insecurity about drug effects, disease 

development and relapse. People who had been living with IBD for many years have 

developed strategies to cope with different situations. Participants in the included studies are 

adult men and women of different ages from different countries. 

 

Conclusions: People with IBD describe several experiences of living with the disease. It 

appears that a large part of the people's problems arise due to lack of knowledge about the 

disease. This means that the affected people are having difficulty managing their daily life 

and are worried about the future. Patients need to get good information and personalized 

support to raise KASAM, to develop their own strategies and manage the disease in a better 

way. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Crohn's disease, experiences, inflammatory bowel disease, nurse role, ulcerative 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Inflammatory Bowel Disease, IBD, är ett samlingsbegrepp för kroniska inflammatoriska 

tarmsjukdomar som består av två huvudformer Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC) 

(Ericson & Ericson 2008). En kronisk sjukdom är bestående vilket innebar att den har en 

osäker process och en grundlig inverkan på de drabbade människors livsvärld (Kristoffersen 

2005). Uppkomsten av sjukdomen IBD är oklar men forskarna tror att den kan vara genetiskt 

betingad. Miljömässiga faktorer samt immunologiska mekanismer spelar också sin roll. 

Sjukdomen drabbar mest invånare i den industrialiserade västvärlden på grund av 

levnadsstandardsförändring vilken kan innebära stigande stressnivå och ohälsosamma 

kostvanor (Bengtsson 2014; Gasparetto & Guariso 2013 och M’Koma 2013). Rökningen 

ökar risken för att insjukna i Crohns, däremot har den en skyddande effekt på 

sjukdomsaktiviteten vid ulcerös kolit (Järhult & Offenbartl 2006). Kanada är ett av de 

världens länder som är mest drabbade av Crohns och ulcerös kolit. Cirka 233 000 

kanadensare lever med IBD (Gasparetto & Guariso 2013 och Skrastins & Fletcher 2018). 

Cirka 900 personer insjuknar i ulcerös kolit och ca 500 personer får Crohns i Sverige varje år 

(Järhult & Offenbartl 2006). 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska makroskopiska inflammatoriska 

tarmsjukdomar som drabbar mest unga personer och lika vanliga bland män som bland 

kvinnor (Gasparetto & Guariso 2013 och Ericson & Ericson 2008). Sjukdomen går i skov 

med symtomfria perioder och har följande symtom: frekventa diarréer, feber, rektal blödning, 

tidig mättnad, obstipation, buksmärtor eller bukömhet, gasbesvär och viktnedgång. Ulcerös 

kolit utvecklas i delar eller hela kolon, men engagerar inte tunntarmen. Crohns sjukdom kan 

uppstå i hela mag-tarmkanalen från munhåla till anus (Becker et al. 2015; Ericson & Ericson 

2008; Magro et al. 2009 och Skrastins & Fletcher 2018).  

För att ställa sjukdomsdiagnos genomförs flera undersökningar: blodprover, odlingar 

(feces och blod), röntgenundersökningar, endoskopier samt kliniska fynd (Ericson & Ericson 

2008 och Kitto 2010).  

Omfattande omvårdnad på flera plan och inte sällan sjukhusvistelse är nödvändiga vid 

IBD eftersom dessa sjukdomar inte är botbara. Målet med behandling för inflammatoriska 

tarmsjukdomar är att minska inflammationer som utlöser symtom och att reducera risk för 

komplikationer (Bengtsson 2014; Kitto 2010 och Stubberud & Nilsen 2011). IBD-behandling 

medför läkemedelsbehandling eller kirurgi. Medicinsk behandling fokuserar på sjukdomens 
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symtom och består av antidiarroika; optimering av vätske- och elektrolytbalansen samt 

näringstillståndet; läkemedel som har inflammation- och immundämpande effekt. 

Blodtransfusion eller intravenös järntillförsel korrigerar allvarlig anemi (Magro et al. 2009 

och Stubberud & Nilsen 2011).  

Kirurgisk behandling i vissa fall kan lindra sjukdomssymtom och förbättra patientens 

livskvalitet samt minska risken för allvarliga komplikationer och utveckling av cancer. 

Patienter med akut toxisk kolondilatation, massiv blödning, perforation av tarmen och 

bristfälligt svar på läkemedelsbehandling får indikation för kirurgi. Om det inte går att 

kontrollera sjukdomsförlopp kan det vara nödvändigt att göra kolektomi med ileostomi 

(Ericson & Ericson 2008; Kitto 2010 och Stubberud & Nilsen 2011).  

Att leva med Crohns eller ulcerös kolit under längre tid kan öka risk för perianal 

sjukdom med fistelöppning till hud runt ändtarmsöppningen, perforation, peritonit och 

koloncancer (Järhult & Offenbartl 2006; M’Koma 2013 och Stubberud & Nilsen 2011). 

Dessutom ökar risken för extraintestinala komplikationer som artrit med ledsmärtor eller 

lever- och gallgångspåverkan. Det finns även risk för andra autoimmuna sjukdomar som typ-

1 diabetes mellitus, psoriasis och celiaki (Ericson & Ericson 2008 och Stubberud & Nilsen 

2011).  

 

1.2 Sjuksköterskans roll i förhållande till personer med IBD 

Sjuksköterskans huvudansvar är att erbjuda möjligheter för att förbättra, bibehålla eller 

återställa hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och hjälpa 

patienterna att uppnå bästa möjliga välbefinnande samt livskvalitet fram till döden (ICN 

2017). Dessutom måste sjuksköterskor kunna visa respekt och ödmjukhet för det de inte kan 

se och inte kan förstå samt det som de inte själva kan begripa. Empati är också en viktig 

förmåga som sjuksköterskan måste ha vilket innebär att man ska sätta sig in och känna 

lidande inför någon annans smärta eller obehag (Kristoffersen & Nortvedt 2005).  

Sjuksköterskans roll i omvårdnad av personer med IBD är att ge dem stöd, råd, 

omsorg, empati vid sjukdomshantering som de uppfattar är av särskild betydelse för deras 

vård (Belling, Woods & McLaren 2008). Personer med IBD har ofta symtom, som till 

exempel illaluktande diarréer, som gör att de upplever ovärdighet och förödmjukelse och har 

ett stort behov av stöd och förståelse. Därför sjuksköterskans beteende är viktig i bemötande 

av personer med IBD eftersom detta kan antingen förstärka eller minska deras upplevelser. 

Det är viktig att sjuksköterskan vara uppmärksam och kunna se personens behov utan att de 
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ber om det samt ge chans till samtal. På detta sätt kan sjuksköterskan ge personen 

information som passar för tillfället (Stubberud & Nilsen 2011). Dessutom ska 

sjuksköterskan genom att kombinera sina medicinska- och omvårdnadskunskaper, kreativitet 

och lyhördhet gentemot personer med IBD planera en trygg och stimulerande miljö som 

främjar välbefinnande (Edvardsson & Wijk 2014).  

 

1.3 Upplevelse  

Upplevelse är en erfarenhet, händelse eller äventyr som man tar in och som påverkar ens sätt 

att vara, känna och tänka (Egidius 2008, Malmström, Györki & Sjögren 1994). Willman 

(2014) beskriver att upplevelser av hälsa är individuella. Personer kan må bra och uppleva 

god hälsa genom att ha mening och hopp i livet trots att hen är sjuk i medicinsk mening.  

 

1.4 Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang (KASAM) betyder att individen kan finna god hälsa om denne kan 

begripa, hantera och känna mening i sammanhanget som hen befinner sig i (Antonovsky 

1991).  

Teorin om KASAM innebär att en människa befinner sig på kontinuumet frisk - sjuk 

beroende på hur hög respektive låg känsla av sammanhang (KASAM) individen upplever. 

Grad av KASAM påverkar graden av de upplevda svårigheterna vid ett sjukdomstillstånd 

(Nahlén & Saboonchi 2010; Paika et al. 2010). Människor kan inte alltid botas, men man kan 

genom djupare förståelse och kunskap skapa en rörelse i riktning mot den friska polen. Om 

personen känner sig motiverad och delaktig i sin nya livssituation, kommer känslan av 

sammanhang förstärkas, vilket är en förutsättning för att ha kvar sin hälsa trots påfrestningar. 

Ett viktigt redskap i hälsofrämjande arbete är att använda människors egna resurser och 

stärka friskfaktorer i stället för att bara söka riskfaktorer (Antonovsky 1991). 

 

1.5 Problemformulering 

Uppkomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är oklar, men man ser tydligt att de 

drabbar mest invånare i den industrialiserade västvärlden, möjligen på grund av 

levnadsstandardsförändring. Sjukdomen är inte botbar och behandlingarna är för att lindra 

symtom. Personer med IBD behöver kontinuerlig vård och stöd från sjukvården. Sjukdomen 

påverkar hela människans livssituationer på många olika sätt och alla individer har sina unika 
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upplevelser. Det finns få nya litteratursammanställningar som belyser dessa upplevelser. 

Föreliggande litteraturstudien beskriver personers upplevelser av att leva med IBD för att 

sjuksköterskor ska erhålla bättre förståelse för personernas upplevelser. Med hjälp av detta 

kan vården erbjuda personer med IBD bästa möjliga vård och behandling som är 

individanpassad. 

   

1.6 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med IBD samt att 

presentera vilken undersökningsgrupp som beskrivs i de utvalda artiklarna. 

 

1.7 Frågeställningar 

1. Hur beskriver personer med IBD sina upplevelser av att leva med sjukdomen?  

2. Vilken undersökningsgrupp beskrivs i de utvalda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL och PubMed är 

elektroniska databaser som är relevanta för omvårdnadsforskning då CINAHL refererar till 

vetenskapliga omvårdnadstidskrifter och PubMed innehåller omvårdnads-hälso- och 

medicinska tidskrifter (Forsberg & Wengström 2008; Polit & Beck 2017). Sökningen gjordes 

med utgång från studiens syfte. Sökorden som användes i databasen PubMed var: 

Inflammatory Bowel Disease [MeSH Major Topic], Living Experience [fritext] och Daily Life 

[fritext]. Begränsningar som användes i denna sökning var: Full text, 10 years , Humans, 

English, Adult: 19+ years samt tillgängliga på högskolan i Gävle bibliotek.  

I CINAHL söktes artiklar med sökorden: Inflammatory Bowel Disease [fritext] och 

Experience [fritext]; Inflammatory Bowel Disease [CINAHL Headings] och Daily Life 

[fritext]. Begränsningar i databasen CINAHL var: Peer reviewed, Humans, English, All 

adult, artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008 - 2018.  Sökorden kombinerades med 
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hjälp av booleska operatorerna AND av de termerna AND, NOT och OR (Forsberg & 

Wengström 2008). Se tabell 1 för litteratursökning.  

 

Tabell 1. Söktabell  
 

Databas Begränsningar 
(limits) 
sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Lästa 
abstrackt  

Valda 
artiklar 
(exl. 
dubletter) 

Medline 
via 
PubMed 

Full text,  
10 years, 
Humans, English,  
Adult: 19+ years 
2018-09-09 

"Inflammatory 
Bowel 
Diseases"[MeSH 
Major Topic] AND 
"Living 
Experience" 
[fritext] 

79 18 6 

Medline 
via 
Pubmed 

Full text,  
10 years, 
Humans, English,  
Adult: 19+ years 
2018-09-09 

"Inflammatory 
Bowel 
Diseases"[MeSH 
Major Topic] AND 
"Daily Life" 
[fritext] 

80 7 1 

CINAHL 2008 - 2018, 
Peer reviewed, 
Humans, 
English, 
All adult, 
2018-09-09 

"Inflammatory 
Bowel 
Diseases"[fritext] 
AND  
"Experience" 
[fritext] 
 

49 10 2 

CINAHL 2008 - 2018, 
Peer reviewed, 
Humans, 
English, 
All adult, 
2018-09-25 

"Inflammatory 
Bowel Disease" 
[CINAHL 
Headings] AND 
"Daily Life" 
[fritext] 
 

8 2 1 

  Total 216 37 10 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusion- och exklusionskriterier användes i studien för att begränsa sökningen och sortera 

bort vetenskapliga artiklarna som inte är relevanta (Polit & Beck 2017).  Artiklarna som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar inkluderades. Litteraturstudien skulle inkludera 

empiriska vetenskapliga artiklar som var utformade enligt IMRAD-modellen vilket innebär 

att introduktion, metod, resultat och diskussion skall finnas. Den kvalitativa ansatsen i 

inkluderade artiklar skulle hjälpa att förstå personernas upplevelser (Polit & Beck 2017).   

Artiklarna som inte fokuserar på personer med IBD och deras upplevelser, artiklar 

som handlade om IBS (känslig tarm) eller personer under 18 år, dubbletter, pilotstudier, ej 

vetenskapliga artiklar och litteraturstudier samt artiklar som hade annat språk än engelska 

exkluderades.    

 

2.4 Urvalsprocess av valda artiklar 

Totalt 216 artiklar träffats vid sökningar, titlar lästes av författarna och179 artiklar 

exkluderades, då titlarna inte svarade på studiens syfte och frågeställning. I resterande 37 

artiklar lästes abstrakt och valdes bort ytterligare 2 pilotstudier och 3 litteraturstudier samt 22 

artiklar som ej besvarade studiens syfte och frågeställning. De kvarvarande 10 artiklarna 

lästes i fulltext och analyserades i studien. Urvalsprocessen av artiklar redovisas i ett 

flödesschema, figur 1.  

 
Figur 1: Flödesschema 
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2.5 Dataanalys 

De valda artiklarna skrevs ut i pappersform och lästes hälften var av författarna som gjorde 

sammanfattningar av artiklarnas metod- och resultatdelen. Färgmarkering användes vid 

stycken som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuterades och 

bearbetades artiklarnas likheter och skillnader mellan författarna. Utifrån detta hittades och 

formulerades de tre utvalda huvudteman (Polit & Beck 2017) – Upplevelser av brist på 

information om sjukdomen; Upplevelser av oro, rädsla och osäkerhet; Upplevelser av 

svårigheter och hantering av dessa.  

I Bilaga Tabell 2 presenterades de inkluderade artiklarnas författare, publicerade år, 

studieland, titel, design och ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalys. Metodologiska frågeställningen kunde besvaras genom denna tabell där avsikten 

var att ta reda på hur undersökningsgruppen såg ut. De relevanta delar som skulle ingå i det 

metodologiska resultatet samlades ihop. Det var geografisk spridning, ålder, könsfördelning 

och antal deltagare samt tid som deltagarna levt med IBD. I Bilaga Tabell 3 fördes in 

författare, syfte och resultat vilket hjälpte att besvara studiens resultat.  

  

2.6 Etiska överväganden 

Studien beaktades med att undvika plagiering, fabrikation samt falsifiering av vetenskapliga 

data och resultat. Artiklarna som användes i studien har bearbetats med ett objektivt 

förhållningssätt (Polit & Beck 2017). Dessutom redovisade författarna alla resultat även om 

de skiljer sig från författarnas eventuella egna värderingar och åsikter (Forsberg & 

Wengström 2003). 

 
3. Resultat 
Föreliggande studies resultat bygger på tio artiklar som presenterades under följande tre 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker. Första rubriken: Brist på information om 

sjukdomen med tillhörande underrubriker: Upplevelser av brist på information hos personer 

med IBD; Upplevelser av dålig förståelse från omgivningen. Andra rubriken: Upplevelser av 

oro, rädsla och osäkerhet med underrubriker: Rädsla på grund av behandlingar; 

Osäkerheten inför sjukdomens utveckling och återfall. Tredje rubriken: Upplevelser av 

svårigheter och hantering av dessa med tillhörande under rubriker: Planering av dagliga 

rutiner; Upplevelser av stöd och bekräftelse i relationer; Känslomässig anpassning. Fjärde 

rubriken är Beskrivning av undersökningsgruppen med tillhörande underrubriker: 
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Geografisk spridning; Ålder på deltagarna; Könsfördelning och antal deltagare; Fördelning 

av typ av IBD; Tid som deltagarna levt med sin IBD. Se Figur 2.  

 

 
Figur 2. Huvudrubriker och underrubriker 

 

3.1 Upplevelser av brist på information om sjukdomen 

3.1.1 Upplevelser av brist på information hos personer med IBD 

Personer med IBD beskrev att ha kunskap om hur deras kroppen fungerar var nödvändigt för 

att överleva (Carlssons & Perssons 2015). Deltagarna i flera studier berättade att de, sedan 

diagnosdagen, hade aldrig fått tydlig och tillförlitlig information om varför sjukdomen 

uppstod även om de ofta frågat. De kunde inte heller ge svar till sin omgivning på varför har 

de IBD, om uppkomsten beror på livsstil, kost, eller ärftlig. På grund av brist på information 

försökte vissa deltagare komma på sina egna teorier om vad som kan ha orsakat sin sjukdom. 

De nämnde tidigare missbrukande förhållande, stress, mycket festande och brist på vila fast 

de orsakerna inte var bekräftade. Ett stort antal deltagare beskrev också att de var omedvetna 

om vad deras diagnos innebar med avseende på dess potentiella svårighetsgrad och hur 

sjukdomen kan påverka deras framtid. Det var vanligt att deltagarna talade om att de inte 

visste något och inte fått någon information (Garcıa-Sanjuan, Lillo-Crespo, Richart-Martınez 

& Quiles 2017 och Matini & Ogden 2016). 
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3.1.2 Upplevelser av dålig förståelse från omgivningen 

Deltagarna i flera studier beskrev att de ofta upplevde missförstånd från omgivningen på 

grund av oklarheter om vilka problem kan orsakas av sjukdomen. De betonade att deras 

tarmvanor som innebär till exempel konstiga ljud från mage och täta toalettbesök inte anses 

vara "normala" av allmänheten som saknar förståelse för sjukdomens art (Devlen et al. 2014 

och Garcıa-Sanjuan et al. 2017). Folk tvivlade på att deras sjukdom var lika svår som den var 

för att den inte var synlig (Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman 2010). Deltagarna 

upplevde även komplicerade arbetsförhållanden på grund av kollegors dåliga förståelse för de 

begränsningar och det upprepade behovet av sjukskrivning som sjukdomen ådrog. Vissa 

personer hade bestämt sig för att inte tala om sitt tillstånd på jobbet för att undvika 

konfliktsituationer (Lopez-Cortes et al. 2018 och Lesnovska, Hollman, Hjortswang & 

Börjeson 2016). 

 

3.2 Upplevelser av oro, rädsla och osäkerhet 

3.2.1 Rädsla på grund av behandlingar 

Deltagarna uttryckte en osäkerhet över eventuella biverkningar av deras läkemedel. 

Majoriteten uttryckte allmän oro och ånger över effekter av deras "toxiska" mediciner kunde 

ha och att de måste även ta flera läkemedel mot biverkningarna som medicinerna orsakar. 

Behandlingsrelaterade bekymmer omfattade de möjliga långsiktiga effekterna av deras 

nuvarande behandlingar, oro för att deras nuvarande behandling upphör att vara effektiv, oro 

över eventuellt behov av att gå över till starkare mediciner eller kirurgi (Devlen et al. 2014; 

Lesnovska et al. 2016 och Matini & Ogden 2016). Vissa av deltagarnas bekymmer handlade 

om steroidbehandling (Lesnovska et al. 2010 och Matini & Ogden 2016). Kirurgi var en 

annan källa till osäkerhet som deltagarna diskuterade. Några av deltagarna beskrev hur 

många operationer som hade fått dem att fråga sig om det var värt det (Carlsson & Persson 

2015 och Matini & Ogden 2016). 

3.2.2 Osäkerheten inför sjukdomens utveckling och återfall 

Osäkerheten över sjukdomens utveckling och återfall var ett stort problem för majoriteten av 

patienterna. De berättade att de lever med en ständig känsla av oro över hur kroppen kommer 

att fungera. Oförutsägbarheten hos deras symtom resulterade i svårigheter att planera framåt 

och i vardagen undvek de ofta vissa aktiviteter, såsom camping och resor, deras sociala liv 
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var begränsat. (Carlsson & Persson 2015; Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2016; Lopez-

Cortes et al. 2018 och Matini & Ogden 2016). 

Vissa deltagare berättar om rädslan för smärta (Carlsson & Persson 2015). Rädslan 

för att utveckla cancer var inte främmande för vissa patienter (Devlen et al. 2014). Deltagare 

berättade i sina intervjuer om rädsla för att sjukdomen förkortar deras liv och de kan dö 

(Carlsson & Persson 2015). 

Många, speciellt kvinnliga deltagare, visade sin oro över att skaffa barn, dels för att de 

på grund av sin sjukdom inte orkar gå igenom graviditeten och ta hand om ett litet barn, dels 

för att de är medvetna om att IBD är ärftlig och de vill inte att deras barn blir sjuka (Devlen et 

al. 2014; Lesnovska et al. 2010 och Garcıa-Sanjuan et al. 2017). 

 

3.3 Upplevelser av svårigheter och hantering av dessa. 

3.3.1 Planering av dagliga rutiner 

Informanterna använde olika sätt att klara av konsekvenserna av sjukdomen. Eftersom de 

hade levt med sjukdomen under många år har de lärt sig att hantera de flesta situationer och 

hade anpassat sig till många aspekter i livet. När symtomen blev värre hade de utvecklat 

strategier för att klara av fler och fler problem. En av de viktigaste strategierna var att ha 

kontroll (Carlsson & Persson 2015 och McMullan et al. 2017). 

Enligt informanterna krävdes mycket planering för att förebygga allvarliga kroppsliga 

symtom och tecken. För att få ut det mesta av livet var det nödvändigt att integrera denna 

planering i sitt liv. Informanterna upplevde osäkerhet om hur deras kropp skulle agera, och de 

var tvungna att anpassa sina planer för dagen beroende på hur deras kropp kände och 

agerade. Det var viktigt att ha rutiner för mat- och dryck intag, hantering av intravenös 

näring, toalettbesök och sömn för att dagliga livet skulle fungera (Carlsson & Persson 2015). 

En effektiv medicinsk behandling tillät personer med IBD mer frihet i valet av maten men det 

finns fortfarande behov av att vara försiktig och undvika vissa utlösande livsmedel. De var 

experter på lämpligaste diet och visste exakt vilken sorts mat de skulle äta och undvika. Detta 

gjorde det möjligt för dem att hantera sin kost enligt sina individuella omständigheter, inte 

bara för intag utan också för matlagning (Garcia-Sanjuan et al. 2017 och McMullan et al. 

2017). Hantering av arbetsstressen var viktig för att förhindra kraftig ökning av symptom 

(Devlen et al. 2014). Huvudstrategin för att kunna fortsätta arbeta var att minska arbetstiden, 

vilket medförde att personen hade mer tid att vila hemma. Därför personer som minskade 

arbetstid visade sig vara effektivare på jobbet (McMullan et al. 2017). 
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3.3.2 Upplevelser av stöd och bekräftelse i relationer 

Bekräftande relationer var viktiga. Vissa informanter fick bekräftelse från deras släktingar 

och vänner, medan andra fick det från sina kollegor och handledare. Husdjur gav också 

bekräftelse, villkorslös kärlek och stöd. Bekräftelsen från ett djur upplevdes som ovillkorlig, 

då de alltid fanns där och bara lyssnade utan några restriktioner eller dom (Lesnovska et al. 

2010).  

Patienterna upplevde sin behandling som mera effektiv om de hade bra relationer 

med vårdpersonal. Kontinuitet i uppföljningen av samma läkare med god kunskap om både 

sjukdomen och individen var väsentlig. Ett bra förhållande med läkaren präglades av att man 

tog hänsyn till patientens erfarenhet, litade på deras beskrivningar och såg helheten i 

tillståndet (Carlsson & Persson 2015 och Lesnovska et al. 2016). 

3.3.3 Känslomässig anpassning 

Processen av anpassning gjorde att det kroniska tillståndet blev en naturlig del av livet för 

personer med IBD (Garcia-Sanjuan et al. 2017). Ett sätt att klara sig var att lösa problem när 

de uppstod och att ta ett steg i taget när man ställde in mål. Vissa föredrog att inte tänka på 

hur sjukdomen skulle påverka deras liv i framtiden och inte ha långsiktiga planer (Carlsson & 

Persson 2015 och Lopez-Cortes et al. 2018). För att leva ett ”nynormalt” liv vill personerna 

uppmuntra egen självkänsla och identitet för att hantera en kronisk sjukdom som en del av 

sitt liv snarare än att vara en patient vars existens kretsar kring denna sjukdom (Matini & 

Ogden 2016). Att kunna hitta mening i livet trots sjukdomen var en viktig förmåga, liksom att 

hitta ett sätt att hantera det dagliga livet och anpassa sig till nya situationer. Att utveckla 

andra intressen var ett sätt att förbättra livskvalitet trots att man förlorade möjligheten att 

engagera sig i gamla aktiviteter. Informanter uttryckte att det var viktigt att ha bra 

självförtroende och självkänsla, acceptera sig själv och sjukdomen. För att hitta mening i 

livet, noterade informanterna, behövde de vara positiva, motiverade och engagerade i sina liv. 

Att ha en positiv inställning gjorde det möjligt att uppnå en känsla av välbefinnande 

(Lesnovska et al. 2010 och Lopez-Cortes et al. 2018). 

 

3.4 Beskrivning av undersökningsgruppen 

3.4.1 Geografisk spridning 

En av de inkluderade studierna studie gjorde i USA (Devlen et al. 2014) och en i Kanada 

(Savard & Woodgate 2009). Två studier kom från England (Matini & Ogden 2016 och 
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McMullan et al. 2017). Tre av studier var från Sverige (Carlsson & Persson 2015; Lesnovska 

et al. 2010 och Lesnovska et al. 2016). En studie gjordes i Malta (Sammut, Scerri & Xuereb 

2015) och två i Spanien (Garcia-Sanjuan et al. 2017 och Lopez-Cortes et al. 2018). 

 

3.4.2 Ålder på deltagarna 

Åldersspann på deltagarna i de inkluderade artiklarna: 52 - 62 år (Carlsson & Persson 2015); 

20 - 59 år (Devlen et al. 2014); 25 - 83 år (Garcia-Sanjuan et al. 2017); 29 - 83 år (Lesnovska 

et al. 2010); 29 - 83 år (Lesnovska et al. 2016); 21 - 61 år (Lopez-Cortes et al. 2018); 18 - 39 

år med CD, 19 - 60 år med UC (Matini & Ogden 2016); 18 - 57 år (McMullan et al. 2017); 

29 - 60 år (Sammut, Scerri & Xuereb 2015) och 19 - 24 år (Savard & Woodgate 2009). I 2 av 

10 artiklar presenterades varje deltagarens ålder i tabellen (Carlsson & Persson 2015 och 

Lopez-Cortes et al. 2018). I fem artiklar angavs medelåldern på deltagarna: 31, 5 år (Devlen 

et al. 2014); 50, 3 år (Lesnovska et al. 2010); 45 år (Lesnovska et al. 2016); män 30, 2 år; 

kvinnor: 28,2 år (Matini & Ogden 2016) och 45, 3 år (Sammut, Scerri & Xuereb 2015) 

medan i en artikel (Carlsson & Persson 2015) angavs medianålder 62, 5 år.  

  

3.4.3 Könsfördelning och antal deltagare 

Könsfördelning presenterades i de inkluderade studierna, där det fanns totalt 177 deltagare. 

Utav dessa 101 deltagare (57 %) var kvinnor och 76 deltagare (43%) var män (Carlsson & 

Persson 2015; Devlen et al. 2014; Garcia-Sanjuan et al. 2017; Lesnovska et al. 2016; 

Lesnovska et al. 2010; Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et al. 

2017; Sammut, Scerri & Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). I åtta artiklar var fler 

kvinnliga deltagare än manliga deltagare (Carlsson & Persson 2015; Garcia-Sanjuan et al. 

2017; Lesnovska et al. 2016; Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et 

al. 2017; Sammut, Scerri & Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). I två artiklar 

(Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2010) var fler manliga deltagare än kvinnliga deltagare.  

 

3.4.4 Fördelning av typ av IBD  

I samtliga studier hade totalt 84 deltagare CD och 93 deltagare UC (Carlsson & Persson 

2015; Devlen et al. 2014; Garcia-Sanjuan et al. 2017; Lesnovska et al. 2010; Lesnovska et al. 

2016; Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et al. 2017; Sammut, 

Scerri & Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). Tre studier handlade bara om personer 
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med CD (Carlsson & Persson 2015; Garcia-Sanjuan et al. 2017 och Lesnovska et al. 2010) 

och tre studier handlade bara om personer med UC (McMullan et al. 2017; Sammut, Scerri & 

Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). Resterande 4 artiklar handlade både om 

personer med CD och UC (Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2016; Lopez-Cortes et al. 

2018 och Matini & Ogden 2016).  

 

3.4.5 Tiden som deltagarna levt med sin IBD 

 I åtta av 10 inkluderade artiklar angavs genomsnittstid som deltagarna levde med sin 

diagnos: 10 år (Carlsson & Persson 2015); 7 år (Devlen et al. 2014); 2 - 33 år (Lesnovska et 

al. 2010); 0 - 15 år (Lesnovska et al. 2016); 1 - 300 månader (Lopez-Cortes et al. 2018); CD: 

8,8 år, UC: 5 år (Matini & Ogden 2016); 1 - 22 år (McMullan et al. 2017) och 3 - 13 år (Savard 

& Woodgate 2009). I de resterande 2 artiklar tiden som deltagarna levde med sin diagnos är 

inte angiven (Garcia-Sanjuan et al. 2017 och Sammut, Scerri & Xuereb 2015). För översikt se 

Bilagor, Tabell 2.  

 
4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Personer med IBD har olika upplevelser av att leva med sjukdomen. Deltagarna upplevde 

brist på kunskaper om sjukdomen hos sig själv på grund av otillräcklig information. De 

upplevde även dålig förståelse från omgivningen på grund av att allmänheten saknar 

förståelse för sjukdomens art. Oro över läkemedelseffekter, osäkerheten över sjukdomens 

utveckling och återfall var stora problem. Personer med IBD som hade levt med sjukdomen 

under många år har lärt sig att hantera de flesta situationer och hade anpassat sig till många 

aspekter i livet. När symtomen blev värre hade de utvecklat strategier för att klara av fler och 

fler problem. Deltagarna i de inkluderade studier är vuxna män och kvinnor i olika åldrar som 

kommer från olika länder. Tiden som personerna levt med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom 

varierar mellan några månader och flera år. 

4.2 Resultatdiskussion 

IBD är en kronisk sjukdom med flera besvärliga symtom som påverkar patienternas liv på 

många olika sätt. Antonovsky (1991) menar att även om människan inte kan botas, kan hen 

uppleva bättre hälsa med hjälp av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Begriplighet 

Begripligheten kan åstadkommas genom tydlig information, kunskap och ärlig 

kommunikation (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Många personer som lider av IBD 

upplevde att de inte får tillräckligt med information om sjukdomen och behandlingar. I sin tur 

kunde de inte informera sin omgivning och besvara frågor om vad som orsakar sjukdomen 

och vilka konsekvenser den kan ha (Garcıa-Sanjuan et al. 2017 och Matini & Ogden 2016). 

Det finns fortfarande brister i information om sjukdomen och behandlingarna som patienterna 

får i samband med diagnosen trots att de har rätt att få den informationen enligt Patientslagen 

(Patientlag 2014:821). Även Etiska koden för sjuksköterskor säger att sjuksköterskornas 

uppgift är att se till att patienterna får information om sin sjukdom och aktuella behandlingar 

(ICN 2017). Magtarmförbundet beskriver IBD som Sveriges tystaste sjukdom eftersom 

symtomen är pinnsamma och ingen vågar prata öppet om de. Därför hände det inte sällan att 

personer med IBD döljer sin sjukdom för omgivningen istället för att vara ärliga och berätta 

om sina problem (Lopez-Cortes et al. 2018 och Lesnovska et al. 2016). Tidigare forskningar 

beskriver stigmatisering kring IBD. Dibley, Norton & Whitehead (2018) upptäckt i sin studie 

att personer som är välinformerade och kan besvara frågor om sin sjukdom drabbas inte 

speciellt mycket av stigmatiseringen. De hanterar sina hälsobesvär som en naturlig del av 

livet, är ärliga mot sin omgivning och får därför förståelse och stöd från sina anhöriga. 

Personer som inte har fått tillräckligt med information om IBD, som till och med lärt sig 

redan som barn att de är smutsiga, känner skam, försöker på alla sätt dölja sin ohälsa. Det 

leder till att de lider på grund av både självstigmatisering och stigmatisering i samhället, 

deras psykiska mående försämras, och vissa får till och med självmordstankar. Deltagare i de 

inkluderade studierna tala om sin rädsla inför behandlingarna mot IBD: hur de påverkar 

kroppen och vad händer om effekten av de aktuella behandlingarna minskar eller upphör 

(Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2016 och Matini & Ogden 2016). Osäkerheten minskar 

och tro på behandlingen ökar om patienterna får individanpassad information om 

behandlingar, deras effekter, bieffekter och konsekvenser av non-compliance (Hommel, 

Odell, Sander, Baldassano & Barg 2011). Författarna till föreliggande studie med stöd av 

Hommel et al. (2011) vill understryka att begripligheten kan uppnås när patienterna har goda 

kunskaper om sin sjukdom, känner till och litar på signaler från sin kropp. Många personer 

som lider av IBD har det svårt att uppleva begriplighet i sitt hälsotillstånd. 
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Hanterbarhet 

Hanterbarhet innebär att personen kan hantera olika händelser och upplever att hen har 

tillräckligt med inre och yttre resurser för det (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Resultatet i 

den föreliggande studie visar att samtliga deltagare i de inkluderade studierna använder sig av 

olika anpassningsmetoder för att leva så normalt som möjligt trots sin ohälsa. Deltagarna 

säger att livet med IBD kräver mycket planering och rutiner för att deras mående, speciellt 

under skov, inte skulle påverka deras aktiviteter. Kosten måste också anpassas, och deltagare 

måste själva lista ut vilka livsmedel ger de symtom och undvika intag av dessa (Carlsson & 

Persson 2015). Tidigare forskningar talar om att stresshantering är en viktig del i livet för 

personer med IBD då många av de lider av fatigue och beskriver sin trötthet som förlamande 

(Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton 2013). I likheten med tidigare studier visar 

föreliggande litteraturstudie att vårdpersonalen är också en resurs. Sjuksköterskor och läkare 

som träffar personer med IBD kan ge stöd och förmedla trygghet (Carlsson & Persson 2015 

och Lesnovska et al. 2016). Tidigare studier visar att det är viktigt för patienterna att vara 

delaktiga i sin behandling och att ha bra relation med sjukvårdspersonalen (Allison, Lindsay, 

Gould & Kelly 2013 och Langius-Eklöf & Sundberg 2014).  

 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär att personen känner engagemang och motivation i händelser. Den kan 

uppnås genom att vårdpersonal visar vilja att vårda och uppmuntra patienten och närstående i 

en positiv anda (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Föreliggande studie visar: personer med 

IBD berättade att det är nödvändigt att hitta meningen med livet och ersätta gamla aktiviteter, 

som de inte kan utföra längre på grund av sin ohälsa, med nya, som är lika intressanta. 

Personerna var överens om att kunna leva normalt trots sin sjukdom måste de vara positiva 

och engagerade i sitt liv (Lesnovska et al. 2010 och Lopez-Cortes et al. 2018). 

Tidigare studier bekräftar att engagemanget ökar om patienten, tillsammans med 

närstående, arbetskamrater och arbetsgivare, kan delta i vårdplanering som vårdpersonalen 

ordnar med tanke på personcentrerad vård (Norberg & Swedberg 2014).  

 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

Geografisk spridning av inkluderade artiklarna i resultatet är generellt stor vilket påvisar det 

internationella läget. Antalet länder i studien var sex totalt inklusive Sverige. Enligt Polit och 

Beck (2017) är viktigt att undersöknings ursprung ska beskrivas tydligt för att 
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överförbarheten till andra populationer ska fungera vilket ökar generaliseringen av studien. 

Tre av de inkluderade artiklarna var från Sverige (Carlsson & Persson 2015; Lesnovska et al. 

2010 och Lesnovska et al. 2016) vilket medför att det kan leda till möjligheter att göra en 

överföring av studierna till den svenska populationen. Detta ses som en styrka av studien. 

I föreliggande studie framkom deltagarnas åldersspann i de alla inkluderade artiklarna 

(Carlsson & Persson 2015; Devlen et al. 2014; Garcia-Sanjuan et al. 2017; Lesnovska et al. 

2010; Lesnovska et al. 2016; Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et 

al. 2017; Sammut, Scerri & Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). För att skapa en 

förståelse kring studiens resultat är det viktigt att ha information om deltagarnas ålder samt 

sjukdomstillstånd och hur länge de hade lidit. Sedan kan man se möjligheter kring 

överförbarhet till andra populationer (Polit & Beck, 2017). De deltagare som har levt med 

sjukdomen i flera år har anpassat sig till flera aspekter i livet och har lärt sig att hantera flera 

problem (Carlsson & Persson 2015; McMullan et. Al 2017). I åtta av de inkluderade 

artiklarna, som är 80% av alla artiklarna, ser man tiden som deltagarna levt med sin sjukdom 

(Carlsson & Persson 2015; Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2010; Lesnovska et al. 2016; 

Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et al. 2017 och Savard & 

Woodgate 2009) vilket medför ökad överförbarhet och tillförlitlighet. 

 Enligt Polit och Beck (2017) ett representativt urval skulle ha en jämn 

könsfördelning. I de valda artiklarna beskrevs könsfördelning mellan deltagarna. I åtta av de 

inkluderade artiklarnas deltagare var fler kvinnor än män (Carlsson & Persson 2015; Garcia-

Sanjuan et al. 2017; Lopez-Cortes et al. 2018; Matini & Ogden 2016; McMullan et al. 2017; 

Sammut, Scerri & Xuereb 2015 och Savard & Woodgate 2009). Bara i två artiklar var antalet 

manliga deltagare fler än de kvinnliga deltagare (Devlen et al. 2014; Lesnovska et al. 2010). 

Total i studierna var 57% kvinnor och 43% män. Enligt SWIBREG (2014) drabbas lika 

många män som kvinnor av IBD. Därför anser författarna könsfördelningen i de inkluderade 

studier som en svaghet vilken medför att generaliserbarheten är låg (Polit & Beck 2017). 

Fördelning av IBD visade att antal deltagare som drabbade av UC är högre än CD vilket 

stämmer överens med Jakobsson et. Al (2017) och M’ Koma (2013) studier. De avslöjade 

också antalet personer som drabbade av UC är högre än antalet personer som drabbade av CD 

i både nationellt och internationellt. Det visar att generaliserbarheten av studien är hög.  
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4.4 Metoddiskussion 

En litteraturstudie baseras på tidigare forskning (Polit & Beck 2017). Föreliggande 

litteraturstudie hade en deskriptiv design för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning vilket ansågs lämpligt.  

Databaserna CINAHL och PubMed användes vid sökning av de valda artiklarna. De 

två elektroniska databaserna är mest användbara vid sökning i ämnet omvårdnad. CINAHL 

hade flera omvårdnadsartiklar medan PubMed hade mer inriktat på medicinskt vetenskapliga 

artiklar (Polit & Beck 2017). Det var en styrka av studien att använda sig av två databaser 

som har olika inriktning. I studien användes sökorden Inflammatory Bowel Disease, living 

experience, experience, daily life som var relevanta till syfte och frågeställning. Sökordet 

Inflammatory Bowel Disease användes som både ämnesord och fritext medan de resterande 

söktes som fritext. För att precisera sökningarna kombinerades sökorden med den booleanska 

termen AND. Detta anses som en styrka då sökningen blir mer specificerad (Polit & Beck 

2017). Ytterligare begränsningar användes såsom Peer reviewed, vuxna, engelska och 

artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år vilket ses som både svaghet och styrka. Med denna 

begränsning, flertal artiklar som är relevanta till studien kan missas. Peer reviewed innebär att 

artiklarna var granskade av experter innan de publiceras vilket ses som en styrka i CINAHL. 

Språket på artiklarna skulle vara på engelska kan ses som en svaghet eftersom ingen av 

författarna hade engelska som modersmål och det kunde uppstå misstolkning och 

missuppfattning. Artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år ansåg som en styrka eftersom 

författarna får fram nya aktuella forskningsartiklar som var relevanta till syfte och 

frågeställning. En svaghet är att tidigare artiklar som kunde vara relevanta till studien 

exkluderats.  

Studiens inklusionskriterierna var att de inkluderade artiklar skulle svara på syfte och 

frågeställning samt vara empiriska vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Författarna 

ansåg detta som en styrka då beskrivningar av upplevelserna togs från de kvalitativa studierna 

vilket ledde till en god uppfattning i alla artiklar.  

Sökningen i urvalsprocessen resulterade i 216 antal träffar där samtliga titlar lästes 

och exkluderades 179 stycken eftersom deras titlar inte svarade på syfte och frågeställning. 

En svaghet var att artiklar som kunde vara relevanta till studien blivit exkluderade på grund 

av missledande titlar. Abstrakt i 37 artiklar lästes men på grund av ofullständig information 

från artiklarnas resultat exkluderats 22 artiklar. Detta ses som en svaghet i studien. 
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Pilotstudier och litteraturstudier också exkluderades. Artiklar som handlade om annat än IBD 

exkluderades. Vissa bra vetenskapliga artiklar som inte användes till resultatet användes till 

introduktionen. Studiens urvalsprocess skedde i samarbete mellan båda författarna och alla 

steg i processen beskrevs noggrant vilket är en styrka enligt Polit och Beck (2017) eftersom 

processen ska kunna göras om av läsaren.  

De inkluderade artiklarna lästes och sammanfattades enskilt och sedan diskuterades 

om tolkningarna som gjordes av båda författarna stämde överens med varandra. En styrka i 

detta var att författarnas åsikter och tankar inte påverkade varandras innan resultatet 

sammanställdes. Färgmarkering användes för att få en tydlighet i de valda artiklarna vilket  

var ett bra sätt att sammanställa återkommande teman (Polit & Beck 2017). Resultattabell 

över de inkluderade studierna anses som en styrka eftersom detta är ett bra sätt för att få 

ordning i arbetet (Polit & Beck 2017).  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom IBD är viktig på grund av den ökade förekomsten i många länder, 

speciellt i västländer. Det har blivit vanligare att möta personer med IBD i sjukvården. 

Föreliggande studie har sammanställt upplevelser av personer som drabbas av IBD för att 

sjuksköterskor skulle få en ökad förståelse och se personer utifrån olika synvinklar vilket 

leder till möjlighet att kunna ge bästa möjliga vård. Författarna anser att bättre kunskaper om 

sjukdomens symtom och besvär kan bidra till att sjuksköterskor kan behandla och stödja 

personer på ett bra sätt och lindra deras lidande.  

Författarna anser att det finns behov för vidare forskning som beskriver 

sjukvårdspersonalens upplevelser av möten med IBD patienter och de metoderna som 

sjuksköterskorna anser vara mest effektiva och givande i omvårdnad och stöd av personer 

med IBD. Dessutom finns det behov av att kunskaper om IBD sprids i samhället för att öka 

förståelse gentemot personer med IBD. 
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5. Slutsats 
Personer med IBD beskriver flertal upplevelser av att leva med sjukdomen. Det framkommer 

att en stor del av personernas problem uppstår på grund av brister på kunskap om sjukdomen. 

Det leder till att de drabbade personerna har svårt att hantera sina dagliga sysselsättningar och 

har oro inför framtiden. Patienterna behöver få bra information och individanpassat stöd för 

att höja KASAM, utveckla egna strategier och hantera sjukdomen på ett bättre sätt.  
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Tabell 2. Metodologisk översikt  
               
Författare, publ.år, 
studieland  

Titel Design och 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Carlsson & Persson. 
2015,  
Sweden. 

Living With 
Intestinal Failure 
Caused by 
Crohn Disease 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
design,  
Kvalitativ ansats, 

Antal deltagare: 10 
Antal män: 4 
kvinnor: 6 
Typ av IBD: CD 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 
10 år 
Ålder på deltagare: 52 - 69 år 
Median ålder på deltagare: 62,5 år 

Intervjuer som hölls på 
sjukhusen. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Intervjuerna pågick mellan 
60 - 90 minuter.  

Tema analys 

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 

Deskriptiv 
design, 
Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 27 
Antal män: 14 
kvinnor: 13 
Typ av IBD: UC, CD  
Tiden som deltagarna levt med IBD: 7 
år 
Ålder på deltagare: 20 - 59 år 
Medel ålder på deltagare: 31,5 år 

Fokusgrupp och   
individuella intervjuer 

Grounded 
Theory 

García-Sanjuán, Lillo-
Crespo, Richart-
Martínez & Quiles.  
2017,  
Spain. 

Understanding life 
experiences of 
people affected by 
Crohn's disease in 
Spain. A 
phenomenological 
approach. 

Beskrivande 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats  

Antal deltagare: 19 
Antal män: 7 
kvinnor: 12 
Typ av IBD: CD 
Tiden som deltagarna levt med IBD: ej 
angivit 
Ålder på deltagare: 25 - 83 år 
Medel ålder på deltagare: Ej angivet. 

Djupintervju som hölls på 
deltagarnas hem mellan 
januari till april 2014. 
Intervjuerna pågick ca 50 
minuter. 

Sju-steg metod 
 analys 
(Colaizzi) 



 

 
 

Lesnovska, Frisman, 
Hjortswang & 
Börjeson.  
2016,  
Sweden. 

Critical Situations 
in Daily Life as 
Experienced by 
Patients With 
Inflammatory 
Bowel Disease 

Beskrivande 
design, kvalitativ 
ansats 

Antal deltagare: 30 
Antal män: 14 
kvinnor: 16 
Typ av IBD: CD & UC 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 0 
-15 år 
Ålder på deltagare: 29 - 83 år 
Medel ålder på deltagare: 45 år 

Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Intervjuerna hölls på ca. 40 
minuter.  

induktiv analys 

Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & 
Frisman.  
2010,  
Sweden. 

Patients’ 
Perspective of 
Factors Influencing 
Quality of Life 
While Living With 
Crohn Disease 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ ansats   

Antal deltagare: 11 
Antal män: 6 
kvinnor: 5 
Typ av IBD: CD 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 2 
- 33 år 
Ålder på deltagare: 29 - 83 år 
Medel ålder på deltagare: 50,3 år 

Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Samtliga intervjuer tog 20-60 
minuter.  

Konstant 
jämförelse 
analys 
Grounded 
theory 

Lopez-Cortes, Hueso-
Montoro, Garcia-
Caro, Montoya-
Juarez, Schmidt-
Riovalle,Marti-Garcia 
& Marin-Fernandez. 
2018,  
Spain. 

Factors Influencing 
the Life 
Experiences of 
Individuals With 
Inflammatory 
Bowel Disease 

Kvalitativ ansats 
med Grounded 
theory  

Antal deltagare: 14 
Antal män: 6 
kvinnor: 8 
Typ av IBD:  CD, UC 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 1 
- 300 månader 
Ålder på deltagare: 21 - 61 år 
Medel ålder på deltagare: Ej angivet. 

Semistrukturerade 
individuella intervjuer varade 
mellan 28 och 50 min. 
Samtliga interjuver gjorde 
mellan september 2012 och 
juni 2013.  

Deduktiva och 
induktiva med 
fyrstegs 
konstant 
jämförelse 
analys 

Matini & Ogden.   
2016,  
England. 

A qualitative study 
of patients’ 
experience of living 
with inflammatory 
bowel disease:  A 
preliminary focus 
on the notion of 
adaptation 

Explorativ design 
med kvalitativ 
ansats 
 

Antal deltagare: 22 
Antal män: 5 med CD, 3 med UC 
kvinnor: 5 med CD, 9 med UC 
Typ av IBD: UC och CD  
Tiden som deltagarna levt med CD: 
8,8 år, med UC: 5 år 
Ålder på deltagare: 18 - 39 år med CD, 
19 - 60 år med UC 
Medel ålder på deltagare: män 30, 2 år; 
kvinnor: 28,2 år.  

Individuella 
semistrukturerade intervjuer 
hölls via telefon. Intervjuerna 
inspelades och 
transkriberades ordagrant. 
Intervjuerna pågick mellan 
30 till 45 minuter; tog 3 
veckor i march 2014. 

Tema analys 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

McMullan, Pinkney, 
Jones, Magill, 
Nepogodiev, 
Pathmakanthan, 
Cooney & Mathers. 
2017,  
England. 

Adapting to 
ulcerative colitis to 
try to live a 
‘normal’ life: a 
qualitative study of 
patients’ 
experiences in the 
Midlands region of 
England 

Beskrivande 
tvärsnitt design 
med kvalitativ 
ansats 
 

Antal deltagare:28 
Antal män: 12  
kvinnor: 16  
Typ av IBD: UC 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 1 
- 22 år 
Ålder på deltagare: 18 - 57 år 
Medel ålder på deltagare: Ej angivet. 

Djup semistrukturerade 
intervjuer hölls mest på 
deltagarens hem via telefon. 
Intervjuer som hölls 22 till 
58 minuter vilket spelades in 
och transkriberades.   

Tema analys -  
Ramanalys 

Sammut, Scerri & 
Borg Xuereb.  
2015,  
Malta. 

The lived 
experience of adults 
with ulcerative 
colitis 

Utforskning 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 10  
Antal män: 4 
kvinnor:  6 
Typ av IBD: UC 
Tiden som deltagarna levt med IBD: ej 
angivet 
Ålder på deltagare: 29 - 60 år 
Medel ålder på deltagare: 45,3 år 

Semistrukturerad intervjuer 
som hölls 80 till 120 minuter. 
Intervjuerna inspelades och 
transkriberades. 

Interpretativ 
fenomenologisk 
analys (IPA) 

Savard & Woodgate. 
2009,  
Canada. 

Young Peoples’ 
Experience of 
Living With 
Ulcerative Colitis 
and an Ostomy 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats  
 

Antal deltagare: 6 
Antal män: 1 
kvinnor: 5 
Typ av IBD:  UC 
Tiden som deltagarna levt med IBD: 3 
- 13 år 
Ålder på deltagare: 19 - 24 år 
Medel ålder på deltagare: Ej angivet. 

Djupintervjuer med öppna 
frågor som varade mellan 30 
och 150 min. Intervjuer och 
fältanteckningar 
transkriberades. 
Datainsamling hölls mellan 
february 2007 och maj 2007.  

Tematisk analys 
(Van Manen) 



 

 
 

Tabell 3. Resultat översikt 
 

Författare Syfte Resultat 

Carlsson & 
Persson 

Att belysa vad det innebär att leva med IF 
(Intestinal failure) på grund av CD och hur 
sjukdomen påverkar det dagliga livet. 

Deltagarna upplever livet som en ständig kamp med smärtor, svaghet i kroppen 
och rädslan för att dö. Det krävs kunskap om sjukdomen och mycket planering 
för att leva så normalt och få ut det mesta av livet. Det var av stor betydelse för 
patienterna att de ses som en person och inte bara som en sjukdom. 

Devlen, 
Beusterien, 
Yen, Ahmed, 
Cheifetz & Moss 

Att beskriva effekterna av inflammatorisk 
tarmsjukdom 
(IBD) från patientperspektivet och att 
informera utvecklingen av en konceptuell 
modell. 

Fysiska symtom på sjukdom  resulterar i nedsatt funktion och bredare inverkan 
på livsstil, dagliga aktiviteter (inklusive arbete, skola och föräldraskap), sociala 
och fritidsaktiviteter, relationer och psykiskt välbefinnande. 
 

García-Sanjuán, 
Lillo-Crespo, 
Richart-Martínez 
& Quiles 

Att beskriva livsupplevelser hos personer 
med CD för att förstå de förändringar de 
måste möta dagligen sedan de 
diagnostiserades. 

Fem framväxande teman identifierades: självskydd mot den okända orsaken; 
självlärande; lära sig att leva med Crohns sjukdom; upplevda förluster 
associerade med Crohns sjukdom; och förhållande till andra. Resultaten visar 
att en kroniskt sjuk CD patient måste utveckla strategier för att fortsätta att leva 
ett bra liv. 

Lesnovska, 
Frisman, 
Hjortswang & 
Börjeson 
 

Att beskriva hur patienter lever med IBD 
upplever kritiska händelser i dagliga livet i 
relation till deras sjukdomar och symtom. 
 

Deltagarna beskriver att deras dagliga livet påverkas  av dålig tarm kontroll, 
illaluktande kropp, känslan av att inte kunna uppfylla egna och andras 
förväntningar, inte tros eller sett, och frustration på grund av biverkningar och 
ineffektiv behandling. 

Lesnovska, 
Hjortswang, Ek 
& Frisman 

Att identifiera och beskriva betydelsen av 
livskvaliteten hos patienter med Crohns 
sjukdom. 

Upplevelser av livskvalitet var förknippad med begränsningar i den dagliga 
aktiviteten. Livskvaliteten varierade beroende på hur patientens hanterade 
begränsningar relaterade till sjukdomens symtom. 
 

Lopez-Cortes, 
Hueso-Montoro, 
Garcia-Caro, 
Montoya-Juarez, 
Schmidt-Riovalle, 
Marti-Garcia & 
Marin-Fernandez 

Att beskriva livsupplevelser hos individer 
med Crohns sjukdom och ulcerös kolit och 
att utveckla en teoretisk ram för att beskriva 
dessa sjukdomars relationer med personliga 
och kliniska faktorer. 

Den övervägande strategin för deltagare för att klara av sjukdomen var att driva 
normalitet. De flesta deltagare har en positiv inställning, har accepterat sin 
sjukdom och anpassat sig till den. Under de aktiva faser i sjukdomen upplever 
deltagarna oro, brist på förståelse från sina arbetskamrater, deras aktiviteter är 
begränsade. De upplever att de lever ett bra liv när symtomen är i regress. 



 

 
 

Matini & Ogden 
 

Att utforska begreppet anpassning hos 
patienter med IBD. Studien fokuserar på 
deltagarnas erfarenhet och observerar hur 
dessa patienter tänker, känner och uppträder 
med avseende på sin sjukdom över tid och i 
så fall vilka särskilda aspekter av dessa 
domäner ändras. 

Deltagarna beskrev vad innebär det att leva med IBD när det gäller tre 
kärnämnen: "kunskaper om sjukdomen", "sjukdomens inverkan på vardagliga 
livet" och "känslor" som diskuteras inom ramen för begreppet "den nya 
normala" och beskrivs med hjälp av illustrativa citat. 
 

McMullan, 
Pinkney, Jones, 
Magill, 
Nepogodiev, 
Pathmakanthan, 
Cooney & 
Mathers 

Att få fram en ram som kan visa om 
patienterna kan anpassa sig till ett "normalt" 
liv med UC och för att beskriva de faktorer 
som påverkar anpassningen. 

Praktiskt taget alla patienter testade och antog icke-medicinska 
anpassningsmetoder för att förbättra fysisk och psykologisk välbefinnande. 
Vissa patienter med svår klinisk sjukdom kunde upprätthålla en känsla av 
normalitet i livet.  

Sammut, Scerri & 
Borg Xuereb 

Att utforska erfarenheterna hos vuxna som 
lever med ulcerös kolit. 

Personer med IBD lever med fysiskt obehag, känslomässig oro och sociala 
begränsningar. 

Savard & 
Woodgate 

Att komma fram till en förståelse för 
upplevelser hos unga med inflammatorisk 
tarmsjukdom och en stomi. 

Unga med ulcerös kolit och en stomi upplever oro som påverkar deras 
självkänsla. 

 

 
 
 
 


