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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga människors upplevelser av att leva med 

en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), samt att beskriva hur sjukdomen påverkar 

livskvaliteten. Vidare var syftet att beskriva artiklarnas kvalitet utifrån den 

metodologiska aspekten urval. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar, som söktes i 

databaserna Cinahl och PubMed via Högskolan i Gävle. Sökorden som användes var: 

Inflammatory bowel disease, Quality of life, Chronic disease, Experience och 

Adolescents. Sökningarna var begränsade inom publiceringsåren 2009 - 2013. 

Huvudresultat: De unga människorna upplevde många olika besvärande symtom som 

sågs som ett hinder till ett ”normalt” liv, och symtomen visade sig ha ett samband med 

ungdomarnas sömnkvalitet samt ångest och depression. Sjukdomen påverkade 

ungdomarnas skolgång och deras fritidsaktiviteter på så vis att de ibland var tvungna att 

avstå. Detta kunde vara känsligt då ungdomarna ville vara som alla andra, och inte 

behöva sticka ut på grund av sin sjukdom. Ju mer symtom och sjukdomsaktivitet 

ungdomarna hade desto lägre var den hälsorelaterade livskvaliteten. Ungdomarna 

uppskattade den omsorg och stöd som familjen gav, speciellt stödet av föräldrarna. En 

relation till en högre makt/stöd av Gud, böner, meditation och avkoppling kunde även 

användas för att bidra till deras välmående. 

Slutsats: Unga människor med IBD har inte bara en kronisk tarmsjukdom, de befinner 

sig också i en kritisk utvecklingsperiod i livet. Upplevelserna av sjukdomen och 

påverkan på livskvaliteten var individuell och uppfattades på olika sätt. Fysiska, 

psykosociala och andliga upplevelser identifierades som kunde ge upphov till påverkan 

på det vardagliga livet. Avslutningsvis menar författarna till föreliggande litteraturstudie 

att sjuksköterskan kan ha stor nytta att känna till hur unga människor upplever sin 

sjukdom, och hur sjukdomen påverkar deras livskvalitet, för att på bästa sett kunna 

erbjuda dem god omvård. 
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Abstract 

Aim: The aim of the study was to describe young people's experiences of living with an 

inflammatory bowel disease (IBD), and to describe how the disease affects quality of 

life. A further aim was to describe the quality of the articles based on the 

methodological aspect selection. 

Methods: Descriptive literature review based on 14 scientific articles, which were 

searched in the databases Cinahl and PubMed via the University of Gävle. Keywords 

used were: Inflammatory bowel disease, Quality of life, Chronic Disease, Experience 

and Adolescents. The searches were limited within the publication period 2009 - 2013. 

Main results: The young people experienced many troubling symptoms that were seen 

as an obstacle to a "normal" life, and the symptoms were shown to be associated with 

young people's sleep quality, anxiety and depression. The disease affected young 

people's education and their leisure activities such that they sometimes had to abstain. 

This could be sensitive when young people wanted to be like everyone else, and not 

have to stand out because of their illness. The more symptoms and disease activity 

young people had, the lower was the health-related quality of life. The young people 

appreciated the care and support that the family gave, especially the support of the 

parents. A relationship to a higher power / support of God, prayers, meditation and 

relaxation could also be used to contribute to their well-being. 

Conclusion: Young people with IBD have not only a chronic bowel disease, they are 

also in a critical period of development in life. The experiences of the disease and the 

impact on quality of life were individual and perceived in different ways. Physical, 

psychosocial and spiritual experiences were identified that could give rise to the impact 

on everyday life. Finally, the authors of this literature wants to emphasize that nurses 

can greatly benefit from knowing how young people feel about their disease, and how 

the disease affects their quality of life, to provide them with good nursing. 
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1 Introduktion 

1.1 Inflammatorisk tarmsjukdom 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD = inflammatory bowel disease) är benämningen på 

både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Detta är två sjukdomar som påminner mycket 

om varandra. Gemensamt för båda sjukdomarna är att de är kroniska, drabbar relativt 

unga personer och att de uppträder skov vis, vilket innebär besvärsfria perioder emellan 

plötsliga försämringsperioder. Det som skiljer de båda sjukdomarna är främst 

lokaliseringen, det vill säga var sjukdomen är benägen i mag- och tarmkanalen. Vid 

Ulcerös kolit är inflammationen begränsad till hela eller delar av tjocktarmen. Vid 

Crohns sjukdom kan inflammationen drabba hela mag- och tarmkanalen, med 

omväxlande friska och sjuka partier (Ericson & Ericson, 2012). 

Det som händer i kroppen vid ett skov är att tarmslemhinnan blir inflammerad, svullen 

och sårig. Det gör att slemhinnan kan blöda lite lätt och producera mycket slem. Detta 

kan ge upphov till symtom som diarréer som ofta är blandade med slem och blod, 

tenesmer (smärtsamma trängningar), svårigheter att kontrollera tarmtömning, 

gasbildning, illamående, magsmärtor, feber, viktnedgång, anemi och trötthet (Ericson & 

Ericson, 2012; Stubberud & Nilsen, 2011). 

I dagsläget finns det ingen botande behandling för IBD. Behandlingen är i första hand 

medicinsk och består framförallt av antibiotika, preparat med aminosalicylsyra och 

immundämpande läkemedel till exempel kortison. Flertalet personer med IBD kan leva 

symtomfria med adekvat medicinsk behandling. När inte den medicinska delen räcker 

till kan kirurgi bli aktuellt, vilket innebär att den påverkade delen av tarmen avlägsnas 

(Stubberud & Nilsen, 2011). 

Orsaken till varför man får IBD är fortfarande okänd, men det som tros ha en inverkan 

på uppkomsten av sjukdomen är stress, genetiska, miljömässiga och immunologiska 

faktorer. Även om framsteg har gjorts i att förstå mekanismen av IBD, är dess etiologi 

fortfarande okänd (Bilski, Mazur-Bialy, Wierdak & Brzozowski, 2013). 

Förekomsten av pediatriska fall med IBD har de senaste årtiondena ökat i många länder, 

särskilt i många västländer. Det uppskattas att 25 % av de som drabbas av IBD får det 

under barndomen och ungdomsåren. Det har även visat sig att sjukdomen kan ha ett mer 

aggressivt förlopp hos barn än hos vuxna (Oliva-Hemker & Fiocchi, 2002). 
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1.2 Unga människor 

Enligt Svenska MeSH (2014- 01- 31) definieras barn som en person i åldersintervallet 

6-12 år, ungdomar i åldersintervallet 13-18 år och unga vuxna i åldersintervallet 19-24 

år. Enligt föreliggande studie definieras unga människor som personer mellan 6-25 år. 

Begreppen barn och ungdom definieras olika, i olika sammanhang och i olika samhällen 

och kulturer (Hallström, 2009). Ungdomsåren kan vara en kritisk period av fysisk, 

psykosocial och social utveckling. Livslånga hälso- och beteendemönster kan läras och 

etableras under ungdomsåren, vilket tyder på att utvecklingsstadiet är en viktig tid att 

utveckla färdigheter och beteenden (Torres & Fernandez, 1995). 

 

1.3 Upplevelse 

Enligt Norstedts svenska synonymordbok (2001) definieras upplevelse som erfarenhet, 

äventyr, händelse tilldragelse och öden. 

En upplevelse handlar enligt Nationalencyklopedin (2014-03-12) om något som är 

upplevt och definieras som en känsla som kan vara svår att beskriva, eller att analysera. 

Uppleva är att på ett icke rationellt sätt, känslomässigt uppfatta och värdera något man 

varit med om eller erfarit. 

Willman (2009) beskriver att upplevelsen av hälsa är individuell. Till exempel kan en 

människa må bra och uppleva sig ha god hälsa, trots att hon/han i medicinsk mening är 

sjuk. Det är en process som människan upplever i det dagliga livet. Hälsa upplever de 

personer som funnit mening i sina liv.  

 

1.4 Livskvalitet 

Livskvalitet kan definierats som en individs behov av tillfredsställelse inom tre 

områden: fysiskt, psykologiskt och psykosocialt (Mandzuk & McMillan, 2005). 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse. Detta innebär en individuell upplevd känsla av 

att leva ett gott liv. Detta kan styrkas av att ha en god inställning till livet och uppleva 

meningsfullhet (Willman, 2009). Livskvalitet är ofta förknippat med hälsa då både hälsa 

och livskvalitet kan variera beroende på situation och omständigheter (Plummer & 

Molzahn, 2009). Det behöver inte vara så att det ena påverkar det andra, utan bra 

livskvalitet kan även uppnås i relation till ohälsa och sjukdom genom att lära sig att 

hantera, anpassa och finna en mening med sjukdomssituationen (Stenzelius & 

Bengtsson, 2009). God livskvalitet kan också ses utifrån personens sjukdom, snarare än 

från ett friskt perspektiv (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010).  
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Livskvalitet kan beskrivas som något mätbart men även som något självupplevt. Det 

kan till exempel handla om människans resurser, men det kan även beröra känslor och 

psykiskt välbefinnande (Nationalencyklopedin, 2014-03-12). 

Enligt världshälsoorganisationen, WHO (1998) definieras livskvalitet som individens 

upplevelse av sin livssituation utifrån egna värderingar och kulturella normer, i 

förhållande till sina mål, förväntningar och intressen. Begreppet livskvalitet innehåller, 

på ett komplext sätt, bland annat individens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov. 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Peplau beskrivs som den psykiatriska vårdens moder. Peplau bidrog stort till 

sjuksköterskornas vetenskap, och till den psykiatriska sjuksköterskans specialisering 

genom utvecklingen av mellanmänskliga relationer. Genom att sjuksköterskan får en 

ökad förståelse för vad som sker vid sjuksköterske- och patientrelationen, kan hon 

därmed hjälpa patienterna att förstå deras erfarenheter relaterat till sjukdom och hälsa 

(Haber, 2010). 

Även om relationen mellan människor var det centrala för Peplaus omvårdnadsteori, är 

livskvalitet en biprodukt av relationer och en viktig del av hennes teori. Enligt Peplau 

var begreppet livskvalitet ett abstrakt fenomen, och innefattar en subjektiv upplevelse av 

ett tillstånd i en människas liv. Hon förklarade att livskvalitet inte är ett statiskt tillstånd, 

inte heller är det ett fast mål, utan det är mer ett rörligt mål där tillståndet i en individs 

liv varierar beroende på situation (Plummer & Molzahn, 2009). 

 

1.6 Problemformulering 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en kronisk sjukdom som många unga människor 

lider av. Det är ett växande problem som är viktigt att uppmärksamma som 

sjuksköterska (Ericson & Ericson, 2012).  

För de unga människor som drabbats av IBD kan vardagen bli lidande, och 

sjukdomsskoven kan ha en negativ inverkan både fysiskt och emotionellt (Stenzelius & 

Bengtsson, 2009). Unga människor med IBD som kommer i kontakt med sjuksköterskor 

ska kunna förvänta sig professionellt stöd och rådgivning. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om vilken inverkan sjukdomen har på det vardagliga livet, 

för att därigenom kunna arbeta för att främja livskvaliteten. 
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1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva unga människors upplevelser av att leva med 

inflammatorisk tarmsjukdom, samt att beskriva hur sjukdomen påverkar livskvaliteten. 

Vidare var syftet att beskriva artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten 

urval. 

 

1.8 Frågeställningar 

Hur upplever unga människor att leva med inflammatorisk tarmsjukdom? 

Hur påverkar inflammatoriska tarmsjukdomar livskvaliteten hos unga människor? 

Vilken kvalitet har artiklarna utifrån den metodologiska aspekten urval? 

 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie. Syftet med beskrivande litteraturstudier är att beskriva, 

observera och dokumentera befintliga och relevanta studier, som sammanställs för att 

göra informationen lättåtkomlig och distribuerar (Polit & Beck, 2012). 

  

2.2 Databaser/sökord/sökstrategier 

Databaser som användes vid sökningar av relevanta vetenskapliga artiklar till 

föreliggande studie var Cinahl och PubMed. Sökorden valdes utifrån relevans till 

studiens syfte och frågeställningar. MeSH- termer som valdes var: Inflammatory bowel 

disease, Quality of life, Chronic disease och Adolescents. Sökordet Experience fanns ej 

som MeSH- term och söktes därför i fritextsökning. Sökningarna gjordes först med 

sökorden var för sig i båda databaserna. Då dessa sökningar gav väldigt breda träffar 

kombinerades sökorden med varandra genom att använda den booleska termen AND, 

för att få ett mer avsmalnat och överskådligt utfall. Se tabell 1 nedan för en redovisning 

av de sökord som resulterade till valda källor. 

Författarna till studien började med att läsa titlarna på de vetenskapliga artiklarna, och 

exkluderade de artiklar som ej var relevanta för att svara på den föreliggande studiens 

syfte och frågeställningar. Vidare lästes abstracten igenom på de kvarvarande 

vetenskapliga artiklarna av båda författarna. 14 stycken artiklar svarade på författarnas 

inklusionskriterier och inkluderades i litteraturstudien.  

Se bilaga 1 för ett detaljerat flödesschema på urvalsprocessen av alla exkluderade 

artiklar. 
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Tabell 1: Databaser, sökord samt utfall av databassökning 

Databaser Cinahl PubMed 

Söktermer                                                   
(and) 

Antal 

träffar 

Valda källor 

(exl. Dubbletter) 

Antal 

träffar 

Valda källor  

(exl. dubbletter) 

Inflammatory bowel disease [MeSH] 

AND Experience 

15 2 59 1 

Inflammatory bowel disease [MeSH] 

AND Quality of life [MeSH] 

32 4 102 2 

Inflammatory bowel disease [MeSH] 

AND Chronic disease [MeSH] 

13 1 94 0 

Inflammatory bowel disease [MeSH] 

AND Adolescents [MeSH] 

11 2 45 2 

Totalt valda källor = 14    9   5 

 

2.3 Urvalskriterier 

I den föreliggande studien användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar. De 

vetenskapliga artiklarna söktes efter följande inklusionskriterier: Fritt tillgängliga i 

fulltext via högskolan i Gävles databaser, publicerade under åren 2009-2013, innehåll 

som svarade på studiens syfte och frågeställningar, peer reviewed, skrivna på svenska 

eller engelska. Artiklar som inte svarade på inklusionskriterierna exkluderades. 

Exklusionskriterier: Artiklar som hade bristande etiska riktlinjer, inte var vetenskapliga, 

litteraturstudier och artiklar som berörde personer från 25 år och uppåt. 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda sig av definitionen unga 

människor, vilket i denna studie innefattar barn 6-12 år, ungdomar 13-18 år och unga 

vuxna 19-24. Trots att definitionen på unga vuxna enligt svenska MeSH (2014-01-31) 

är 19-24 år, valde författarna att ha åldersintervallet upp till 25 år. Detta för att få ett 

bredare resultat i studien, och för att många inkluderade artiklar som svarade på syftet 

och frågeställningarna studerade dessa åldersintervall. 

 

2.4 Dataanalys 

De valda källornas resultat bearbetades och lästes först ingående av båda författarna 

individuellt. Författarna delade upp artiklarna på hälften, och läste dem ingående flera 

gånger var och en för sig. Färgmarkeringar användes initialt för att dela in artiklarnas 

resultat i tre huvudkategorier utifrån studiens frågeställningar: Upplevelser, livskvalitet 

och kvalitetsgranskning utifrån urval. Författarna bytte sedan artiklar med varandra, för 

att båda skulle få en möjlighet att läsa alla artiklar ingående individuellt. 
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Sedan analyserade alla artiklarnas resultat gemensamt för att kontrollera att 

färgmakeringarna överensstämde med varandras tolkningar. Slutligen framkom 

tre underkategorier under huvudkategorin upplevelser: Fysiska upplevelser, 

psykosociala upplevelser och andliga upplevelser. Författarna valde att sammanställa de 

valda artiklarna i en tabell där man tydligt och överskådligt ser artikelförfattarnas namn, 

publiceringsår, titel, artikelns syfte, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod/dataanalys och ett huvudresultat. En sammaställning av de 14 

bearbetade vetenskapliga artiklarna visas i bilaga 2.  

För att granska artiklarnas metodologiska kvalitet avseende urval använde författarna 

sig av Forsberg och Wengström (2013). Båda författarna läste igenom de valda 

artiklarna för att fastställa vilka urvalsmetoder de olika artiklarna använde sig av. 

Granskningen sammanställdes sedan i löpande text under egen rubrik i resultatdelen och 

i resultatdiskussionen.  

 

2.5 Forskningsetiska övervägande 

Artiklar granskas noggrant utifrån etiska överväganden, och inklusionskriterier och 

exklusionskriterier ska följas vid urval av data. Artiklarna har redovisats utifrån ett 

objektivt förhållningssätt. Referenser och källor har redovisats tydligt för att undvika 

plagiat. Författarnas egna värderingar och attityder har åsidosatts (Polit & Beck, 2012). 

  

 

3 Resultat 

Resultatet till föreliggande studie består av 14 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

redovisas i löpande text, samt i en översiktlig tabell (Bilaga 2) med artikelförfattarnas 

namn, publiceringsår, titel, artikelns syfte, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod/dataanalys och ett huvudresultat. 

Resultattexten är uppdelad i tre huvudkategorier: Upplevelser hos unga människor med 

IBD, Hälsorelaterad livskvalitet hos unga människor med IBD och Kvalitetsgranskning 

utifrån den metodologiska aspekten urval. Under huvudkategorin upplevelser hos unga 

människor med IBD redovisas tre underkategorier: Fysiska upplevelser, Psykosociala 

upplevelser och Andliga upplevelser. Under sista huvudkategorin kvalitetsgranskning 

utifrån den metodologiska aspekten urval, redovisas studiens frågeställning angående 

vilken kvalitet artiklarna har avseende urval. 
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3.1 Upplevelser hos unga människor med IBD 

3.1.1 Fysiska upplevelser 

Ungdomar med IBD rapporterade betydligt sämre allmänuppfattning om sin hälsa och 

fysiska funktion än friska ungdomar enligt Yi, Britto, Sherman, Moyer, Cotton, 

Kotagal, Canfield, Putnam, Carlton-Ford och Tsevats (2009) studie.  

I en amerikansk studie upplevde ungdomar olika återkommande besvärande symtom 

som: förstoppning, diarré, buksmärta, låg energinivå, uppblåsthet, gaser, ledvärk, 

illamående, kräkningar, kramper, magsmärtor, onormal avföring, yrsel och 

viktminskning. De vanligaste klagomålen som rapporterades var låg energinivå, 

buksmärta, uppblåsthet, gaser och onormal avföring. Symtomen ansågs av deltagarna 

vara en konsekvens av deras sjukdom (Reigada, Bruzzese, Benkov, Levy, Waxman, 

Petkova & Warner, 2011).  

I en Kanadensisk studie av Schneider, Jamieson och Fletcher (2009) baserad på 

intervjuer med åtta unga kvinnor om deras upplevelser och berättelser om hur det är att 

leva med IBD, framstod det att symtomen kunde ses som ett hinder till ett ”normalt” liv.  

 

I en svensk studie uppvisade mer än hälften av alla barn och ungdomar som deltog i 

testet 54 % (N= 77) återkommande eller sporadiska magsmärtor. Vissa rapporterade att 

smärtan uppkom flera gånger dagligen. Smärta kunde komma efter måltid, innan 

defekation (tarmtömning) eller uppstå under en viss tidpunkt på dagen till exempel på 

morgonen. Vissa upplevde smärta på andra ställen i kroppen än enbart magen (25 %), 

som till exempel huvudvärk, ryggvärk eller ledvärk. Specifikt unga personerna med 

svårare IBD visade sig alla ha sämre fysiskt välmående på grund av sin sjukdom. Dock 

uppvisade 22 % av ungdomarna att de aldrig haft någon form av smärta och enbart ett 

fåtal påpekade sjukdomsrelaterade problem, så som brådskande toalettbesök eller bi-

effekter av medicineringen. Många av barnen och ungdomarna visade sig må sämre 

beroende på hur ont de hade. I linje med detta visade det sig finnas markanta samband 

mellan sjukdomsaktiviteten och symtom, så som lös avföring, magsmärtor och 

välmående (Lindfred, Saalman, Nilsson, Sparud-Lundin & Lepp, 2012).  

Unga kvinnor upplevde i regel mer buksmärtor, än unga män med IBD enligt Greenley, 

Kunz, Schurman och Swansons (2013) studie där de undersökte buksmärtor relaterat till 

IBD hos barn och ungdomar. 
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3.1.2 Psykosociala upplevelser 

Enligt Reigadas et al. (2011) amerikanska studie har man identifierat att aktuella 

symtom av IBD hade ett samband med ångest och depression. Resultatet visade att 

ungdomar hade mest oro över biverkningar av deras medicin, kroppsutseende och att 

inte ha någon kontroll över deras kropp. Till följd av detta rapporterade ungefär en 

tredjedel 34 % (N= 36) av eleverna att de missade dagar av skolan och cirka 26 % att de 

inte kunna lämna huset på grund av sin sjukdom. Högre ångest och depressiva symtom 

var associerade med sämre social funktion.  

I två andra amerikanska studier visade ungdomar med mag- och tarmbesvär allmänt mer 

depressiva symtom som likgiltighet, dåligt humör och dålig självkänsla jämfört med 

jämnåriga friska ungdomar. Dock hade de liknande nivåer av känslomässig funktion. De 

konstaterades även att mer psykiska ångestsymtom kunde ses hos ungdomar med mag- 

och tarmbesvär än hos friska ungdomar (Cortina, McGraw, DeAlarcon, Ahrens, 

Rothenberg & Drotar, 2010; Cotton, Kudel, Roberts, Pallerla, Tsevat, Succop & Yi, 

2009).  

I Hommel, Odell, Sander, Baldassano och Bargs (2011) studie rapporterar också 

ungdomarna om att det fanns en psykologisk oro över deras behandling med IBD 

mediciner. Ungdomarna uppvisade oroligheter över att inte ta sina mediciner, om de 

missade en medicindos skulle de uppleva en ökning av symtom. Ungdomarna undrade 

över hur snabbt medicinernas effekt skulle uppstå och hur snabbt symtomen skulle 

släppa i samband med att ta medicinerna. Detta gav en konstant oro över att symtom 

skulle framträda vid fel tillfälle. Detta kunde även ses i den kvalitativa studien av 

Schneider et al. (2009) där unga kvinnor beskrev deras frustration över symtom som 

kunde orsakas utav sjukdomen, och att inte ha kontroll blev en konstant oro då 

pinsamma situationer kunde uppstå t.ex. att inte kunna hitta en toalett vid nödfall.  

 

Majoriteten av pediatriska patienter med IBD är i utvecklingsstadiet till att bli 

ungdomar, därför är sociala aktiviteter ett område som försvårar hanteringen av 

sjukdomen. Ungdomar är ofta involverade i flera olika fritidsaktiviteter, och hanteringen 

av en kronisk sjukdom var svår att prioritera av tonåringarna (Hommel et al. 2011).  

I en engelsk studie visade det sig att unga vuxna såg fram emot att göra saker som att 

studera, arbeta och finna en partner, precis som friska ungdomar, utan de begränsningar 

och svårigheter som uppstod av en okontrollerad mag- och tarmsjukdom och dess 

symtom (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). 

I Schneiders et al. (2009) studie berättar åtta unga kvinnor att strävan efter normalitet  
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uppstod när de var engagerade i aktiviteter med andra, speciellt med sina vänner. I dessa 

sociala sammanhang tenderade kvinnorna att äta mat som de vanligtvis inte kunde äta 

för att känna sig mer normala, och passa in. De ville vara som alla andra och inte 

behöva sticka ut på grund av sin sjukdom t.ex. med ovanliga kostbeteenden. Det hjälpte 

dem att se sig själva i ett annat ljus än i ljuset av en kroniskt sjuk eller ”annorlunda” 

person.   

I den svenska studien av Lindfred et al. (2012) beskrev endast ett fåtal sig själva i 

termer kring sjukdomen. En majoritet av ungdomarna beskrev sig själva som en person 

med positiva personliga kvalitéer. Dessa kvalitéer var ofta relaterade till att vara duktiga 

i skolan, att vara duktig på någon sport eller att ha goda relationer i det vardagliga livet. 

De ansåg sig själva vara goda vänner som oftast var lyckliga och hade personer de 

kunde lita på omkring sig.  

 

De flesta ungdomar och deras föräldrar ansåg att sjukdomen påverkade deras skolgång 

på något sätt. Ungdomar med en mag- och tarmsjukdom missade signifikant mer 

skoldagar än friska jämnåriga ungdomar (Cortina et al. 2010; Lindfred et al. 2012). 

Enligt Lindfred et al. (2012) berodde frånvaron på de symtom som uppkom till följd av 

deras sjukdom, och påverkan av sjukdomen var som tydligast hos de med svårare IBD.  

Avsaknaden av energi påverkade även deras möjlighet att delta i fritidssporter så som 

till exempel fotboll eller andra sporter. Dock ansåg 23 % (N= 77) att IBD inte 

påverkade deras fritid överhuvudtaget enligt.  

Vidare rapporterades att en större del att behandlingen av deras sjukdom kunde påverka 

deras fritid.  Det var vanligt att ungdomar med IBD tyckte det var pinsamt att ta 

mediciner i sociala sammanhang med deras friska vänner. Detta resulterade i att de inte 

tog medicinen, vilket påverkade sjukdomsförloppet och deras välmående negativt 

(Hommel et al. 2011; Lindfred et al. 2012). 

I en amerikansk studie där undersökningen riktade sig till både föräldrar och ungdomar, 

visade det sig att ungdomarna uppskattade den omsorg och stöd som familjen gav, 

speciellt stödet av föräldrarna. Familjens stöd var främst att bara vara där som en 

kärleksfull och omtänksam närvaro. Föräldrar som hade en stöttande attityd och 

uppmuntrade deras barn att leva normalt uppfattades positivt av ungdomarna. 

Föräldrarna kände att det var viktigt att övervaka hur deras barn hanterade sin sjukdom, 

men de uttryckte en osäkerhet om vilket som är det bästa sättet att närma sig på.  

Ungdomarna rapporterade att påminnelser av föräldrar, syskon, eller de själva  
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underlättar hanteringen av sin sjukdom. Men trots positiv påverkan av familjens 

påminnelser tyckte ungdomarna att det ibland var jobbigt att höra föräldrarnas tjat om 

att ta deras medicin, och konflikter uppstod ofta på grund av detta. Det framkom att 

konflikterna vanligtvis uppkommer mellan mödrar och deras barn, vilket är förståeligt 

eftersom mödrar tar deras barns behandling och vård som första prioritet (Hommel et al. 

2011).  

I den engelska studien av Allison et al. (2013) beskrev de flesta unga människorna som 

talade om vänskap positiva erfarenheter, även om det fanns vissa skillnader i vilken typ 

av stöd som söktes och gavs av unga män och unga kvinnor. Unga kvinnor var mer 

öppna i sina avslöjanden om sin sjukdom och sökte tröst, känslomässigt stöd och 

uppmuntran av sina vänner.  Unga män tenderade att vara mer selektiva och mindre 

öppen att avslöja detaljer av sin sjukdom, de använde humor för att få dem att må bättre 

och för att skingra oron. Alla undvek att avslöja information om sin sjukdom till nya 

vänner i skolan så länge det gick.  

 

I en enkätstudie av Pirinen, Kolho, Simola, Ashorn och Aronen (2010) genomförd till 

barn och ungdomar med IBD, deras föräldrar och en kontroll grupp med friska barn och 

ungdomar, framkom det att föräldrarna upplevde att deras barn med IBD hade 

signifikant mer sömnproblem jämfört med den friska kontrollgruppen. Men enligt de 

ungas självrapport visades ingen skillnad i frekvens av sömnproblem mellan de två 

grupperna. Barnen och ungdomarna med IBD rapporterade inte att de kände sig mer 

trötta än de friska. Ungefär hälften av barnen och ungdomarna (N=39) uppvisade 

sporadiska sömnproblem, och 17 % rapporterade att IBD symtomen påverkade deras 

sömnkvalitet. Större delen av detta berodde på insomnia på grund av konstant oro över 

sin sjukdom, att vara uppe för länge, att vara hungriga eller av störd sömn. Orsaker till 

att man vaknade på nätterna berodde på t.ex. toalettbesök, magsmärtor och/eller 

svettningar. Både föräldrar och deras barn upplevde att de som hade svåra IBD symtom 

var mer trötta under dagen och hade svårare sömnproblem under natten, än barn och 

ungdomar med milda symtom. 

 

3.1.3 Andliga upplevelser 

I två amerikanska studier rapporterade barn och ungdomar med IBD att en relation till 

en högre makt/stöd av Gud, användning av böner, meditation och avkoppling kunde 

bidra till deras välmående. Det visade sig att unga var mer öppna för att använda sig av  
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den sortens tillvägagångssätt än äldre, och unga kvinnor använde sig av det mer än unga 

män. Högre nivåer av existentiellt välmående var signifikant associerad med färre 

depressiva symtom och bättre känslomässig funktion (Cotton, Humenay Roberts, 

Tsevat, Britto, Succop, McGrady & Yi, 2010; Cotton et al. 2009). 

 

3.2 Hälsorelaterad livskvalitet hos unga människor med IBD 

I studien av Greenley et al. (2013) påvisar att ett av symtomen, buksmärtor, kan ha en 

påverkan på ungdomars livskvalitet. Hela 30 % av 44 deltagare upplevde kroniska 

buksmärtor. Analyserna uppger att personer med övergående buksmärta har högre 

livskvalitet än personer med kronisk buksmärta. Livskvaliteten var högre hos personer 

med frånvarande buksmärta än hos personer med kronisk buksmärta. Att ha kroniska 

buksmärtor gav en försämrad hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar.  

Detta kan även ses i en annan studie från Finland där de rapporterade ett starkt samband 

mellan sjukdomens aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Jämfört mot jämnåriga 

friska ungdomar 12-15 år var resultatet för obehag och symptom, vänner, skola och 

fritidsintressen, mental funktion, kost och rörlighet betydligt sämre hos ungdomarna 

med IBD (Haapamäki, Roine, Sintonen & Kolho, 2011).  

Sjukdomsaktivitet var signifikant associerad med både livskvalitet och interna symtom 

som socialt tillbakadragande, somatiska besvär och ångest/depression. Men den största 

kopplingen kunde ses mellan interna symtom och livskvalitet. Återigen kan kopplingen 

ses mellan symtom, en aktiv sjukdom och livskvalitet. Detta kan relateras till att ju mer 

symtom och sjukdomsaktivitet ungdomarna har desto lägre är den hälsorelaterade 

livskvaliteten enligt en studie av Gray, Denson, Baldassano och Hommel (2011). 

En amerikansk studie visar på att familjeförhållanden kan vara en viktig aspekt för 

hälsorelaterad livskvalitet bland ungdomar med IBD. Många familjer upplever 

svårigheter i deras dagliga interaktioner. Ungdomar från familjer med svårigheter i 

problemlösning, kommunikation och allmän familjefunktion visar lägre livskvalitet. 

(Herzer, Denson, Baldassano & Hommel, 2011). 

 

3.3 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval 

Valda artiklar granskades utifrån urval enligt Forsberg och Wengström (2013).  I 

föreliggande litteraturstudie valde författarna att inkludera 14 vetenskapliga artiklar. Nio 

artiklar hade en kvantitativ ansats (Cortina et al. 2010; Cotton et al. 2009; Cotton et al. 

2010; Gray et al. 2011; Greenley et al. 2013; Haapamäki et al. 2011; Herzer et al. 2011;  
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Pirinen et al. 2010 & Reigada et al. 2011), fyra artiklar hade en kvalitativ ansats 

(Allison et al. 2013; Hommel et al. 2011; Schneider et al. 2009 & Yi et al. 2009), och en 

artikel hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats (Lindfred et al. 2012). 

I 13 av 14 valda vetenskapliga artiklar framgår det att forskarna rekryterade sina 

deltagare från pediatriska kliniker och universitetssjukhus. I studien av Schneider et al. 

(2009) rekryterades de kvinnliga deltagarna från ett universitet. Urval presenteras för 

varje artikel i bilaga 2. 

 

Av de 14 inkluderade artiklarna redovisades urvalsmetod enligt följande: 

Två artiklar använde sig av ett strategiskt ändamålsenligt urval (Allison et al. 2013 & 

Schneider et al. 2009), sex artiklar via ett icke-slumpmässigt konsekutivt urval (Gray et 

al. 2011; Haapamäki et al. 2011; Herzer et al. 2011; Hommel et al. 2011; Lindfred et al. 

2012 & Yi et al. 2009), en artikel använde sig av ett bekvämlighetsurval (Cotton et al. 

2010), två artiklar via ett slumpmässigt urval (Cotton et al. 2009 & Pirinen et al. 2010),  

och i resterande tre artiklar framgår urvalsmetoden inte alls (Cortina et al. 2010; 

Greenley et al. 2013 & Reigada et al. 2011). 

När urvalen skedde står tydligt beskriven i enbart fem artiklar, där månad och år 

framgår (Cotton et al. 2009; Cotton et al. 2010; Haapamäki et al. 2011; Pirinen et al. 

2010 & Yi et al. 2009). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Ungdomar med IBD rapporterade betydligt sämre allmänuppfattning om sin hälsa och 

fysiska funktion än friska ungdomar. De upplevde många olika besvärande symtom som 

sågs som ett hinder till ett ”normalt” liv, och symtomen visade sig ha ett samband med 

ungdomarnas sömnkvalitet samt ångest och depression. Ångest och depressiva symtom 

var också associerade med sämre social funktion. Det fanns en konstant oro över att 

symtom skulle framträda vid fel tillfälle och att pinsamma situationer kunde uppstå. 

IBD påverkade ungdomarnas skolgång och deras fritidsaktiviteter på så vis att de ibland 

var tvungna att avstå. Detta kunde vara känsligt då ungdomarna ville vara som alla 

andra och inte behöva sticka ut på grund av sin sjukdom. Ju mer symtom och 

sjukdomsaktivitet ungdomarna hade desto lägre var den hälsorelaterade livskvaliteten.  

Ungdomarna uppskattade den omsorg och stöd som familjen gav, speciellt stödet av 

föräldrarna. Men ibland kunde konflikter uppstå på grund av olika prioriteringar.  
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Ungdomar från familjer med svårigheter i problemlösning, kommunikation och allmän 

familjefunktion visade lägre livskvalitet. En relation till en högre makt/stöd av Gud, 

böner, meditation och avkoppling kunde även användas för att bidra till deras 

välmående. Detta tillvägagångsätt användes mest av unga kvinnor som även var mer 

öppna i sina avslöjanden om sin sjukdom, än unga män som tenderade att vara mindre 

öppen att avslöja detaljer runt sin sjukdom. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Fysiska upplevelser 

I föreliggande studie framgår det att vanliga förekommande symtom som till exempel 

låg energinivå, buksmärta, uppblåsthet, gaser och onormal avföring ansågs vara en 

konsekvens av de unga människornas sjukdom och ett hinder till ett ”normalt liv” 

(Reigada et al. 2011; Schneider et al. 2009). Att känna sig mer ”normal" i förhållande 

till sin omgivning och denna upplevda känsla av normalitet övervägde eventuella 

symtom de kunde uppleva, och de negativa konsekvenserna detta utgjorde för deras 

hälsa. I detta fall att äta kost de inte borde äta på grund av sjukdomen (Schneider et al. 

2009). Författarna till föreliggande studie anser att många unga människor med IBD vet 

hur de ska hantera sin sjukdom, och vad som är bra för dem att äta och dricka, men för 

många unga människor tar känslan att vara normal över. Det kan även vara genant att 

behöva säga nej och hoppa över vissa aktiviteter på grund av sin sjukdom. Detta kan 

göra att många bestämmer sig för att inte göra någonting alls och det sociala livet blir 

lidande. Detta kan också ses i studien av Reigada et al. (2011) där det framgår att vissa 

ungdomar ibland inte ens klarade av att lämna sitt hem på grund av IBD. 

Enligt Lindfreds et al. (2012) studie framkom det att återkommande eller sporadiska 

magsmärtor, tillsammans med smärta på andra ställen i kroppen som till exempel 

huvudvärk, ryggvärk eller ledvärk var vanligt förekommande hos unga människor med 

IBD. Dock visar studien även att vissa av ungdomarna aldrig haft någon form av 

smärta, och enbart ett fåtal påpekade sjukdomsrelaterade problem. Detta tycker 

författarna till föreliggande studie är viktigt att lyfta fram då symtomen kan variera, och 

upplevelsen av sin sjukdom är individuell.  

 

4.2.2 Psykosociala upplevelser 

Enligt Reigadas et al. (2011) studie identifierades ett samband mellan symtom och 

ångest och depression. Ångest och depressiva symtom var också associerade med sämre 

social funktion. Författarna till föreliggande studie betonar därför att de unga  
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människorna kan påverkas psykiskt av att konstant ha med sig sjukdomen i tankarna. 

Att hela tiden behöva tänka och planera i förväg vad som ska utföras för att förhindra 

uppkomsten av symtom, kan skapa en oro och ångest hos de unga människorna. Detta 

kan göras att det sociala livet påverkas, vilket kan styrkas med Reigadas et al. (2011) 

studie där många ungdomar rapporterade att de missade dagar av skolan på grund av 

psykiska besvär. 

I föreliggande studie framkommer det även att de unga människorna upplevde en 

konstant oro över att symtom skulle framträda vid fel tillfälle (Hommel et al. 2011). 

Författarna i denna studie anser att sjukdomen i sig kan medföra att många unga 

människor hålls tillbaka i livet, då det kan finnas en rädsla att symtom ska uppkomma 

och att de ska hamna i en pinsam situation. Detta kan även ses i Schneiders et al. (2009) 

studie där de unga kvinnorna beskrev deras frustration över att inte ha kontroll över sina 

symtom, då pinsamma situationer kunde uppstå t.ex. att inte kunna hitta en toalett vid 

nödfall. De berättar även att det fanns en strävan efter att vara normal och passa in. 

Författarna till föreliggande studie vill betona att det kan vara extra svårt och krävande 

att vara ung med en kronisk sjukdom, då det är en känslig period i livet. 

I ungdomsperioden kan önskan att passa in, att vara normal och att bli omtyckt av andra 

vara viktigt i den unga personens liv. Detta kunde även ses i Allisons et al. (2013) studie 

där unga vuxna upplevde en känsla av att vilja vara normal och vara som alla andra. 

Dock beskrev endast ett fåtal sig själva i termer kring sjukdomen enligt Lindfred et al. 

(2012). De flesta ansåg sig själva vara goda vänner som oftast var lyckliga och hade 

personer de kunde lita på. Författarna till föreliggande studie betonar att även om många 

unga människor tycker att IBD påverkar deras liv, finns det vissa som tycker att 

sjukdomen inte påverkar deras liv och ser inte sig själv som en sjuk person. Enligt 

Cooper et al. (2010) kan god livskvalitet också ses utifrån personens sjukdom, snarare 

än från ett friskt perspektiv.  

 

I Hommels et al. (2011) studie visade det sig att ungdomar uppskattade den omsorg och 

stöd som familjen gav, speciellt stödet av föräldrarna. Trots detta kunde ibland 

konflikter uppstå på grund av olika prioriteringar. Författarna till föreliggande studie  

anser att dessa konflikter är både jobbigt för både föräldrarna och deras barn. 

Föräldrarna vill hjälpa till och vill sitt barns bästa och barnen upplever att föräldrarna är 

jobbiga och pinsamma. Unga människor kan på olika sätt trotsa sina föräldrar och 

konflikter kan uppstå då föräldrarna kan vara överbeskyddande, och tjata på sina barn 

att till exempel ta mediciner och äta rätt. Detta kan även ses i Allisons et al. (2013)  
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studie där unga människor upplevde stöd från vänner som positivt. 

 

Enligt Plummer et al. (2009) var Peplaus viktigaste del i hennes omvårdnadsteori 

mellanmänskliga relationer och hur viktigt stödet kan vara ses även i denna studie. 

Enligt Peplaus omvårdnadsteori skulle relationer mellan människor, speciellt patient 

relationen, hjälpa unga människor att förstå deras sjukdom och hälsa. Författarna anser 

därför att det är viktigt för sjusköterskor att betona patientrelationen och ha förståelse 

för individen. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) är det sjuksköterskans 

ansvar att främja hälsa, och se till hela individen i omvårdnadssituationen. 

 

4.2.3 Andliga upplevelser 

Författarna till föreliggande studie tycker att ett andligt stöd kan vara en bra hjälp till de 

unga människorna med IBD. Att vända sig till en högre makt för stöd hör inte till 

vanligheten hos dagens ungdomar. Men med en kronisk sjukdom kan det vara vanligt 

att ta till sig nya tillvägagångssätt, som personen i normala fall inte skulle göra. I 

studierna av Cotton et al. (2009) och Cotton et al. (2010) framgick det att det var mest 

unga kvinnor som använde sig av en högre makt som stöd, och unga kvinnor visade sig 

vara mest öppna för denna typ av stöd. I Allisons et al. (2013) studie framgick det även 

att unga kvinnor sökte mer tröst, känslomässigt stöd och uppmuntran av sina vänner, än 

unga män. Författarna till föreliggande studie betonar att eftersom det framgick att unga 

kvinnor var mer öppna och sökte mer tröst och stöd än unga män, kan detta vara en 

orsak till att unga kvinnor använde sig av det andliga stödet för att fylla det öppna 

behovet av tröst och stöd. Samtidigt vill författarna trycka på att enligt Allison et al. 

(2013) var män mer tystlåtna och mer inbundna än kvinnor. De unga männens behov av 

tröst och stöd framgick kanske därför inte lika tydligt som de unga kvinnornas. 

 

4.2.4 Livskvalitet 

I en studie av Haapamäki et al. (2011) framgick det att det fanns ett starkt samband 

mellan sjukdomens aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Författarna i denna studie 

anser att alla fysiska och psykiska upplevelser av IBD påverkar livskvaliteten negativt. 

Samtidigt är livskvaliteten en väldigt individuell subjektiv upplevelse som alla individer 

upplever olika. God livskvalitet kan också ses utifrån personens sjukdom, snarare än 

från ett friskt perspektiv (Cooper et al. 2010). 

Peplau ansåg också att livskvalitet var en subjektiv upplevelse som inte var ett fast  
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tillstånd, utan att livskvaliteten varierade beroende på situation (Plummer et al. 2009). 

Författarna vill betona att det som en individ upplever som negativ livskvalitet, kanske 

en annan individ upplever som bra livskvalitet. Det som alla individer kan ha 

gemensamt är att när sjukdomen eller besvären blir ett hinder för aktiviteter och 

intressen, påverkas livskvaliteten till det sämre. Detta kan också relateras till att ju mer 

symtom och sjukdomsaktivitet ungdomarna hade desto lägre är den hälsorelaterade 

livskvaliteten (Gray et al. 2011). 

 

4.2.5 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval 

En artikel bör innehålla en noggrann beskrivning av vilken urvalsmetod forskaren har 

använt sig av. Urvalsmetoden har en stor inverkan på hur studien utformas (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). I föreliggande litteraturstudie framgick inte 

urvalsmetoden i tre artiklar (Cortina et al. 2010; Greenley et al. 2013 & Reigada et al. 

2011). Författarna anser att dessa tre artiklar kan ha lägre kvalitet än övriga artiklar där 

urvalmetoden framgår. Enligt Polit och Beck (2012) påverkas kvaliteten av hur 

forskaren kritiskt granskar urvalsmetoden, och beskriver brister och styrkor som finns i 

artikeln. 

Nio artiklar använde sig av en kvantitativ ansats (Cortina et al. 2010; Cotton et al. 2009; 

Cotton et al. 2010; Gray et al. 2011; Greenley et al. 2013; Haapamäki et al. 2011; 

Herzer et al. 2011; Pirinen et al. 2010 & Reigada et al. 2011). 

Målet med kvantitativ ansats är att resultatet ska vara generaliserbart och rikta sig till en 

bredare urvalsgrupp. Kvantitativa forskare använder sig av varierande kontrollstrategier, 

i många fall används enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäter når ut till en större  

population och deltagarna kan vara anonyma. Kvantitativ ansats minimerar risken för 

fördomar och egna värderingar hos forskaren (Polit & Beck, 2012). 

Omvårdnadsforskning fokuserar på människor, människor är komplexa och varierande. 

Då den kvantitativa metoden koncentrerar sig på en relativt liten del av människors 

upplevelser i en studie, är det ibland inte den mest optimala metoden (Polit & Beck, 

2012). 

I föreliggande litteraturstudie hade fyra artiklar en kvalitativ ansats (Allison et al. 2013; 

Hommel et al. 2011; Schneider et al. 2009 & Yi et al. 2009), och en artikel använde 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats (Lindfred et al. 2012). 

Kvalitativ forskning ger en djupgående information som är berättande och subjektivt. 

Flexibla, utvecklande procedurer används för att hitta det som krävs i studien. Oftast 

sker insamling av data ute på fältet (t.ex. i hemmet), på plats med deltagarna och under  
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en längre tid. En svaghet med kvalitativ forskning är att människor utsätts direkt som ett 

instrument var igenom information samlas. Det kan vara känsligt och många deltagare 

kan känna sig mer utsatta (Polit & Beck, 2012). 

 

I föreliggande studie använde två artiklar sig av ett strategiskt ändamålsenligt urval 

(Allison et al. 2013 & Schneider et al. 2009). I båda artiklarna tog intervjuerna plats i en 

neutral och privat plats som är önskvärt enligt Polit och Beck (2012), för att minska att 

deltagarnas svar påverkas på något sätt.  

Ett ändamålsenligt urval innebär att forskaren har valt ut individer som är bäst avsedd 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sex artiklar använde sig av ett icke-slumpmässigt konsekutivt urval (Gray et al. 2011; 

Haapamäki et al. 2011; Herzer et al. 2011; Hommel et al. 2011; Lindfred et al. 2012 & 

Yi et al. 2009). Ett Konsekutivt urval anses enligt Polit och Beck (2012) vara ett relativt 

svagt urval. Konsekutivt urval pågår i de flesta fall under en tidsperiod. Detta kan 

påverka resultatet åt olika håll beroende på potentiella deltagare som finns tillgängliga 

under tidsperioden datainsamlingen sker. Konsekutivt urval är en vanlig urvalsmetod 

och ofta innebär det att forskaren väljer ut deltagare till studien genom valda 

inklusionskriterier under en viss tid, i samband med deltagarnas rutinmässiga besök på 

kliniken (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

En artikel (Cotton et al. 2010) använde sig av ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de individer som är lätta att få tag på, 

eller som själva väljer att delta i studien. Vid ett bekvämlighetsurval finns ibland en risk 

att de rekryterade deltagarna kan vara atypiska för undersökningsgruppen (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Två artiklar använde sig av ett slumpmässigt urval (Cotton et al. 2009 & Pirinen et al. 

2010). Ett slumpmässigt urval innebär att individerna väljs ut på ett slumpmässigt sätt. 

En fördel med ett slumpmässigt urval är att alla individer inom en population ska ha 

samma möjlighet att bli utvald (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att då alla deltagare har samma chans att få delta i 

undersökningarna, så framkommer urvalet objektivt och forskaren har inte varit med 

och påverkat resultatet. En negativ aspekt kan vara att det blir stora bortfall.   
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4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att göra en beskrivande design, då 

syftet var att beskriva unga människors upplevelser av att leva med en inflammatorisk 

tarmsjukdom, samt att beskriva hur sjukdomen påverkar livskvaliteten. Vidare var syftet 

att beskriva artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten urval.  

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få ett bredare resultat genom att 

sammanställa både kvalitativa och kvantitativa studier. Genom att använda en 

litteraturstudie fås en större undersökningsgrupp, och ett större urval av olika länder och 

metoder. Om författarna hade valt att göra en empirisk studie hade studien blivit 

smalare. Många empiriska studier existerar dessutom redan inom området. 

  

Författarna sökte i databaserna Cinahl och PubMed. Genom att söka i två olika 

databaser öppnades fler valmöjligheter att inkludera fler vetenskapliga artiklar. Den 

booleska termen AND användes för att kombinera sökorden med varandra, för att få en 

mer avsmalnad sökning (Forsberg & Wengström, 2013).  MeSH-termer valdes vid 

sökningarna då det är ett metodiskt tillvägagångssätt att finna information, där olika 

termer för samma begrepp kan användas (Polit & Beck, 2012). 

Sökorden som användes var alla relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Nu i 

efterhand kan författarna se att sökorden Children och Young adults eventuellt skulle ha 

varit med, då föreliggande studie riktar sig till dessa åldersgrupper. Genom att inte 

inkludera dessa sökord hamnade mycket fokus på ungdomar, trots att syftet var att 

skriva om unga människor som innefattade barn, ungdomar och unga vuxna. 

Författarnas tanke från början var att rikta studien mot unga kvinnor. Då ämnet var för 

avsmalnat och litteraturen var begränsad inom området, valde författarna att utöka 

undersökningsgruppen till både unga män och unga kvinnor. 

 

I den föreliggande litteraturstudien användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

Från början ville författarna enbart ha kvalitativa artiklar, men då urvalet på kvalitativa 

artiklar var begränsad fick även kvantitativa artiklar inkluderas. Nu i efterhand hade 

författarna möjligen önskat mer kvalitativ data då majoriteten i studien blev kvantitativ. 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009-2013.  

Författarna anser att det är positivt då ny forskning är att föredra. Dock exkluderades 

många äldre artiklar på grund av detta som kunde ha svarat på studiens syfte och 

frågeställningar. 

Författarna valde att inkludera studier mellan åldrarna 6-25, trots de olika definitionerna  
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på barn, ungdomar och unga vuxna. Detta för att många vetenskapliga artiklar som 

svarade på syftet och frågeställningarna studerade dessa åldersintervall. 

Valda vetenskapliga artiklar skulle finnas fritt tillgängliga i fulltext via högskolan i 

Gävles databaser. Detta kan ses som en brist i studien då flera artiklar som svarade på 

studiens syfte och frågeställningar därmed exkluderades. Författarna valde att bara 

inkludera artiklar på svenska och engelska, då författarna enbart kan dessa språk. Dock 

var alla valda artiklar skrivna på engelska. Detta kan ses som en svaghet då det inte är 

författarnas modersmål och feltolkningar kan förekomma. 

 

En styrka i föreliggande litteraturstudie är enligt författarna att artiklarna först lästes 

individuellt och sedan gemensamt. Detta gjorde att båda författarna fick ta del av alla 

artiklar och feltolkningar minskades. Att använda färgkoder underlättade 

sammanställningen av studiens resultatdel, och gjorde det enklare för författarna att 

granska artiklarna. En annan styrka i studien var att författarna redan från början valde 

att göra en tydlig sammanställning av artiklarna i en överskådlig tabell. Detta 

underlättade både sammanställningen av metoddelen och resultatdelen. 

 

Alla inkluderade vetenskapliga artiklar har blivit godkända från en etisk kommitté. 

Många artiklar har även som etiska riktlinjer att exkludera barn som inte kan svara för 

sig själv, och svårt sjuka unga människor. Författarna tycker det är extra viktigt att hålla 

sig till etiska riktlinjer då det handlar om unga människor. Egna värderingar och åsikter 

har åsidosatts, och artiklarna har redovisats utifrån ett objektivt förhållningssätt. 

Författarna har undvikit plagiat genom att skriva korrekta referenser och källor enligt 

Polit och Beck (2012). 

 

4.4 Allmän diskussion 

I det sammanställda resultatet i studien framgår det att leva med en kronisk sjukdom 

kan vara påfrestande för unga människor. För barn kan det vara jobbigt då denna period 

handlar mycket om lek och att umgås med kompisar. Barn kanske inte förstår varför de 

måste ta vissa mediciner, äta speciell kost och varför de är ”annorlunda”. Detta kan göra 

det påfrestande även för föräldrarna som måste vara stränga mot barnen när de ibland 

inte vill. Författarna vill därför lyfta det faktum att även föräldrarna kan behöva stöd 

och hjälp för att kunna vårda ett kroniskt sjukt barn. 

Senare som ungdomsåren handlar det mycket om identitetssökande och känslan av att 

passa in. Ungdomsåren är en känslig period då symtom som besvärande mage kan vara 

extra genant. Ungdomar engagerar sig mycket i fritidsaktiviteter och mycket fokus  
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ligger på skolan. Sjukdomen kan begränsa ungdomarna och många vardagliga 

aktiviteter kan utebli, vilket kan orsaka att de känner ett utanförskap. Som förälder vill 

man hjälpa sitt barn och föräldrarna kan ibland bli överbeskyddande, speciellt om man 

har ett kroniskt sjukt barn. Detta kan skapa konflikter då ungdomarna kan ha en annan 

åsikt och göra andra prioriteteringar än sina föräldrar. 

Hos unga vuxna är det ofta funderingar kring studier, karriärval och att finna en partner 

som är i centrum. Perioden kan beskrivas som en övergångsfas från ungdomsåren till 

vuxenlivet, med mer ansvar som följd. Sjukdomen kan ibland begränsa och styra livet 

hos de unga vuxna, och därmed påverka deras framtid. 

 

Oavsett om man är barn, ungdom eller i övergångsåldern till att bli vuxen påverkas 

livskvaliteten av IBD. Fysiska, psykosociala och andliga upplevelser av sjukdomen 

påverkar livskvaliteten hos de unga människorna på olika sätt. Fysiska upplevelser kan  

påverka livskvaliteten negativt på grund av smärta och symtom. Psykosociala 

upplevelser kan påverka livskvaliteten negativt då det sociala livet påverkas, och många 

unga människor känner en ständig oro och ångest. Andliga upplevelser kan påverka 

livskvaliteten till det bättre då de unga människorna kan få stöd och mening i sitt liv. 

Dock är livskvaliteten alltid en subjektiv upplevelse och påverkas olika beroende på 

individens upplevelser av sjukdomen. 

 

4.4.1 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

På grund av den ökade förekomsten av IBD i många länder, speciellt i västländer, kan 

det behövas ny forskning inom området. Orsaken till uppkomsten av IBD är fortfarande  

okänd och forskningen inom området är begränsad. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie betonar att det är viktigt att ha kunskap hur sjukdomen påverkar de unga 

människorna utifrån flera olika aspekter, för att på så sätt få en ökad förståelse och se 

hela människan. Genom denna ökade förståelse kan sjuksköterskornas arbete att hjälpa 

de unga människorna bli bättre, och de kan identifiera problem tidigt. De kan på så sätt 

också bli ett bättre stöd för de unga människorna för att förhindra att problem ska 

uppkomma, så som depression, oro, ångest, frånvaro från skola och fritidsaktiviteter. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande. 

Detta kan även vara en fördel för sjukvården i stort. Resurser kan sparas in och 

underlätta för både sjuksköterskan och patienten, då färre återkommande besök till  
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sjukhuset behövs. Om sjuksköterskan kan ge stödet som behövs från början kan 

problem som uppstår behandlas i tid, och de unga människorna kan hantera sin sjukdom 

till det bättre.  

 

5 Slutsats 

Unga människor med IBD har inte bara en kronisk tarmsjukdom, de befinner sig också i 

en kritisk utvecklingsperiod i livet. Upplevelserna av sjukdomen och påverkan på 

livskvaliteten var individuell och uppfattades på olika sätt. Fysiska, psykosociala och 

andliga upplevelser identifierades som kunde ge upphov till påverkan på det vardagliga 

livet. Avslutningsvis menar författarna till föreliggande litteraturstudie att 

sjuksköterskan kan ha stor nytta att känna till hur unga människor upplever sin 

sjukdom, och hur sjukdomen påverkar deras livskvalitet, för att på bästa sett kunna 

erbjuda dem god omvårdnad. 
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371 artiklar funna vid 

sökning i databaser. 

(Titlarna lästes) 

10 artiklar var dubbletter 

361 artiklar återstod 

179 artiklar studerade 

annat kontext 

182 artiklar återstod 

7 artiklar gick ej att 

öppna 

175 artiklar återstod 

(Abstracten lästes) 
136 artiklar svarade ej 

på 

syfte/frågeställningar 

39 artiklar återstod 

17 artiklar ej vetenskapliga 

22 artiklar återstod 

8 artiklar var litteraturstudier 

14 artiklar återstod och 

inkluderades i litteraturstudien 
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Författare Årtal Titel Syfte Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Allison, M. 

Lindsay, J. 

Gould, D. & 

Kelly, D. 

2013 Surgery in young 

adults with 

Inflammatory 

Bowel Disease: A 

narrative account 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelser av 

ungdomar med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom som 
har haft, eller är på 

väg att få, kirurgi för 

deras tillstånd. 

Kvalitativ narrativ studie 

med semistrukturerade 

intervjuer. Beskrivande 

design. 

24 ungdomar 18-25 år. 

Rekryterades från ett remiss 

centrum, England. 

Intervjuerna utfördes under en 

period av tio månader. Alla 

intervjuer skedde i en neutral 

privat miljö nära sjukhuset. De 

använde sig utav en intervjuguide 

med öppna frågor. Intervjuerna 
transkriberades och delades in i tio 

kategorier. 

Erfarenheter hos unga 

människor som har 

genomgått en operation på 

grund av IBD, inklusive 

deras beslutstagande, deras 

största oro, deras stöd och 
copingstrategier. Datan 

avslöjar också hur 

ungdomarna upplevde sin 

sjukdom innan operationen. 

Cortina, S. 

McGraw, K. 

DeAlarcon, A. 

Ahrens, A. 

Rothenberg, 

M.E. & Drotar, 

D.  

2010 Psychological 

Functioning of 

Children and 

Adolescents With 

Eosinophil-

Associated 

Gastrointestinal 

Disorders 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

(HRQOL) och 

anpassning bland 

barn med eosinofil 

associerade 

gastrointestinala 

besvär (Egid) 

jämfört med barn i 

samma ålder utan 

akut eller kronisk 

sjukdom. 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär. Beskrivande 

och jämförande design. 

108 barn 2-18 år och deras 

moder. Rekryterades från ett 

barnsjukhus, Ohio, USA. 

Deltagarna var både patienter och 

friska kontrollanter, som parades 

ihop i jämnåriga grupper. De 

använde sig utav olika 

frågeformulär: BASC-formulär 

som beskriver barns psykologiska 

symtom, CDI som mäter 

depressiva symtom, MASC som 

mäter barns ångestsymtom och 

HRQOL som mäter den 

hälsorelaterade livskvaliteten. De 

analyserade sin data med hjälp av  

t test. 

Gruppskillnader hittades av 

barnens rapportering av 

depressiva och 

ångestsymtom, samt att 

signifikanta gruppskillnader 

också hittades av 

föräldrarnas rapport av 

psykologiska symtom och 

social förmåga. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

och frånvaro från skolan var 

associerad med EGID (mag- 

och tarmbevär). 

 
  



 
 

 
  

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Cotton, S. 

Humenay 

Roberts,Y. 

Tsevat, J. 
Britto, M.T. 

Succop, P. 

McGrady, 

M.E. & Yi, 

M.S. 

2010 Mind-body 

complementary 

alternative 

medicine use 
and quality of 

life in 

adolescents 

with 

inflammatory 

bowel disease. 

Syftet med denna studie var 

att: fastställa förekomsten 

av fem olika typer av mind-

body-CAM (alternativ 
medicin) användning, samt 

övervägande av dess 

användning för 

symtomlindring och 

egenskaper, och undersöka 

om regelbunden 

användning av CAM är 

förknippad med 

hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQOL). 

Kvantitativ 

enkätstudie med 

två olika 

frågeformulär: 
HRQOL och 

CAM. 

Beskrivande och 

jämförande 

design. 

67 ungdomar 12-19 

år. Rekryterades från 

ett barnsjukhus och 

ett 
universitetssjukhus, 

Ohio, USA. 

Två frågefomulär HRQOL och CAM. 

HRQOL formuläret handlade om fysisk 

funktion, känslomässig funktion, social 

funktion samt skolförhållanden. CAM 
formuläret frågade om de använde sig av 

alternativ medicin t.ex. yoga, meditation 

och avslappning. HRQOL formuläret 

analyserades med hjälp av Cronbach’s 

alpha. Bivarianta korrelationer, Chi² 

analyser och logistiska 

regressionsanalysen användes för att 

undersöka relationer mellan studiens 

variabler. 

Ungdomar med IBD rapporterade 

användning av böner, avkoppling 

och bildspråk som vanliga metoder 

för symtomlindring. Det var även 
de vanligaste alternativa 

behandlingsmetoder som 

ungdomarna kunde tänkas sig att 

använda sig av  för 

symtomlindring. Unga var mer 

öppna för alternativa 

behandlingsmetoder än äldre, och 

unga kvinnor använde sig av det 

mer än unga män. 

Cotton, S. 

Kudel, I. 

Roberts, Y.H. 

Pallerla, H. 

Tsevat, J. 

Succop, P. & 

Yi, M.S.  

2009 Spiritual well-

being and 

mental health 

outcomes in 

adolescents 

with or without 

inflammatory 

bowel disease 

1) att beskriva andliga 

välbefinnande (existentiella 

och religiösa 

välbefinnande) hos 

ungdomar med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) i 

jämförelse med friska 

jämnåriga, 2) att undersöka 

samband mellan andligt 

välbefinnande och psykisk 
hälsa, och 3) att bedöma 

olika effekter av 

existentiellt kontra religiöst 

välbefinnande. 

Kvantitativ 

studie med olika 

frågeformulär. 

Jämförande 

design. 

155 ungdomar 11-19 

år. Rekryterades från 

ett barnsjukhus och 

ett 

universitetsjukhus, 

Ohio, USA. 

De har använt sig utav en variant av 

frågeformuläret HRQOL som var speciell 

utformad för pediatrik och var indelad i 4 

områden: psykisk funktion, känslomässig 

funktion, social funktion och 

skolförhållanden (skala 0-100, ju högre 

desto bättre). De använde sig av ett 

formulär CDI-S som mäter depressiva 

symtom (skala 0-20, där högre poäng 

visar mer depressiva symtom). De 

använde sig även utav en skala som mäter 
andligt välbefinnande. Data analyserades 

med hjälp av t test och de kalkulerade 

statisktiken med hjälp av Cronbach’s 

alpha. 

Nivåer av religiöst välbefinnande 

var lika mellan ungdomar med 

IBD och friska ungdomar. 

Religiöst välbefinnande var 

starkare associerad med mental 

hälsa, känslomässig funktion och 

depressiva symtom för ungdomar 

med IBD jämfört med deras friska 

jämnåriga. 



 
 

 
  

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Gray,W.N. 

Denson, L.A. 

Baldassano, 

R.N. & 

Hommel, K.A.  

2011 Disease activity, 

behavioral 

dysfunction, and 

health related 

quality of life in 
adolescents with 

inflammatory 

bowel disease. 

Att identifiera beteendets 

samband med 

livskvalitet och att 

undersöka 

beteendet/känslomässiga 
dysfunktioner som en 

mekanism för 

sjukdomens 

svårighetsgrad. 

Kvantitativ enkätstudie 

med flera olika 

frågeformulär. 

Beskrivande och 

jämförande design.  

62 ungdomar 13-17 

år och deras 

föräldrar 

rekryterades från  en 

av två IBD 
barnkliniker, USA. 

Vårdinnehavarna fick ett kort 

frågeformulär med frågor om 

familjesituation och patientens 

bakgrund. Ungdomarna fick svara på 

olika formulär där det användes olika 
skalor för att identifiera information om 

beteende och känslofunktioner, 

sjukdoms aktivitet, livskvalitet med 

påverkan av allmänt välbefinnande, 

symtom, känslomässig funktion, social 

interaktion och kroppsuppfattning. Data 

analyserades och undersökte sambanden 

mellan variablarna med hjälp av tre 

separata multipla regressionsanalyser. 

Detta kan relateras till att ju 

mer symtom och 

sjukdomsaktivitet ungdomarna 

har desto lägre är den 

hälsorelaterande livskvaliteten.  

Greenley, R.N. 

Kunz, J.H. 

Schurman, J.V. 

& Swanson, E.  

2013 Abdominal pain 

and health 

related quality of 

life in pediatric 

inflammatory 

bowel disease 

Att summera 

buksmärtskalan hos barn 

som lider av IBD, och att 

undersöka samband 

mellan buksmärta, 

sjukdomsaktivitet och 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Kvantitativ enkätstudie 

via mail. Beskrivande 

och jämförande design. 

44 deltagare 11-18 

år rekryterades från 

en barnklinik, USA. 

I enkäten användes olika moment vid 

två olika tillfällen. Mödrarna till de 

deltagande ungdomarna fick svara på 

frågor om familjesituationen och 

patientens bakgrund. Infromation om 

patienternas sjukdom togs ut från deras 

journal. Med hjälp av en skala fick de  

tillge information om deras buksmärtor. 

De använde även instrumentet HRQOL. 

T-test och Chi² analyser utfördes för att 

undersöka sammanhang, hierarkiska 

multipla regressioner användes vidare 

för att undersöka skillnader. Tvärsnitts 

och longitudinella analyser användes 

också. 

Att ha kroniska buksmärtor ger 

en försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet hos ungdomar. 



 
 

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Haapamäki, J. 

Roine, R.P. 

Sintonen, H. & 

Kolho, K.L. 

2011 Health-related 

quality of life in 

paediatric 

patients with 

inflammatory 

bowel disease 

related to disease 

activity. 

Att undersöka 

tillämpligheten av 

enkäter hos ungdomar 

med IBD och att 

jämföra HRQoL av 

IBD-patienter med 

deras 

åldersstandardiserade 
kamrater. 

Kvantitativ enkätstudie 

med åldersindelade 

enkäter. Beskrivande 

och jämförande. 

55 ungdomar 7-19 

år. Rekryterades från 

barnsjukhuset, 

Helsingfors, Finland. 

Olika åldersindelade enkäter skickades 

ut vid två olika tillfällen. För att 

jämföra HRQOL-poängen i 

studiepopulationen med 

åldersstandardiserade jämnåriga, 

användes en åldersstandardiserad 

kontrollgrupp på 705 personer. 

Jämförelser av kontinuerliga variabler 
mellan grupperna utfördes med 

användning av variansanalys. 

Upprepade mått av HRQoL 

undersöktes med t-test och jämförelser 

med Mann-Whitney U-test.  

Livskvaliteten hade ett starkt 

samband med sjukdomens aktivitet. 

Patienterna med IBD hade 

försämrad social och fysisk 

funktion jämfört med friska 

jämnåriga ungdomar. 

Hommel, K.A. 

Odell, S. 

Sander, E. 

Baldassano, 

R.N. & Barg, 

F.K.  

2011 Treatment 

adherence in 

paediatric 

inflammatory 

bowel disease: 

perceptions from 

adolescent 

patients and their 

families 

Att undersöka 

patienters och 

föräldrars upplevda 

faktorer som påverkar 

följsamhet till 

behandlingen av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ deskriptiv 

individuella intervjuer. 

Beskrivande design. 

16 ungdomar 13-17 

år med deras 

föräldrar. 

Rekryterades från en 

gastromedicinsk 

enhet, på ett 

barnsjuhus, USA. 

Intervjuerna utfördes under 

sjukhusbesök med både patienten och 

vårdinnehavaren. Information om 

sjukdomen hämtades ur patientens 

journal. De använde sig också utav två 

olika skalor: PCDAI som mäter 

sjukdomsaktiviteten hos Chron´s 

sjukdom (skala 0-100, högre poäng 

representerar svårare sjukdom), LCAI 

som mäter sjukdomsaktiviteten hos 

Ulcerös colit (skala 0-21, högre poäng 

representerar svårare sjukdom). För 

analysering av data användes ett 

speciellt program: Nvivo. 

Både föräldrarna och ungdomarna 

identifierade glömska, aktiviteter, 

konflikter och beteenden som 

utmaningar till följsamheten att ta 

sina mediciner. Deltagarna 

rapporeterade att familjens stöd och 

en bra realtion till sina föräldrar, 

rutiner och påminnelser gjorde det 

lättare för följsamheten. 

 
  



 
 

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Lindfred, H. 

Saalman, R. 

Nilsson, S. 

Sparud-

Lundin, C. & 

Lepp, M.  

2012 Self-Reported 

Health, Self-

Management, and 

the Impact of 

Living With 

Inflammatory 

Bowel Disease 

During 

Adolescence 

Att undersöka och 

beskriva ungdomars 

uppfattningar om 

hälsa, egenvård, och 

konsekvenserna av att 

leva med IBD i det 

dagliga livet. Ett 

ytterligare syfte var att 

visa samband mellan 

dessa variabler och 
självkänsla för 

ungdomar i samma 

ålder. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Beskrivande och 

jämförande design. 

77 ungdomar 11-16 

år. Rekryterades från 

en pediatrisk 

gastromedicinsk 

enhet, Göteborg, 

Sverige. 

Deltagarna var ungdomar och deras 

föräldrar. Frågeformuläret bestod av 

12 frågor med hjälp av en visuell 

VAS-skala 0-100 som fokuserade på 

pediaktrik, IBD, livskvalitet och 

familjeförhållanden. Både den fysiska 

och psykosocialahälsan mätes. Efter 

varje fråga på frågeformuläret fanns 

det öppna frågor ungdomarna kunde 

svara på. De använde sig utav ett 
färgsprektrum och t test för att mäta 

samband melland de olika variablarna. 

Ungdomarna upplevde att 

sjukdomen påverkade deras 

dagliga liv och sociala aktiviteter. 

Som grupp kunde de hantera sin 

sjukdom och det var relaterat till 

deras självrapporterade 

självförtroende. 

Herzer,M. 

Denson, L.A. 

Baldassano, R. 

& Hommel, 

K.A. 

 

2011 Family 

functioning and 

health-related 

quality of life in 

adolescents with 

pediatric 

inflammatory 

bowel disease. 

Att undersöka 

relationen mellan 

familjeförhållanden 

och hälsorelaterad 

livskvalitet, i ett urval 

av ungdomar med 

IBD, och att 

identifiera familjers 
svårigheter. 

Kvantitativ enkätstudie 

med flera olika 

frågeformulär. 

Beskrivande och 

jämförande design. 

62 ungdomar 13-17 

år.  Rekryterades 

från 2 stora 

barnkliniker, USA. 

Fem olika formulär användes för att 

identifiera familjebakgrund, 

sjukdomsaktivitet, symtom, 

familjefunktion och livskvalitet 

kopplat till IBD. Data sammanställdes 

med hälp av t test och korrelations 

analyser för att identifiera variabler 

och sammanhang. 

Resultatet visade att 

familjeföhållanden kan vara en 

viktig aspekt för hälsorelaterad 

livskvalitet bland ungdomar med 

IBD, många familjer upplever 

svårigheter i deras dagliga 

interaktioner. Noggrann 

övervakning av 
familjeförhållanden kan vara en 

framträdande egenskap för 

förebyggande och ingripande 

insatser och nytta i att främja 

optimala psykosociala utfall bland 

ungdomar med IBD.  

 

  



 
 

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Pirinen,T. Kolho, 

K.L. Simola, 

P. Ashorn, M. 

& Aronen, E.T.  

2010 Parent and self-

report of sleep-

problems and 

daytime tiredness 

among 

adolescents with 

inflammatory 

bowel disease 
and their 

population-based 

controls. 

Att utvärdera 

frekvensen av 

sömnproblem och 

trötthet under dagen 

bland ungdomar med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) i 

jämförelse med sina 
friska kamrater. 

Kvantitativ studie med 

olika frågeformulär. 

Jämförande design. 

160 ungdomar 10-18 

år. Rekryterades från 

5 

universitetssjukhus, 

Finland. 

Standardiserade frågeformulär 

sändes ut till patienterna, 

kontrollanterna och deras föräldrar. 

Dom använde sig av sömnformulär 

(CBCL och YSR) med en skala 0-2 

där 0 var "inte sant" och 2 var "ofta 

sant". De använde sig också av ett 

SSR formulär för att få en mer 
detaljerad självrapportering av deras 

sömnvanor. De analyserade datan 

med ett icke parametriskt Mann-

Whitney U-test.  

Ungdomar med svåra IBD 

symtom hade störd sömn och är 

trötta oftare än ungdomar med 

milda symtom eller friska 

ungdomar. För patienter med 

svåra IBD symtom är sömnen 

extra viktig för att hantera 

sjukdomen. Både ungdomarna och 
föräldrarnas rapporter är viktiga 

för översiktlig bedömning av 

sömnen hos ungdomar. 

Reigada, L.C. 

Bruzzese, J.M. 

Benkov, K.J. 

Levy, J. 

Waxman, A.R. 
Petkova, E. & 

Warner, C.M. 

2011 Illness-specific 

anxiety: 

implications for 

functioning and 

utilization of 
medical services 

in adolescents 

with 

inflammatory 

bowel disease 

Denna 

tvärsnittspilotstudie 

undersöker sambandet 

mellan ångest, 

depression och 
hälsorelaterade 

beteenden hos 

patienter med IBD. 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär via mail. 

Jämförande design. 

36 ungdomar 12-17 

år och deras 

föräldrar. 

Rekryterades från 

två gastromedicinska 
enheter,  New York 

City, USA. 

Frågeformulär med frågor om 

familjesituation och barnets kontakt 

med sjukhus under de senaste 6 

månaderna, besvarades av föräldrar. 

Vidare fick ungdomarna svara på ett 
frågeformulär med skalor som 

identifierade ångest, depression, IBD 

relaterad ångest, symtom och IBD:s 

inverkan på de sociala livet. För att 

undersöka realtionerna av utfallen av 

formulären gjordes olika tre olika 

regressions analyser för att se 

sammahang och samband mellan 

variablerna. 

Kliniska nivåer av ångest (22%) 

och depressiva symtom (30%) 

rapporterades av patienterna. 

Regressionsanalyser visade att 

IBD-specifik ångest var 
signifikant associerade med ökad 

användning av medicinska tjänster 

och försämrat psykosocial 

funktion. 

 
  



 
 

Författare Årtal Titel Syfte Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys  

Huvudresultat 

Schneider, 

M.A. Jamieson, 

A. & Fletcher, 

P.C.  

2009 `One sip won t́ do 

any harm... :́ 

temptation among 

women with 

inflammatory 

bowel 

disease/irritable 

bowel syndrome to 

engage in negative 

dietary behaviors, 
despite the 

consequences to 

their health. 

Att undersöka 

erfarenheter av kost 

hos unga kvinnor 

som lider av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) 

och irritable bowel 

syndrome (IBS). 

Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie med 

bakgrunds frågeformulär. 

Beskrivande design. 

8 kvinnor 18-23 år. 

Rekryterades från ett 

univeritet, Ontario, 

Canada. 

Kvinnorna intervjuades enskilt i ett 

privat rum. Alla intervjuer blev 

inspelade för att försäkra sig om att 

det blev korrekt. De gjorde en 

enkät om bakgrundsdatan och en 

14 dagars kostdagbok. I 

dataanalysen transkriberades 

intervjuerna . Alla författare 

analyserade datan individuellt 

först, sedan diskuterades det med 
alla. Sedan delades data in i 

kategorier och teman. 

Trots att kvinnorna hade den 

kunskap om sin sjukdom som 

behövdes för att avstå från negativa 

kostbeteenden, var det vid många 

tillfällen som kvinnorna valde att 

utsätta sig för det ändå. Oftast var 

det vid sociala tillfällen med vänner 

och familj, när de ville vara som 

”vanliga” människor, som de gav 

efter för frestelserna. 

Yi, M.S. Britto, 

M.T. Sherman, 

S.N. Moyer, 
M.S. Cotton, S. 

Kotagal, U.R. 

Canfield, D. 

Putnam, F.W. 

Carlton-Ford, 

S. & Tsevat, J. 

2009 Health values in 

adolescents with or 

without 
inflammatory 

bowel disease  

Att undersöka 

skillnader och 

prediktorer av 
hälsovärde hos 

ungdomar med eller 

utan IBD. 

Kvalitativ intervjustudie 

med HRQOL formulär. 

Beskrivande och 
jämförande design. 

67 ungdomar 11 - 19 

år. Rekryterades från 

ett barnsjukhus och 
ett 

universitetssjukhus, 

Ohio, USA.  

Olika skalor och instument 

användes för att identifiera 

familjesituation, sjukdomens 
svårighetsgrad och för att mäta 

livskvaliteten, sjävkänsla, upplevd 

självförmåga, coping, stress, familj 

kompetens, socialt stöd och andligt 

välbefinnade. T-test och Kruskal-

Wallis test användes för att att 

identifiera relationer mellan de 

olika variablerna. De olika 

variablerna analyserades och 

sammanställdes i modeller 

gentemot olika mätningar. 

Ungdomar med IBD rapporterade 

betydligt sämre allmänuppfattning 

om sin hälsa och fysiska funktion än 
vad friska ungdomar gjorde. Men 

känslomässiga, sociala och 

skolförhållande resultat skilde sig 

inte signifikant mellan de två 

grupperna. Ungdomar med IBD 

rapporterade mer stress i deras liv, 

men i genomsnitt annat som 

personligt, familj, sociala och 

andligt välbefinnande egenskaper 

liknade dem hos friska ungdomar. 

 


