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Sammanfattning 

Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) och Funktionell Dyspepsi (FD) är två syndrom 

som många personer lider av och som det inte finns någon botande behandling för. Då 

syndromen bara går att symptomlindra tar många av personerna som lider av dessa till 

egenvårdsmetoder som ofta är kostrelaterade. Att stötta och vägleda patienter i sin egenvård 

är en uppgift som sjuksköterskor i allmänhet har, och i synnerhet för dessa patienter eftersom 

ingen botande behandling finns. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

beskriva kostrelaterade egenvårdsmetoder för patienter med Irritable Bowel Syndrome 

och/eller Funktionell Dyspepsi där upplevda och/eller observerade effekter beskrivits. Syftet 

var även att beskriva de valda studiernas datainsamlingsmetoder. Metod: En litteraturstudie 

med beskrivande design. Datainsamlingen har skett från databaserna PubMed och CINAHL. 

Huvudresultat: Tretton studier har inkluderats. Utifrån dessa har det framkommit att 

patienter som lider av IBS och/eller FD kan ta till en mängd olika kostrelaterade 

egenvårdsmetoder. Effekter av dessa har visat sig förebygga och/eller lindra fysiska symptom 

från mag-tarmkanalen samt i och med detta ge förbättrad livskvalitet. De 

datainsamlingsmetoder som beskrivits har visat sig variera mellan frågeformulär och 

skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga markörer samt gruppintervjuer. Slutsats: Patienter 

med IBS och/eller FD kan använda sig av ett flertal olika kostrelaterade egenvårdsmetoder i 

syfte att förebygga och/eller lindra sina symptom från mag-tarmkanalen. En mängd olika 

datainsamlingsmetoder kan användas för att identifiera olika kostrelaterade egenvårdsmetoder 

och dess påverkan på symptom från IBS och/eller FD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Irritable bowel syndrome, funktionell dyspepsi, kost och egenvård.   



 

 
 

Abstract 

Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Functional Dyspepsia (FD) are two 

syndromes that many people suffers from and that has no curing treatment. Since the 

syndromes only has a symptomatic treatment many people that suffers from it uses self-care 

methodes that often includes diet. Support and guidance in patiens self-care are a main task 

for nurses in general and especially for these patients since no curing treatment is available. 

Aim: The aim of the present study was to describe dietary self-care practices for patients with 

Irritable Bowel Syndrome and/or Functional Dyspepsia where the perceived and/or observed 

effects was described. The aim was also to describe the selected studies data collection 

methods. Method: A literature review with descriptive design. Data has been collected from 

the databases PubMed and CINAHL. Main Results: Thirteen studies were included. From 

these, it has been found that patients suffering from IBS and/or FD may use a variety of 

dietary self-care methods. Effects of these have been shown to prevent and/or alleviate 

physical symptoms from the gastrointestinal tract and therefore provide better quality of life. 

The data collection methods described have been found to vary between questionnaires and 

rating scales, diaries, physical markers and group interviews. Conclusion: Patients with IBS 

and/or FD can make use of many diet related self-care methods to prevent and/or relieve their 

symptoms from the gastrointestinal tract. Many different data collection methods can be used 

to identify diet related self-care practices and its effect on the symptoms of IBS and/or FD. 
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1. Introduktion 

1.1 Irritable Bowel Syndrome och Funktionell Dyspepsi 

Ungefär 10-15 % av Sveriges befolkning lider av Irritable Bowel Syndrome (IBS), ett 

syndrom som är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård vid magproblem 

(Ericson & Ericson 2012, Camilleri et al. 2012). IBS är ett syndrom som drabbar hela mag- 

tarmkanalen och kan ge symptom som diarré, förstoppning, uppsvälld mage och smärta i 

buken. För att kunna diagnostisera IBS krävs det att patienten, efter att ha genomgått 

omfattande somatiska undersökningar och provtagningar för att kunna utesluta sjukdomar 

som Irritable Bowel Disease (IBD), celiaki, födoämnesintolerans eller malignitet, uppfyller 

vissa kriterier som är internationellt fastställda. Den undersökning som görs är koloskopi med 

biopsi och de provtagningar som tas är CRP, Hb, leverprover, feces-Hb, kalprotektin i feces, 

transglutaminasantikroppar och laktasgentest. De internationellt fastställda kriterierna som ska 

uppfyllas är att symptomen ska ha börjat för minst ett halvår sedan, att patienten har obehag 

eller smärta i buken i minst tre dagar per månad under de tre senaste månaderna samt att 

besvären antingen lindras efter tarmtömning, eller att patienten blir försämrad i sitt tillstånd 

genom förändrad avföringsfrekvens- eller konsistens (Ericson & Ericson 2012).  

       Funktionell Dyspepsi (FD) är ett annat syndrom som en tredjedel av Sveriges befolkning 

någon gång har upplevt. Till skillnad från IBS ger FD enbart symptom från den övre mag-

tarmkanalen, exempelvis tidig och besvärlig mättnadskänsla samt brännande och smärtande 

känsla i epigastriet. Inte heller här går det, efter somatisk undersökning och flera olika prover 

att finna någon organisk orsak, som exempelvis magsår, till besvären. De undersökningar som 

kan bli aktuella vid diagnostisering är gastroskopi och ventrikeltömningstest. Exempel på 

prover som tas är blodvärden, feces-Hb, CRP och leverprover (Ericson & Ericson 2012).  

       Det är inte ovanligt att patienter med FD också lider utav IBS (Lee et al. 2014). Fastän 

FD och IBS är så pass vanligt förekommande finns inte tillräckligt med information om varför 

patienternas symptom uppkommer, detta är ett område det idag bedrivs mycket forskning 

inom (Camilleri et al. 2012, Ericson & Ericson 2012). Mycket av den tidigare forskningen har 

också inriktat sig på hur patienter hanterar diagnoserna (Hungin et al. 2014), alternativa 

behandlingar (Webb et al. 2007, Sanger et al. 2010, Yoon et al. 2011) samt utmaningar i 

framtagandet av ny farmakologisk behandling (Sanger et al. 2010).  Symptomen för IBS och 

FD kan vara många och dessutom olika från person till person (Lackner et al. 2013). I en 

studie av Stake-Nilsson et al. (2013) om bland annat förändringar av symptom i 
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mag-tarmkanalen framkom det dessutom att symptomen personerna har kan hålla i sig under 

många år och förändras över tid (Stake-Nilsson et al. 2013).  

 

1.2 Behandling av Irritable Bowel Syndrome och Funktionell Dyspepsi 

Eftersom uppkomsten av IBS och FD ännu är oklar finns det stora utmaningar i att hitta någon 

botande behandling för dessa (Sanger et al. 2010). På grund av detta ligger fokus för dessa 

patienter helt på att lindra symptomen. Lider patienten av besvärande halsbränna finns 

exempelvis medel som neutraliserar pH i magsäcken, dessutom finns medel som lindrar 

kramper som kan uppstå i magen. Förutom detta är omvårdnadsåtgärder gällande kosten bland 

det viktigaste för patienter med IBS och/eller FD. De uppmuntras bland annat att skriva 

dagbok om födointag och symptom för att klarlägga möjliga samband mellan de två (Ericson 

& Ericson 2012). Då dessa åtgärder, såväl medicinska som omvårdnadsmässiga, som 

sjukvården erbjuder inte alltid fungerar tar många patienter till egenvårdsmetoder som ofta 

definieras som Complementary Alternative Medicine (CAM). Exempel på CAM-metoder 

dessa patienter testar är fysisk träning, kognitiv beteendeterapi, akupunktur och omställningar 

i kosten (Yoon et al. 2011).  

 

1.3 Egenvård och sjuksköterskans betydelse för denna 

Enligt Orem (2001) och hennes omvårdnadsteori är tillämpning av egenvård ett sätt att 

upprätthålla välbefinnande och hälsosam funktion. Detta genom att bemöta sina problem och 

på egen hand hitta strategier mot dessa. Det är just egenvård som Orems omvårdnadsteori 

behandlar. Teorin belyser först och främst hur människor själva tillämpar egenvård, hur 

egenvården kan underlättas genom sjuksköterskors omvårdnad och dessutom behandlar teorin 

förhållandet mellan patient och sjuksköterska för att egenvården ska bli så bra som möjligt 

(Orem 2001). Egenvårdsbehov går att dela upp i tre olika kategorier; sådana som alla 

människor behöver (universella), behov som är utvecklingsrelaterade och behov som är 

knutna till ett specifikt hälsoproblem. Det de tre olika kategorierna har gemensamt är att 

omvårdnaden måste anpassas till varje enskild individ (Kristoffersen 2006). Ett sätt att 

individanpassa omvårdnaden är enligt Orems omvårdnadsteori att först ta reda på hur 

patienten ser på sin egen situation i och med diagnosen, för att sedan kunna komplettera med 

egenvårdsmetoder som patienten själv inte tänkt på (Orem 2001). I dagens sjukvård är detta 

en stor utmaning eftersom vårdtiden blir allt kortare. Sjuksköterskan behöver därför kunskap 

för att kompensera och stärka patientens förmåga till egenvård som denne på egen hand ska 

kunna klara av själv i hemmet (Stubberud & Nilsen 2011). Det är sjuksköterskans ansvar att 
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uppmärksamma och tillgodose patienternas egna resurser och förmågor. Dessutom är det 

sjuksköterskans skyldighet att stödja, vägleda, undervisa och informera patienter för att 

möjliggöra patientens egen delaktighet i sin vård (Socialstyrelsen 2005). 

       Många patienter med magproblem tycker det är genant att prata om sina besvär. 

Sjuksköterskan kan genom sin professionella kunskap bidra till ökat självförtroende hos dessa 

personer genom att lyfta problemet och prata om det på ett öppet sätt (Håkanson et al. 2012). 

Det har visat sig att livskvaliteten, med tanke på sömn, energi, psykisk status och social 

funktion, är lägre hos de personer som har fler symptom än hos personer med färre symptom 

från mag-tarmkanalen (Böhn et al. 2013). Då vuxna personer med magproblem undviker att 

prata om besvären i sociala sammanhang (Håkanson et al. 2012) kan det jämföras med hur 

livskvaliteten hos barn med symptom från mag-tarmkanalen påverkas (Carlson et al. 2014). 

Det visade sig att barnen undvek att äta mat utanför hemmet och att de, på grund av rädsla för 

att få ont, undvek sociala aktiviteter utanför skolan. Det är viktigt för alla personer med dessa 

problem att förstå att de inte är ensamma. Genom att höra andras historier, i kombination med 

ökade förståelse av hur kroppen fungerar, kan deras inställning och hantering av symptom 

ändras (Håkanson et al. 2012). 

       Egenvård kan definieras som de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och 

vanliga symptom, sjukdomar och skador (Nationalencyklopedin 2014). I föreliggande 

litteraturstudie kommer kostrelaterade egenvårdsmetoder definieras som någonting en person 

kan äta eller dricka i syfte att förebygga eller lindra sina mag-tarmbesvär. 

 

1.4 Problemformulering 

En tredjedel av Sveriges befolkning har någon gång upplevt besvär från FD och 10-15 % från 

IBS. Eftersom dessa tillstånd inte går att bota (Ericson & Ericson 2012), utan endast 

symptomlindra, tar patienter ofta till egenvårdsmetoder för att underlätta sina besvär (Yoon et 

al. 2011). Det är här sjuksköterskan har en viktig roll för dessa patienter genom att stödja och 

vägleda i processen (Socialstyrelsen 2005). 

       För att förbättra förutsättningarna till symptomlindring för de personer som lider av IBS 

och/eller FD behövs det mer forskning om egenvårdsmetoder och dess verkan (Yoon et al. 

2011).  Vid litteratursökning till föreliggande studie var merparten av tidigare forskning av 

kvalitativ eller kvantitativ ansats och endast ett fåtal litteraturstudier kunde påträffas. En 

beskrivande sammanställning skulle därför vara av vikt för så väl patienter som vårdpersonal. 

Då dessa egenvårdsmetoder kan variera från person till person, och dessutom från dag till dag, 
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är det som allmänsjuksköterska betydelsefullt att ha lättillgängliga tips om så många metoder 

som möjligt i det kliniska arbetet.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kostrelaterade egenvårdsmetoder för 

patienter med Irritable Bowel Syndrome och/eller Funktionell Dyspepsi där upplevda 

och/eller observerade effekter beskrivits. Syftet var även att beskriva de valda studiernas 

datainsamlingsmetoder.   

1.5.1 Frågeställningar 

1. Vilka kostrelaterade egenvårdsmetoder kan patienter med IBS och/eller FD använda 

sig av? 

2. Vilka upplevda och/eller observerade effekter har de kostrelaterade 

egenvårdsmetoderna? 

3. Hur beskriver de valda studierna sina datainsamlingsmetoder? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design. En beskrivande studie är en studie 

som belyser och klargör ett speciellt fenomen (Polit & Beck 2012). I detta fall kostrelaterade 

egenvårdsmetoder som patienter med IBS och/eller FD kan använda sig av, effekten utav 

dessa samt datainsamlingsmetoder som beskrivs i inkluderade studier.  

 

2.2 Databaser, sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

I april 2014 gjordes en sökning i databaserna CINAHL och PubMed via MEDLINE för att 

hitta studier som svarade till denna studies syfte (Polit & Beck 2012). Relevanta sökord som 

användes var; Irritable Bowel Syndrome, Functional Dyspepsia, Diet och Self Care. I båda 

databaserna användes de Booleska sökoperatorerna OR och AND. Genom att kombinera 

dessa på olika vis avgränsades sökningen samtidigt som det ringade in det mest relevanta 

(Willman et al. 2011, Polit & Beck 2012), se sökexempel i tabell 1. Vid sökning i PubMed 

användes MeSH-termer för att få så korrekta sökningar som möjligt. På samma sätt användes 

CINAHL Headings vid sökningar i databasen CINAHL (Polit & Beck 2012). 

       En studies resultat formas av dess givna inklusions- och exklusionskriterier som bestäms 

av författarna (Polit & Beck 2012). De valda kriterierna avgjorde vilka studier som fick och 
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inte fick ingå i föreliggande litteraturstudie. Inklusionskriterierna var att de sökta studierna 

skulle svara på föreliggande litteraturstudies syfte, att de inte fick vara mer än fem år gamla, 

att de skulle finnas i full text via Högskolan i Gävles databaser, att de skulle vara skrivna på 

engelska, att de skulle vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats och att de dessutom skulle 

vara vetenskapligt granskade och etiskt övervägda. Studier avseende personer under 18 år 

liksom studier ur ett sjuksköterskeperspektiv har exkluderas. Två studier som svarade väl på 

föreliggande litteraturstudies syfte men som inte fanns tillgängliga kostnadsfritt via 

Högskolan i Gävles databaser erhölls direkt från författarna via epost, se tabell 1.  

 

Tabell 1: Exempel på litteratursökning i databaser 

Databas Söktermer  Antal träffar Valda källor (exl. dubletter) 

PubMed Irritable Bowel Syndrome* AND Functional 

Dyspepsia¤ 

178 0 

PubMed Irritable Bowel Syndrome* OR Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet* 

256 7 

PubMed Irritable Bowel Syndrome* AND Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet* 

10 0 

Pubmed Irritable Bowel Syndrome* AND Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet* AND Self Care* 

0 0 

CINAHL Irritable Bowel Syndrome# AND Functional 

Dyspepsia¤ 

12 0 

CINAHL Irritable Bowel Syndrome# OR Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet# 

348 4 

CINAHL Irritable Bowel Syndrome# AND Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet# 

0 0 

CINAHL Irritable Bowel Syndrome# AND Functional 

Dyspepsia¤ AND Diet# AND Self Care¤ 

0 0 

Erhållna från 

författare 

 2 2 

Totalt  806 13 

*MeSH, #CINAHL Headings, ¤fritext 

 

2.3 Dataanalys 

Dataanalysen inleddes med en genomgång av sökta studiers titlar. Om titlarna ansågs 

motsvara föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar lästes dess abstract (Polit & 

Beck 2012). De abstract som bedömdes vara relevanta hämtades, om möjligt, hem i fulltext. 

Studierna som fanns i full text lästes av båda författarna oberoende av varandra och 

inkluderades eller exkluderades därefter. För beskrivning av urvalsprocess, se figur 1. De 13 

studier som återstod lästes mer ingående. Fokus låg då på dess resultat och metod. Dessa delar 

översattes och sammanställdes med utgångspunkt från design, undersökningsgrupp, 
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datainsamlingsmetod, dataanalys (bilaga 2) samt syfte och resultat i tabell 2. Resultaten och 

datainsamlingsmetoderna från de valda studierna diskuterades sedan mellan författarna. 

Utifrån denna litteraturstudies tre frågeställningar utformades sedan två kategorier. Till varje 

kategori kunde underkategorier urskiljas. Dessa underkategorier skapades då författarna 

identifierat genomgående återkommande begrepp i de valda studiernas metod- och 

resultatdelar som svarade på denna litteraturstudies syfte (Polit & Beck 2012). Dessa 

kategorier och underkategorier utgör föreliggande litteraturstudies resultat.  

 

 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

De utvalda studierna har använts utan att plagieras samt lästs och valts objektivt. Med 

objektivitet menas att författarnas egna värderingar och synpunkter inte har påverkat 

granskningen och därmed denna studies resultat (Polit & Beck 2012). Skyldigheter författarna 

har haft är att ta med både positiva och negativa aspekter när det gäller de inkluderade 

studiernas resultat och metod samt att se till att noggrannheten i dessa delar bevarats 

(Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration 2002, Polit & Beck 2012). Samtliga studier 

som inkluderats för resultatet i föreliggande litteraturstudie har etiskt godkännande. 

Använda databaser för sökning: 

PubMed och CINAHL 

- 

Antalet lästa titlar: 806 st 

Antalet lästa abstract: 203 st 

Studier ej funna i full text: 6 st 

Studier lästa i full text: 36 st 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocess 

Studier erhållna från författare: 2 st 

Inkluderade studier: 13 st 

Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 

föreliggande litteraturstudies syfte: 603 st 

 

 Exkludering på grund av litteraturstudie: 7 st 

Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 

föreliggande litteraturstudies syfte: 18 st 

Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 

föreliggande litteraturstudies syfte: 161 st 
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3. Resultat 

I denna litteraturstudie har 13 studier inkluderats. Utifrån beskriven dataanalys framkom två 

kategorier och sju underkategorier. Under kategorin ”kostrelaterade egenvårdsmetoder” 

återfinns underkategorierna lågt kolhydratintag, probiotika och potentiella livsmedel. Den 

andra kategorin ”beskrivning av datainsamlingsmetoder” innefattar underkategorierna 

frågeformulär och skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga markörer samt gruppintervjuer. 

Under respektive kategori presenteras föreliggande studies resultat med illustrativa figurer 

och förklarande text, dessutom mer ingående i löpande text i underkategorierna. Resultatet 

presenteras även i tabellform, tabell 2.    

 

Tabell 2. Sammanställning av inkluderade studiers syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Austin et al. 

2009. 

Undersöka effekten av VLCD på 

gastrointestinala symptom och livskvalitet hos 

patienter med IBS.  

Resultatet visar att VLCD ger adekvat förbättring av 

symptom från IBS (avföringsfrekvens + konsistens, 

magsmärta) samt förbättrar livskvaliteten bland 

patienter med IBS.  

Chang et al. 

2010. 

Undersöka effekten på tarmfunktionen hos 

patienter med diagnostiserad 

förstoppningsdominerad IBS efter en 

intervention med kiwifrukter under fyra veckor. 

Passagetiden i tjocktarmen blev kortare, 

avföringsfrekvensen ökade och magfunktionen 

förbättrades bland de deltagare med IBS som åt två 

kiwifrukter per dag i fyra veckor.  

Cockerell et 

al. 2012. 

Utvärdera den kliniska effekten av olika 

preparerade linfrön för lindring av symptom 

från IBS. 

De olika linfröna visade sig förbättra många av 

symptomen från IBS. Dock uppnåddes inte 

signifikansnivån i studiens resultat.  

de Roest et 

al. 2013. 

Avgöra om en låg FODMAP-diet förbättrar 

symptom från IBS. 

Det var en signifikant förbättring på nästan alla 

rapporterade symptom (bl.a. magont, uppblåst mage, 

förstoppning, diarré, illamående) före och efter 

interventionen. Ingen skillnad för rapning och 

passage av slem rapporterades. 

Ianiro et al. 

2013. 

Utvärdera effekten av extra virgin olivolja 

berikad med antioxidanter eller probiotika på 

symptom från funktionell dyspepsi.  

Olivoljan berikad med probiotika gav en stor 

förbättring av symptom från funktionell dyspepsi. 

Även olivoljan berikad med antioxidanter visade sig 

ge positiva effekter på minskning av symptom. Alla 

symptom (dålig andedräkt och kräkning) försvann 

dock inte för någon av sorterna.  

Min et al. 

2012. 

Undersöka om en sammansättning av yoghurt 

berikad med akacia kostfibrer och 

Bifidobacterium lactis (B. lactis) har positiva 

effekter på IBS jämfört med vanlig yoghurt. 

Magvanor och övergripande symptom från IBS 

förbättrades mer i experimentellgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Avföringen och 

avföringsvanorna förändrades inte för någon av 

grupperna i och med interventionen. 

Østgaard et 

al. 2012. 

Jämföra diet och livskvalitet hos patienter med 

IBS jämfört med den övriga populationen. 

Utan vägledning fanns en viss skillnad i kostvanor 

hos patienter med IBS jämfört med andra 
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Dessutom studerades effekten av vägledning av 

diet och till följd av det ändringar i intag av 

mat, livskvalitet och symptom.   

människor. Vid granskning kunde ett fåtal livsmedel 

urskiljas som patienter med IBS åt mer av (t.ex. 

kokta grönsaker, vissa frukter samt soya- ris- och 

havremjölksprodukter).  

Roberts et al. 

2013. 

Jämföra förbättring av symptomlindring, 

individuella symptom och livskvalitet över en 

12-veckorsperiod bland individer som 

konsumerade antingen yoghurt som innehöll 

aktivt probiotika eller inte.   

Både kontroll- och experimentellgruppen upplevde 

en förbättring av samtliga symptom från IBS. Vid 

vecka åtta upplevde 68% av placebogruppen 

förbättring i symptom medans bara 46% av 

experimentellgruppen gjorde det. 

Sofi et al. 

2014. 

Testa effekten av en ersättningskost baserad på 

gammeldags mjölprodukter som innehåller 

ekologiskt växt T. turgudum subsp. turanicum 

på symptom från IBS samt på inflammatoriska 

cytokiner och biokemiska parametrar. 

Både symptom från IBS (grad av smärta, uppblåst 

mage, avföringskonsistens, trötthet, livskvalitet) och 

inflammatoriska parametrar förbättrades efter 

interventionsperioden med de gammeldags 

mjölprodukterna. Vilket inte förbättrades inom 

kontrollgruppen som fick ”modernt” mjöl. 

Stake-

Nilsson et al. 

2009. 

Klargöra olika CAM-metoder och dess 

upplevda effekt som personer med 

odiagnostiserad dyspepsi enligt, Rome II 

kriterie, använder sig av. 

CAM-metoder som det visade sig att dessa personer 

använde sig av kategoriserades i fem grupper varav 

en grupp var nutrition. Alla deltagare nämnde minst 

en kostrelaterad egenvårdsmetod som gav 

förebyggande, delvis eller hel symptomlindring.  

Stake-

Nilsson et al. 

2012. 

Beskriva de mest använda CAM-metoderna hos 

personer med FGID (Functional 

Gastrointestinal Disorders) som upplevs 

förbättra deras symptom. 

Tjugoåtta CAM-metoder identifierades och 

grupperades i fyra olika kategorier. En av 

kategorierna var nutrition (de vanligaste var 

filmjölk, kolsyrat vatten och banan). De flesta 

metoderna gav symptomlindring, antingen helt eller 

delvis. 

Staudacher et 

al. 2011. 

Jämföra den kliniska effekten av den låga 

FODMAP-dieten med standard NICE-riktlinjer 

för kostbehandling hos patienter med IBS i en 

öppenvårdsavdelning. 

Enligt deltagarna var den låga FODMAP-dieten 

överlag bättre än standard-riktlinjerna (NICE) för att 

minska symptom från IBS (magont, rapningar, 

uppblåst mage, diarré, illamående och energi-nivå). 

Ingen skillnad i förstoppning rapporterades för 

någon av grupperna.    

van Tilburg 

et al. 2014. 

Testa effekten av ingefära på symptom från IBS 

genom en randomiserad studie med en 

placebogrupp och två experimentella grupper 

med olika dosmängd av ingefära.  

Både placebogruppen och de båda experimentella 

grupperna fick minskade symptom från IBS. 

Ingefära är väl tolererat av både patienter med IBS 

och andra människor men minskar inte symptomen 

av IBS. 

Noteringar: CAM (Complemetary Alternative Medicine), FODMAP (Fermentable  Oligo-, Di- and Mono-Saccharids And 

Polyols), FGID (Functional Gastrointestinal Disorders), IBS (Irritable Bowel Syndrome), NICE (National Institute for Health and 

Clinical Excellence), VLCD (Very Low-Carbohydrate Diet), QoL (Quality of Life).   

3.1 Kostrelaterade egenvårdsmetoder 

Under denna kategori, som beskriver kostrelaterade egevårdsmetoder, återfinns 

underkategorierna lågt kolhydratintag, probiotika och potentiella livsmedel. Dessa illustreras i 

figur 2 samt beskrivs i löpande text. 
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3.1.1 Lågt kolhydratintag 

I en studie av Austin et al. (2009) har förändringar i symptom från IBS samt livskvalitet 

undersökts efter att under fyra veckor ha intagit endast 20 gram kolhydrater per dag. Studien 

har inriktat sig på patienter som har IBS med diarré som dominerande symptom och dieten 

med lågt kolhydratintag benämns i studien som Very Low-Carbohydrate Diet (VLCD). I 

samband med kostförändringen visade det sig att samtliga deltagare upplevde förbättring i 

avföringsfrekvens, avföringskonsistens samt fick mildare magsmärtor. Det visade sig även att 

livskvaliteten bland deltagarna som genomförde kostförändringen förbättrades signifikant. 

       I andra studier (Staudacher et al. 2011, de Roest et al. 2013) har en diet som benämns 

FODMAP (jäsbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler) undersökts. 

Vid ett lågt intag av FODMAPs, vilket innebär ett lågt intag av kolhydrater, har det visat sig 

att symptom som magont, uppblåst mage, diarré, illamående, trötthet och förstoppning har 

förbättrats. 

3.1.2 Probiotika 

I en italiensk studie av Ianiro et al. (2013) har effekten av olivolja berikad med antingen 

probiotika eller antioxidanter på symptom från FD undersökts. Genom att tillsätta den 

berikade olivoljan i maten under en period förbättrades symptom som illamående, tidig 

mättnadskänsla, övermättnad, smärta i övre delen av magen och uppblåst mage. Förbättringen 

visade sig vara större vid användning av den probiotikaberikade olivoljan jämfört med den 

olivoljan berikad med antioxidanter. 

       Effekten av probiotika har även undersökts i två andra studier (Min et al. 2012, Roberts et 

al. 2013). Skillnaden är att deltagarna denna gång haft diagnosen IBS och att probiotikan 

tillsatts i yoghurt istället för i olivolja. I en av studierna (Min et al. 2012) visade det sig att 

Kostrelaterade 

egenvårdsmetoder 

Lågt kolhydratintag Probiotika Potentiella livsmedel 

Figur 2: Kategori och underkategorier för kostrelaterade egenvårdsmetoder 
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övergripande symptom av IBS förbättrades i och med intag av den probiotikaberikade 

yoghurten för experimentellgruppen jämfört med kontrollgruppen som åt vanlig yoghurt. I 

studien av Roberts et al. (2013) visade resultatet förbättring av symptom för både 

experimentell- och kontrollgrupp.   

3.1.3 Potentiella livsmedel 

Ett flertal studier (Chang et al. 2010, Cockerell et al. 2012, Sofi et al. 2014, van Tilburg et al. 

2014) har undersökt effekten av olika livsmedel på symptom av IBS. I studien av Chang et al. 

(2010) åt deltagarna, med övervägande symptom av förstoppning, två kiwifrukter per dag 

under fyra veckor. Interventionen med kiwifrukter resulterade i att passagetiden i tjocktarmen 

blev kortare och att avföringsfrekvensen ökade. Sofi et al. (2014) beskriver hur livsmedel 

gjorda på gammeldagsa mjölprodukter (ekologiskt växt T. turgidum subsp. turanicum) kan 

lindra symptom från IBS. Under interventionsperioden upplevde deltagarna en förbättring av 

många symptom; smärtgrad, uppblåst mage, avföringskonsistens, trötthet och livskvalitet. 

Förutom dessa symptom förbättrades även inflammatoriska parametrar. 

       Då effekten av ingefära i form av kapslar (van Tilburg et al. 2014) och olika preparerade 

linfrön (Cockerell et al. 2012) testades sågs många förbättringar i symptom från IBS bland 

deltagarna. Dock uppnåddes inte signifikansnivån i studien som innefattade linfrön (Cockerell 

et al. 2012). I studien om ingefära (van Tilburg et al. 2014) sågs förbättring i symptom inte 

bara i experimentellgruppen, utan också i kontrollgruppen. 

       I studier där patienter med IBS och FD själva fått rapportera vad de äter för att förebygga 

och/eller lindra deras mag-tarmbesvär har det framkommit att en mängd olika livsmedel 

används (Stake-Nilsson et al. 2009, Østgaard et al. 2012, Stake-Nilsson et al. 2012). I studien 

gjord av Østgaard et al. (2012) beskrivs att patienter med IBS som inte fått någon 

kostrådgivning bland annat bytt ut komjölksprodukter mot soya- ris- och havreprodukter, att 

de föredrar kokta grönsaker framför råa samt att de äter mer frukt, exempelvis kiwi, än friska 

personerna som de jämfördes med. Andra kostrelaterade egenvårdsmetoder som beskrivits är 

bland annat banan, kolsyrat vatten med eller utan grädde, smör i kaffet, filmjölk samt mjölk 

med kardemumma (Stake-Nilsson et al. 2009, Stake-Nilsson et al. 2012).  

 

3.2 Beskrivning av datainsamlingsmetoder 

Under denna kategori, som beskriver de inkluderade studiernas datainsamlingsmetoder, 

återfinns underkategorierna frågeformulär och skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga 
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markörer och gruppintervjuer. Dessa illustreras i figur 3 och beskrivs i löpande text samt i 

bilaga 1. 

 

 

3.2.1 Frågeformulär och skattningsskalor 

Frågeformulär och skattningsskalor var de mest frekventa datainsamlingsmetoderna som de 

inkluderade studierna har använt sig av. Det har beskrivits att skattningsskalor och/eller 

frågeformulär använts för att utvärdera effekt av olika interventioner (Austin et al. 2009, 

Chang et al. 2010, Staudacher et al. 2011, Cockerell et al. 2012, Min et al. 2012, Stake-

Nilsson et al. 2012, Østgaard et al. 2012, Ianiro et al. 2013, Roberts et al. 2013, de Roest et al. 

2013, Sofi et al. 2014, van Tilburg et al. 2014). 

       En vanligt förekommande skattningsskala är Bristol Stool Scale som används för att 

gradera avföringens form och konsistens. Skalan utgörs av en gradering mellan ett och sju. 

Gradering ett till två ansågs vara hård avföring och graderingen sex till sju ansågs vara 

lös/vattnig avföring (Austin et al. 2009, Cockerell et al. 2012, Min et al. 2012, Roberts et al. 

2013). Fyra studier (Cockerell et al. 2012, Roberts et al. 2013, Sofi et al. 2014, van Tilburg et 

al. 2014) har använt sig av skattningsskalan Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity 

Score (IBS-SSS) som genom fem frågor mäter intensitet och frekvens av magsmärta, 

smärtans utbredning, missnöje av avföringsvanor och hur dessa problem påverkar 

livskvaliteten. Varje svar kan graderas på en 100-gradig Visuell Analog Skala (VAS) och 

därmed kan syndromets svårighetsgrad avgöras (Sofi et al. 2014). Irritable Bowel Syndrome 

Quality of Life (IBS-QoL) och Birmingham IBS Symptom Score användes i Østgaard et al. 

(2012) och Roberts et al. (2013) studier. IBS-QoL är ett validerat formulär som är uppdelad i 

åtta domäner som totalt innehåller 34 frågor vilka i sin tur inkluderar en fem-gradig 

Beskrivning av 

datainsamlingsmetoder 

Frågeformulär och 

skattningsskalor 
Dagböcker 

Kroppsliga 

markörer 
Gruppintervjuer 

Figur 3: Kategori och underkategorier för beskrivning av datainsamlingsmetoder 
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Likertskala. Frågorna berör bland annat nedstämdhet, kroppsbild, oro för hälsan och påverkan 

på relationer. Nummer ett på skalan står för ”inte alls” och nummer fem för ”extremt 

mycket”. Birmingham IBS Symptom Score är också ett validerat instrument som innefattar 

elva frågor om symptom relaterade till IBS; förstoppning, diarré och smärta. Genom att varje 

fråga innehåller en gradering på en skala kan symptomens svårighetsgrad utvärderas 

(Østgaard et al. 2012, Roberts et al. 2013). I studien av Østgaard et al. (2012) beskrivs det att 

Birmingham IBS Symptom Score och IBS-QoL samt frågeformulären MoBA Food 

Frequency Questionnaire (FFQ) och Short-Form Nepean Dyspepsia Index (SF-NDI) använts. 

I studien av Roberts et al. (2013) har det beskrivits att Birmingham IBS Symptom Score, IBS-

SSS och IBS-QoL besvarats av deltagarna. Dessutom har deltagarna fyllt i en sex-gradig 

Likertskala för att utvärdera tre specifika symptom från IBS. Deltagarna fick även utvärdera 

sina avföringssvårigheter med hjälp av en fem-gradig Likertskala (Roberts et al. 2013). 

       de Roest et al. (2013) har vid två tillfällen använt ett frågeformulär med 20 frågor 

angående symptom från mag-tarmkanalen. Vid första tillfället användes en sju-gradig 

Likertskala för att gradera symptom. Vid det andra tillfället fick deltagarna använda en 

Likertskala för att utvärdera symptomförändringar. Även Staudacher et al. (2011) har 

beskrivit att de använt sig av en sju-gradig Likertskala, tagen från det validerade IBS Global 

Improvement Scale, för att utvärdera symptom. Dessutom användes en fem-gradig 

Likertskala för att bedöma hur nöjda deltagarna var över hur symptomen förändrades i och 

med kostrådgivningen. I kombination med detta har personerna i studien, vid en uppföljning, 

fått fylla i ett frågeformulär med 16 frågor (Staudacher et al. 2011). 

       Sofi et al. (2014) har, utöver blodprover, använt sig av IBS-SSS och IBS-GAI (IBS-

Global Assessment of Improvement). IBS-GAI användes för att jämföra om deltagarnas 

symptom blivit bättre eller sämre i och med interventionen. Deltagarna i studien av van 

Tilburg et al. (2014) fick svara på IBS-SSS före och efter interventionen. För att stämma av 

följsamhet och sidoeffekter kontaktades deltagarna en gång i veckan. I slutet av 

interventionen fick de svara på ARRS (Adequate Relief Rating Scale) för att utvärdera om 

deras symptom förbättrats eller försämrats. 

       Både Ianiro et al. (2013) och Min et al. (2012) har redogjort att de använt sig av 

frågeformulär utformade som VAS-skalor. Frågeformulären innefattade i båda studierna 

frågor om symptom från mag-tarmkanalen. Deltagarna i studien av Min et al. (2012) fick även 

fylla i ett formulär i slutet, också det utformat som en VAS-skala, för att avgöra eventuella 

förbättringar av symptom. För att utvärdera stress och känsla efter avföring har Chang et al. 

(2010) beskrivit att de använt sig av ett frågeformulär där deltagarna fick välja ett av fyra 
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givna alternativ angående stress och känsla efter avföring utifrån vad som passade dem bäst. 

Deltagarna i Austin et al. (2009) studie fick fylla i ett frågeformulär om symptomlindring. 

Dessutom gjordes IBS-QoL och Sickness Impact Profile (SIP).   

       Ett frågeformulär för att identifiera CAM-metoder, specifikt gjort för studien, har använts 

i studien av Stake-Nilsson et al. (2012). För att se om det fanns ytterligare någon CAM-metod 

avslutades frågeformuläret med en öppen fråga; är det någon annan metod du använt mot 

dina symptom, om ja, vad gav det för effekt? (Stake-Nilsson et al. 2012).  

3.2.2 Dagböcker 

Att föra dagbok är något som beskrivs ha använts i ett flertal av de inkluderade studierna 

(Austin et al. 2009, Chang et al. 2010, Cockerell et al. 2012, Roberts et al. 2013). Information 

om deltagarnas avföring och avföringsvanor är något som dagböckerna har använts till 

(Austin et al. 2009, Chang et al. 2010, Roberts et al. 2013). Även magsmärta är något som 

dagligen har antecknats av deltagare (Austin et al. 2009). Intag av mat, inklusive vatten och 

interventionsprodukten, samt mediciner var något som deltagarna i studien av Cockerell et al. 

(2012) fick anteckna. 

3.2.3 Kroppsliga markörer 

Utöver frågeformulär och dagböcker har två studier (Chang et al. 2010, Sofi et al. 2014) 

beskrivit att de använt sig av kroppsliga markörer för att utvärdera effekten av deras 

interventioner (Chang et al. 2010, Sofi et al. 2014). Sitzmarks radiopaque markers är en 

metod som undersöker passagetiden i tjocktarmen med hjälp av kapslar som innehåller ett 

ämne som kan ses vid röntgenundersökningar. Denna undersökning gjorde både före och efter 

interventionen med kiwifrukter (Chang et al. 2010). En annan kroppslig markör som använts 

är blodprov. Sofi et al. (2014) har, vid ett flertal tillfällen under studiens gång, genom venösa 

blodprover tagit reda på deltagarnas kolesterolvärden, blodglukos, lever-enzymer och 

elektrolytantal i serum. Dessutom mättes både nivåerna av pro- och antiinflammatoriska 

cytokiner med hjälp av Bio-Plex Cytokine Assay. För att undvika felvärden hade deltagarna 

fastat i 12 timmar innan provtagningen. 

3.2.4 Gruppintervjuer  

En studie (Stake-Nilsson et al. 2009) har beskrivit och motiverat varför de använt sig av 

gruppintervjuer som datainsamlingsmetod. En intervjuguide med 12 frågor som en av 

forskarna utformat fanns bifogad som en tabell i studien. Exempel på frågor från 

intervjuguiden är; Kan du hantera dina mag-tarmbesvär? Från vem har du lärt dig att 
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hantera dem? Och Använder du några CAM-metoder för dina besvär? Beskriv effekten. Varje 

fråga utvecklades således med följdfrågor och varje intervju avslutades med en öppen fråga 

för att säkerställa att deltagarna fått säga allt de ville. Intervjuerna pågick till dess att ingen ny 

information om CAM-metoder framkom.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie mynnade ut i två huvudkategorier och sammantaget sju 

underkategorier. Den första huvudkategorin var ”kostrelaterade egenvårdsmetoder” vilket 

innefattade tre underkategorier; lågt kolhydratintag, probiotika och potentiella livsmedel. 

Resultatet av dessa visade att många olika kostrelaterade egenvårdsmetoder kan användas för 

att förebygga och/eller lindra symptom från FD och/eller IBS. Det framkom att en minskning 

av kolhydratintag, liksom intag av livsmedel innehållande probiotika samt en mängd andra 

potentiella livsmedel kan hjälpa patienter med symptom från IBS och/eller FD. Exempel på 

potentiella livsmedel som framkom var kiwi, produkter innehållande mjöl med T. turgidum 

subsp. turanicum samt filmjölk, banan, alternativa mejeriprodukter och kolsyrat vatten. Under 

huvudkategorin ”beskrivning av datainsamlingsmetoder” som innefattade underrubrikerna; 

frågeformulär och skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga markörer och gruppintervjuer 

beskrevs de inkluderade studiernas datainsamlingsmetoder. Merparten av studierna beskrev 

användning av olika frågeformulär och skattningsskalor. De mest förekomna skattningsskalor 

och frågeformulär som användes var IBS-SSS, IBS-QoL, Bristol Stool Scale och Birmingham 

IBS Symptom Score. Några studier använde sig av dagböcker som datainsamlingsmetod, två 

av kroppsliga markörer och en av gruppintervjuer. 

  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kostrelaterade egenvårdsmetoder 

I föreliggande studie framkom det ett flertal kostrelaterade egenvårdsmetoder som patienter 

med IBS och/eller FD kan använda sig av i syfte att antingen lindra eller förebygga symptom 

från mag-tarmkanalen. Liknande resultat har kommit ur tidigare forskning, där det har visat 

sig att patienter med IBS och/eller FD inte bara tar till kostrelaterade egenvårdsmetoder utan 

även undviker livsmedel som tros försämra deras symptom från mag-tarmkanalen (Ligaarden 

et al. 2012, El-Salhy et al. 2012, Böhn et al. 2013, Stake-Nilsson et al. 2013). Exempelvis har 

det påvisats att patienter med IBS gärna undviker mejeriprodukter och potatis (Ligaarden et 
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al. 2012, Böhn et al. 2013) medans deras intag av vatten, te och kolsyrade drycker är högre än 

personer utan IBS (Ligaarden et al. 2012). Det som patienter med IBS och/eller FD genomför 

i syfte att lindra besvär från mag-tarmkanalen, i och med att de undviker eller tar till vissa 

livsmedel, kan relateras till Dorothea Orems omvårdnadsteori om egenvård. Det beskrivs att 

egenvård är något som patienterna medvetet måste lära sig själva och kontinuerligt utföra 

efter individuella behov för att uppnå hälsa och välbefinnande (Alligood 2009). Att få i sig 

individanpassad mat och tillräckligt med vatten är dessutom något som Orem menar är 

universella mål som kan uppnås genom egenvård (Orem 2001).  

       I föreliggande litteraturstudie framkom det bland annat att kolsyrat vatten, filmjölk samt 

stort intag av frukt och då främst banan och kiwi kan användas som kostrelaterade 

egenvårdmetoder hos patienter med IBS och/eller FD (Stake-Nilsson et al. 2009, Chang et al. 

2010, Stake-Nilsson et al. 2012, Østgaard et al. 2012). Då denna litteraturstudie behandlar 

vuxna från 18 år kan resultatet jämföras med Carlson et al. (2014) vars studie behandlar barn 

och ungdomar med symptom från mag-tarmkanalen. Där framkom det också att olika frukter 

som exempelvis banan samt kolsyrade drycker, yoghurt och bröd lindrade deras symptom från 

mag-tarmkanalen. Dessutom undvek även barnen komjölksprodukter. 

      I en annan litteraturstudie (Barrett 2013) som handlar om FODMAP beskrivs det vad 

patienter med IBS kan äta för livsmedel som klassificeras ha låg FODMAP. Här återfinns 

bland annat banan, ingefära samt alternativa mejeriprodukter som inte innehöll komjölk. Detta 

kan relateras till föreliggande litteraturstudie (Stake-Nilsson et al. 2009, Stake-Nilsson et al. 

2012, Østgaard et al. 2012, van Tilburg et al. 2014). Barrett (2013) menar att produkter med 

hög halt FODMAP jäser snabbt och absorberas dåligt av tarmen, något som kan vara en 

möjlig orsak till dessa patienters symptom. Det låga kolhydratintaget, som det innebär att äta 

en diet på låg FODMAP, kan enligt Barrett (2013) vara en förklaring till varför patienter med 

IBS och/eller FD upplever mindre symptom vid intag av dessa livsmedel. I föreliggande 

litteraturstudies resultat tar Austin et al. (2009) upp att symptom som magsmärta, 

avföringsfrekvens- och konsistens förbättrats i och med att deltagarna åt en mindre mängd 

kolhydrater. I och med att deltagarnas symptom förbättrades ökade dessutom deras 

livskvalitet markant. Livskvaliteten har, i och med symptomförbättring, även ökat för 

deltagarna i de inkluderade studierna av Østgaards et al. (2012) och Roberts et al. (2013). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att dessa komponenter, symptom och 

livskvalitet, hör ihop. Ju bättre patienterna mår fysiskt, ju bättre mår de även psykiskt. Det 

stärks även i annan forskning av Böhn et al. (2013) där det har visat sig att om patienter 

undviker livsmedel som orsakar symptom förbättras deras livskvalitet. Böhn et al. (2013) har, 
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i likhet med inkluderade studier, använt sig av IBS-QoL för att mäta upplevelse av 

livskvalitet. Någonting som endast går att spekulera i, men som enligt författarna till 

föreliggande studie menar, kan den förbättrade livskvaliteten även höra ihop med att personer 

med dessa mag-tarmproblem aktivt gjort någonting åt sin situation, i kombination med att den 

aktiva handlingen faktiskt fungerar. Detta stämmer överens med Orems omvårdnadsteori som 

menar att patienter, genom aktiv och självständig egenvård, kan uppnå välbefinnande och 

hälsosam funktion (Orem 2001).  

       Utifrån innehållet i inkluderade studier och i tidigare forskning kan författarna av 

föreliggande studie således se ett samband mellan kost, symptom från mag-tarmkanalen och i 

sin tur livskvalitet. Något som författarna till föreliggande litteraturstudie också 

uppmärksammat är sambandet mellan den kost som personer med mag- och tarmbesvär 

undviker stämmer överens med de livsmedel som enligt Barrett (2013)  innehåller en hög halt 

FODMAP. På samma vis tar dessa personer omedvetet till livsmedel som innehåller en låg 

halt FODMAP (Stake-Nilsson et al. 2009, Østgaard et al. 2012, Stake-Nilsson et al. 2012). 

Personerna har då på eget initiativ tagit till eller uteslutit olika kostrelaterade 

egenvårdsmetoder som enligt Austin et al. (2009), Staudacher et al. (2011) och de Roest et al. 

(2013) har visat sig fungera.  

       Vad patienter med IBS äter mer av till skillnad mot personer utan IBS och personer med 

IBS som fått kostrådgivning har beskrivits i en av de inkluderade studierna (Østgaard et al. 

2012). Att personer med IBS som inte fått någon kostrådgivning på eget initiativ äter mer av 

soya- ris- och havremjölksprodukter anser föreliggande studies författare är intressant och 

borde betyda att personerna valt dessa produkter av en anledning. Detta eftersom dessa 

livsmedel är både dyrare och mer svåråtkomliga än vanliga komjölksprodukter. Även här 

visar det på en aktiv egenvårdshandling som enligt Orem (2001) kan öka välbefinnandet och, 

enligt föreliggande studies författare, även livskvaliteten. En annan anledning till att patienter 

med dessa mag-tarmproblem tagit till kostrelaterade egenvårdsmetoder kan enligt 

föreliggande studies författare vara att kost är någonting som individerna själva kan styra över 

till 100 procent. Att livsmedel är någonting som är så pass lättillgängligt gör att det är enkelt 

för personer med symptom från mag-tarmkanalen att experimentera med sin egenvård utan att 

riskera några allvarliga konsekvenser som exempelvis läkemedel kan medföra. 

4.2.2 Datainsamlingsmetoder 

Frågeformulär och skattningsskalor är de vanligaste datainsamlingsmetoderna vid kvantitativa 

studier (Polit & Beck 2012). Detta är något som merparten av de inkluderade studierna har 
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använt sig av. Fördelar denna datainsamlingsmetod medför är att de är kostnadseffektiva, 

anonymiteten bevaras då formulären ofta är anonyma och dessutom bibehålls objektiviteten 

då deltagarna inte utsätts för någon interaktion från någon annan människa (Polit & Beck 

2012). Nackdelar kan, enligt författarna till föreliggande studie, vara att frågor misstolkas, att 

deltagarna inte alltid tar sig tid att tänka över frågorna ordentligt samt att resultaten värderas 

olika beroende på individuella erfarenheter. IBS-SSS, IBS-QoL, Birmingham IBS Symptom 

Score och Bristol Stool Scale är vanligt använda frågeformulär. Samtliga är väl etablerade, 

reliabla, validerade och utförligt beskrivna med metodreferenser i de inkluderade studierna. 

Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie är en styrka för dessa studier och 

därmed även för föreliggande studies resultat. Detta stärks av Polit och Beck (2012) som 

beskriver att en studies kvalitet säkras om kriterier som validitet och reliabilitet är uppnådda. 

Att de inkluderade studierna refererar till använda datainsamlingsmetoder och beskriver dem 

väl, anser föreliggande studies författare är en styrka då utomstående läsare har möjlighet att 

söka upp dessa. 

       I studien av Stake-Nilsson et al. (2012) har som tidigare beskrivet ett frågeformulär 

utformat specifikt för studien. Författarna av föreliggande litteraturstudie anser att valet av 

datainsamlingsmetod med ett eget utformat formulär kan minska trovärdigheten då Polit och 

Beck (2012) beskriver att validitet är något som är svårt att dokumentera utan referenser. 

Dock har författarna till studien av Stake-Nilsson et al. (2012) vägt upp detta med vidtagna 

åtgärder. Exempel på frågor är beskrivet och författarna förklarar att frågeformuläret är både 

etiskt övervägt samt att validiteten har säkrats med hjälp av en grupp experter inom området. 

Staudacher et al. (2011) har i sin datainsamlingsmetod, i kombination med olika Likertskalor, 

använt sig av ett frågeformulär med 16 frågor. Formuläret finns inte på något vis beskrivet 

vilket gör att författarna till föreliggande litteraturstudie inte kan avgöra vad frågorna handlar 

om eller vad formuläret använts till. Detta anses vara en brist.  

       En skattningsskala som beskrivs ha använts är olika graderade Likertskalor. Detta för att 

utvärdera symptom samt förbättringar eller försämringar av dessa (Staudacher et al. 2011, 

Roberts et al. 2013, de Roest et al. 2013). Enligt Polit och Beck (2012) skall Likertskalor 

användas för att se i vilken grad ett påstående stämmer överens med deltagarnas upplevelse av 

detta. Exempel på sådana påståenden som tas upp i Roberts et al. (2013) studie är specifika 

symptom från IBS och gradering av dessa från ett (inga) till sex (väldigt svår). Det är med 

andra ord en subjektiv upplevelse som graderas och enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie ett bra sätt för att utvärdera symptom och symptomförändringar.          
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       En typ av Likertskalor som beskrivs ha använts är VAS. Enligt Polit och Beck (2012) 

skall VAS användas vid mätning av subjektiva upplevelser som exempelvis smärta, 

andningssvårigheter eller trötthet. Då två av de inkluderade studierna (Min et al. 2012, Ianiro 

et al. 2013) beskriver att de använt sig av VAS för att mäta grad av symptom och grad av 

förbättring av symptom kan valet av datainsamlingsmetoderna ses som relevant. Detta då 

upplevelse av symptom från mag-tarmkanelen är just en subjektiv upplevelse.  

       Polit och Beck (2012) beskriver att dagbok är ett lämpligt alternativ av 

datainsamlingsmetod vid insamling av kvantitativ information om bland annat matvanor. 

Detta stärker Austin et al. (2009), Chang et al. (2010), Cockerell et al. (2012) och Roberts et 

al. (2013) val av datainsamlingsmetod då dagböckernas främsta syfte har varit att undersöka 

samband mellan symptom från mag-tarmkanalen och intag av livsmedel över tid. 

       Enligt Polit och Beck (2012) kan kroppsliga markörer användas för att studera den 

fysiska effekten i samband med en intervention. Eftersom studien av Sofi et al. (2014) använt 

sig av venösa blodprover för att bland annat mäta deltagarna blodglukos och kolesterolvärden 

är det en så kallad ”in vitro”-mätning. Denna typ av mätning innebär att analysen gjorts i ett 

laboratorium (Polit & Beck 2012). Då både frågeformulär och skattningsskalor använts, i 

kombination med kroppsliga markörer (Sofi et al. 2014), anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie att resultatet i studien förhöjs. Detta eftersom subjektiva upplevelser i 

frågeformulär och skattningsskalor kombinerats med data som inte påverkas av individen 

själv.  

       I föreliggande litteraturstudie har endast en studie (Stake-Nilsson et al. 2009) inkluderats 

vars datainsamlingsmetod utgörs av gruppintervjuer. I studien beskrivs det hur genomförandet 

av intervjuerna gått till väga. Det tas bland annat upp att de genomfördes i ett ostört 

konferensrum, vilket är en styrka då deltagarna inte påverkats av störande moment i 

omgivningen (Stake-Nilsson et al. 2009). Dock finns det risk att intervjuerna ändå utsatts för 

felkällor i form av påverkan av personen som ledde intervjuerna (Polit & Beck 2012). Stake-

Nilsson et al. (2009) har motiverat varför inte fokusgruppintervjuer har använts istället för 

gruppintervjuer. Eftersom syftet med gruppintervjuerna i den inkluderade studien var att 

identifiera olika CAM-metoder menar Stake-Nilsson et al. (2009) att deltagarna inte är 

beroende av gruppinteraktioner, vilket är en del av metoden då så kallade 

fokusgruppintervjuer används. Ytterligare en skillnad mellan gruppintervjuer och 

fokusgruppintervjuer, som stärks av Polit och Beck (2012) är att ingen diskussionsledare 

behövs i det förstnämnda. Författarna av denna litteraturstudie anser därför att trovärdigheten 

för studiens resultat stärks.   
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4.3 Metoddiskussion  

Föreliggande studie har för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar genomförts 

med beskrivande design. För att beskriva samband mellan olika variabler, exempelvis kostens 

samband med symptom från IBS och/eller FD, skall en beskrivande design enligt Polit och 

Beck (2012) tillämpas. Val av databaser baserades på Polit och Becks (2012) beskrivning av 

att CINAHL och PubMed är de mest användbara databaserna för sjuksköterskor. Detta för att 

de är störst inom omvårdnadsforskning. Valet kan dock ändå leda till en risk för missad 

forskning inom relevant område då inte fler databaser använts. Sökord som använts är 

nyckelbegrepp i föreliggande studies syfte. Kombinationen av dessa, som gjordes men hjälp 

av Booleska sökoperatorerna OR och AND, är en styrka då de är användbara verktyg för att 

expandera eller avgränsa en sökning på önskat vis (Willman et al. 2011, Polit & Beck 2012). 

Det var endast ett av dessa sökord i PubMed som inte fanns som MeSH-term och två stycken 

som inte fanns i motsvarande CINAHL Headings. Den risk som uppstår när sökorden måste 

sökas i fritext är att sökningen inte svarar på föreliggande studies syfte i lika stor grad som när 

MeSH-termer och CINAHL Headings kan användas (Polit & Beck 2012).  

       Författarna till föreliggande studie har valt att endast inkludera studier som är mindre än 

fem år gamla. Detta för att göra denna studie mer aktuell och trovärdig. Om ett större antal år 

hade valts är det möjligt att sökningen gett mer uttömmande information om kostrelaterade 

egenvårdsmetoder för patienter med IBS och/eller FD. Dock hade författarna till denna studie 

inte den tid som behövdes inom ramen för examensarbetet för att gå igenom så många träffar. 

Ett annat inklusionskriterie var att sökta studier skulle vara skrivna på engelska. Men eftersom 

engelska inte är någon av författarnas modersmål finns det risk att feltolkningar vid 

översättningen gjorts. Då det engelska språket är något som talas över hela världen har valet 

av studier skrivna på engelska gjort att spridingen varit världsomfattande. Genom att studier 

skrivna i olika delar av världen inkluderats stärks generaliserbarheten för denna studie. Detta 

eftersom deltagarna i föreliggande litteraturstudie har olika bakgrund, något som Polit och 

Beck (2012) menar är ett av kriterierna för att stärka en studies generaliserbarhet. 

Föreliggande studies författare menar att detta är positivt då föreliggande studies resultat kan 

tillämpas inom sjukvård över hela världen.   

       En svaghet som enligt föreliggande studies författare kan haft betydelse för val av 

inkluderade studier och därmed i slutändan föreliggande studies resultat är det faktum att sex 

studier, vars abstract svarade väl på föreliggande studies syfte, inte gick att finna i fulltext. En 

möjlig risk för feltolkning av inkluderade studiers resultat minimerades då båda författarna 
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läst varje studie ett flertal gånger oberoende av varandra och sedan diskuterat tillsammans. På 

grund av detta tillvägagångssätt stärktes föreliggande studies noggrannhet och objektivitet 

(Willman et al. 2011). 

       I de 13 inkluderade studierna var det endast en studie med kvalitativ ansats (Stake-

Nilsson et al. 2009). Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie inte ha någon 

betydelse för resultatet. Kostrelaterade egenvårdsmetoder och hur det kan förbättra symptom 

från IBS och/eller FD kan beskrivas med såväl intervjuer som exempelvis frågeformulär och 

dagböcker. Merparten av de valda studierna är experimentella då en intervention aktivt har 

introducerats av forskarna, exempel på intervention är kiwi och ingefära (Chang et al. 2010, 

van Tilburg et al. 2014). RCT (Randomized Controlled Trial) som är designen som många av 

studierna använt sig av, tillämpas enligt Polit och Beck (2012) för att se om en intervention 

förändrar en beroende variabel, som i föreliggande studie är symptom från IBS och/eller FD. 

RCT är med tanke på resultatens styrka näst bäst enligt Polit och Beck (2012) evidenshierarki. 

Då fem av 13 inkluderade studier är av denna design stärks evidensgraden för denna 

litteraturstudie.  

       Tre av de inkluderade studierna (Cockerell et al. 2012, Roberts et al. 2013, van Tilburg et 

al. 2014) har genom sina interventioner kommit fram till positiva resultat, dock uppnåddes 

inte önskad signifikansnivå i studien av Cockerell et al. (2012) och i två av studierna (Roberts 

et al. 2013, van Tilburg et al. 2014) förbättrades resultaten i både kontroll- och 

experimentellgrupperna. Cockerell et al. (2012), Roberts et al. (2013) och van Tilburg et al. 

(2013) har dock beskrivit att mer forskning behövs för att tydliggöra resultaten. 

       Syftet med föreliggande litteraturstudie inkluderar både IBS och FD. Då endast tre av de 

inkluderade studierna (Stake-Nilsson et al. 2009, Stake-Nilsson et al. 2012, Ianiro et al. 2013) 

uttryckligen använt sig av deltagare med FD kan det ses som en svaghet i denna 

litteraturstudie. Dock anser författarna till denna litteraturstudie, relaterat till Ericsson och 

Ericson (2012), att efterson IBS ger symptom från hela mag-tarmkanalen och FD från övre 

delen flyter diagnoserna lätt ihop. Patienter med IBS kan i själva verket lida av FD utan en 

fastställd diagnos för detta.  

  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Då sjuksköterskan i det kliniska arbetet kan möta patienter med IBS och/eller FD på alla 

vårdinrättningar kan en beskrivande sammanställning om kostrelaterade egenvårdsmetoder 

för denna patientgrupp vara av betydelse för omvårdnadens utveckling. Eftersom vårdtiden 

blir allt kortare måste patienter ta mer ansvar för sin hälsa i hemmet. På grund av detta anser 
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författarna till föreliggande litteraturstudie att sjuksköterskan skall vägleda, stärka och 

informera om hur personerna kan tillämpa kostrelaterade egenvårdsmetoder för att lindra sina 

symptom från mag-tarmkanalen. Detta stärks även av Dorothea Orems omvårdnadsteori. För 

att sjuksköterskan skall kunna genomföra denna process krävs kännedom om syndromen och 

kunskap om vad patienterna själva kan göra för att förbättra sin situation. Denna 

litteraturstudie är inte av vikt för endast sjuksköterskor utan också för patienter som lider av 

symptom från mag-tarmkanalen. Att få konkreta tips om vad som fungerat för andra 

människor med liknande problematik kan vara av värde för såväl deras trygghet i sin 

egenvård som för deras känsla av att inte vara ensam om problemen. Genom denna 

litteraturstudie, som stärks av Orems omvårdnadsteori, får sjuksköterskor och patienter en 

vägledning till nya möjligheter att lindra symptom från IBS och/eller FD. Fortsatt forskning 

om vad som kan användas, vad som fungerar och vad som inte fungerar är av yttersta vikt för 

både vårdpersonal, patienter och omvårdnadens utveckling.  

 

4.5 Slutsats 

Patienter med IBS och/eller FD kan använda sig av ett flertal olika kostrelaterade 

egenvårdsmetoder i syfte att förebygga och/eller lindra sina symptom från mag-tarmkanalen. 

Dock är evidensgraden för vad som bevisligen fungerar och inte fungerar än så länge låg. 

Fram till dess att vidare forskning utförts för att bekräfta dessa egenvårdsmetoder kan 

patienterna, utifrån denna litteraturstudies resultat, se om något av dessa lättåtkomliga 

kostrelaterade egenvårdsmetoder hjälper mot just deras symptom. De inkluderade studierna 

har beskrivit användning av frågeformulär och skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga 

markörer samt gruppintervjuer som datainsamlingsmetod. Det går således att använda sig av 

en mängd olika datainsamlingsmetoder för att identifiera olika kostrelaterade 

egenvårdsmetoder och dess påverkan på symptom från IBS och/eller FD. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Tabell 3. Sammanfattning av inkluderade studiers författare, år, land, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys-metod 

Författare, 

år, land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalys-metod 

Austin et al. 

2009. USA 

A very low-

carbohydrate 

diet improves 

symptoms and 

quality of 

life in diarrhea-

predominant 

irritable bowel 

syndrome 

Presumtiv 

design.   

n = 17  

♀ = 15 

♂ = 2 

(13 deltagare 

fullföljde alla sex 

veckor) 

 

Frågeformulär om 

symptomlindring som 

deltagarna slutförde i slutet 

av var och en av de fyra 

veckorna av VLCD. Dagbok 

fördes dagligen om 

avföringsfrekvens- och 

konsistens med hjälp av 

Bristol Stool Scale och 

magsmärta med hjälp av en 

skala från 0-100. IBS-QoL 

och SIP frågeformulär 

gjordes efter två respektive 

sex veckor av interventionen. 

Parat t-test = 

analyser IBS-QOL 

och SIP. 

Regressionsanalys = 

jämföra symptom 

över tid.   

Chang et al. 

2010. Taiwan 

Kiwifruits 

improves bowel 

function in 

patients with 

irritable bowel 

syndrome with 

constipation 

Jämförande 

design.  

 

n = 60 

Experimentellgrupp 

= 45st 

Kontrollgrupp 

= 15st 

Deltagarna fick fylla i en 

avföringsdagbok. 

Passeringstiden i tjocktarmen 

mättes med Sitzmarks 

radiopaque markers. För att 

utvärdera stress och känsla 

efter avföring användes ett 

frågeformulär vid två 

tillfällen.  

ANOVA = 

kontinuerliga 

variabler jämfördes.  

Chi
2
-test el. 

Fischer’s exact test = 

kategoriserade 

variabler jämfördes.  

Scheffé’s post-hoc 

test = vid många 

gruppjämförelser.  

parat t-test el. 

McNemar’s test = 

start- och slutdata 

jämfördes. 

ANCOVA = 

avföringsfrekvens 

och volym 

jämfördes. P < 0,05. 

Cockerell et 

al. 2012. 

Storbritannie

n 

Effects of 

linseeds on the 

symptoms of 

irritable bowel 

syndrome: a 

pilot randomised 

controlled trial 

Randomise

rad 

kontrollstu

die. 

n = 40 

Experimentellgrupp 

1 = 14st 

Experimentellgrupp 

2 = 13st 

Kontrollgrupp  

= 13st  

Deltagarna förde dagbok över 

kost- och medicinintag. 

Frågeformulär (IBS-SSS) 

fylldes i första och fjärde 

veckan för att se förändring 

av symptom. De linfrön som 

var kvar samlades in för att se 

hur mycket respektive 

deltagare ätit. Bristol stool 

Chi
2
-test = jämföra 

kategorier mellan 

grupper. Kruskal-

Wallis test = jämföra 

skillnad mellan alla 

grupper. Mann-

Whitney U-test = 

jämföra skillnad 

mellan två/tre 



 

27 

 

scale användes för att jämföra 

förändring i avföringens 

konsistens.   

grupper 

(justreringar= 

Bonferroni). 

Wilcoxon signed 

ranked test = inom 

grupperna.  P < 0,05.  

de Roest et 

al. 2013. Nya 

Zeeland    

The low 

FODMAP diet 

improves 

gastrointestinal 

symptoms in 

patients with 

irritable bowel 

syndrome: 

a prospective 

study 

Prospektiv 

observations

studie. 

n = 90 st Frågeformulär som innehöll 

20 frågor om symptom från 

mag-tarmkanalen fylldes i. 

Deltagarna fick gradera 

symptomen utifrån en sju-

gradig Likertskala. 

Frågeformuläret gjordes före 

och efter interventionen. Vid 

det andra tillfället fick 

deltagarna dessutom 

utvärdera 

symptomförändringar med en 

sju-gradig Likertskala.  

Chi
2
-test och 

oberoende t-test. 

Mann-Whitney U-

test = jämföra 

symptom. Wilcoxon 

signed-rank test = 

jämföra inledande 

symptom med 

symptom efter 

interventionen.  

Spearman’s rank 

order test = beskriva 

samband mellan 

följsamhet i diet och 

symptomförändring. 

P <0,05.  

Ianiro et al. 

2013. Italien  

Effect of an 

extra-virgin 

olive oil 

enriched 

with probiotics 

or antioxidants 

on functional 

dyspepsia: a 

pilot study 

Explorativ 

design. 

n = 8 st 

 

Ett validerat frågeformulär 

utformat som en VAS-skala 

fylldes i (no symptom  

greatest possible symptom). 

Deltagarna fyllde i formuläret 

efter varje behandlingscykel 

(4st 7 dagars-perioder).   

Fischer- och Chi
2-

test. P <0,05. 

Min et al. 

2012. 

Sydkorea 

Effect of 

composite 

yogurt enriched 

with acacia fiber 

and 

Bifidobacterium 

lactis  

Randomise

rad 

kontrollstu

die. 

n = 117 st 

Experimentellgrupp 

= 58 st 

Kontrollgrupp 

 = 59 st 

 

Strukturerat frågeformulär 

som deltagarna fyllde i före 

och efter interventionen. 

Formuläret var, gällande 

symptomen, utformat som 

VAS (no symptom  very 

severe). Bristol stool scale 

användes för att avgöra 

avföringens konsistens. Efter 

interventionen fick deltagarna 

fylla i ytterligare ett 

frågeformulär, utformat som 

VAS, för att avgöra 

förbättringar av symptom.   

Student’s t-test, 

Pearson’s Chi
2
-test 

eller Fischer’s exact 

test = basdata 

jämfördes mellan 

grupperna.  Parat t-

test, McNemar’s test 

och en generaliserad 

uppskattad ekvation 

= förändringar i 

symptom betygsattes 

efter interventionen. 

Ett två-sidigt P-värde 

sattes till < 0,05.    

Østgaard et 

al. 2012. 

Diet and effects 

of diet 

Jämförande 

design. 

n = 114 

Experimentellgrupp 

Fyra olika frågeformulär 

(MoBa FFQ, SF-NDI, IBS-

Kruskal-Wallis non-

parametric ANOVA 
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Norge management on 

quality of life 

and symptoms 

in patients with 

irritable bowel 

syndrome 

= 43st 

Kontrollgrupp 1 

 = 36st 

Kontrollgrupp 2 

 = 35st 

QOL och Birmingham IBS 

symptom scores) skickades 

via mail till både 

kontrollgrupper och 

experimentellgrupp. 

Deltagarna fyllde i 

formulären och skickade 

tillbaka dem. 

test och Dunn’s test 

= “förtest”. Mann-

Whitney non-

parametric test = 

jämförande test. P < 

0,05. 

Roberts et al. 

2013. 

Storbritannie

n  

A randomised 

controlled trial 

of a probiotic 

‘functional food’ 

in the 

management of 

irritable 

bowel syndrome 

Randomise

rad 

kontrollstu

die. 

 

n = 179 st. 

♀ = 149st 

♂ = 30st 

Experimentellgrupp 

= 88st 

Kontrollgrupp 

 = 91st  

Alla deltagare förde dagbok 

dagligen = 

avföringskonsistens (Bristol 

stool scale) och en fem-

gradig Likertskala över 

avföringssvårigheter. Sex-

gradig Likertskala för tre 

specifika symptom på IBS. I 

vecka fyra, åtta och 12 

besvarades Brimingham IBS 

Symptom Score, IBS SSS 

och IBS-QoL. 

ANCOVA = jämföra 

experimentell- och 

kontrollgrupp 

Sofi et al. 

2014. Italien 

Effect of 

Triticum 

turgidum subsp. 

turanicum wheat 

on irritable 

bowel 

syndrome: a 

double-blinded 

randomised 

dietary 

intervention trial   

Randomise

rad 

kontrollstu

die. 

 

n = 20st 

♀ = 13st 

♂ = 7st 

 

Olika frågeformulär (IBS-

GAI, IBS-SSS) användes 

flera gånger på deltagarna. 

Blodprover togs på samtliga 

deltagare vid flera tillfällen 

under studiens gång. 

ANOVA-test = 

skillnad mellan 

gammeldags och nytt 

mjöl. Mann-Whitney 

U-test = skillnad 

kontroll- och 

experimentellgrupp. 

P < 0,05.   

Stake-

Nilsson et al. 

2009. 

Sverige 

A qualitative 

study of 

complementary 

and alternative 

medicine use in 

persons with 

uninvestigated 

dyspepsia 

Explorativ 

design.  

 

n = 25st 

♀ = 13st 

♂ = 12st 

Gruppintervjuer genomfördes 

på en hälsocentral.  Varje 

gruppintervju varade i cirka 

1,5 timme. Intervjuerna 

spelades in. Tydlig 

intervjuguide som tabell finns 

med. Varje session avslutades 

med en öppen fråga.  

Innehålls-analys  

Stake-

Nilsson et al. 

2012. 

Sverige   

Complementery 

and alternative 

medicine used 

by persons with 

functional 

gastrointestinal 

disorders to 

alleviate 

Beskrivand

e design.  

n = 137st 

♀ = 85st 

♂ = 52st 

 

 

 

Datainsamlingen skedde med 

hjälp av ett CAM-

frågeformulär som 

innefattade frågor om 

använda CAM-metoder och 

upplevd effekt av varje 

metod. Frågeformuläret 

avslutades med en öppen 

Chi
2
-test användes 

för korstabeller 

mellan kön och 

symptom. P < 0,05.  
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symptom 

distress 

fråga.  

Staudacher et 

al. 2011. 

Storbritannie

n 

Comparison of 

symptom 

response 

following advice 

for a diet low in 

fermentable 

carbohydrates 

(FODMAPs) 

versus standard 

dietary advice in 

patients with 

irritable bowel 

syndrome 

Jämförande 

design.  

n = 82 

♀ = 58 

♂ = 24 

Experimentellgrupp 

= 39st 

Kontrollgrupp  

= 43st 

 

Frågeformulär med 16 frågor 

fylldes i. En sju-gradig 

Likertskala användes för att 

utvärdera symptom och en 

fem-gradig Likertskala 

användes för att bedöma hur 

nöjda deltagarna var över 

diet-råden.  

Chi
2
-test = jämföra 

skillnad mellan 

grupper. Vid ett 

oberoende urval 

användes t-test. P 

<0,05. 

van Tilburg 

et al. 2014. 

USA 

Is ginger 

effective for the 

treatment of 

irritable bowel 

syndrome? A 

double blind 

randomized 

controlled pilot 

trial 

Randomise

rad 

kontrollstu

die. 

n = 45 Före och efter behandlingen 

fick deltagarna svara på IBS-

SSS. Deltagarna kontaktades 

veckovis för att checka 

följsamhet och sidoeffekter. 

Vid slutet av behandlingen 

tillfrågades deltagarna om 

deras IBS-symptom 

förbättrats med hjälp av 

ARRS. 

Parat t-test = jämföra 

IBS-SSS före och 

efter behandling. 

Chi
2
-test = Procent 

av respondenter och 

ARRS jämfördes. P 

< 0,05.  

Noteringar: ARRS (Adequate Relief Rating Scale),  ANOVA och ANCOVA (Analysis Of Covariance),  CAM (Complemetary 

Alternative Medicine),   FODMAP (Fermentable  Oligo-, Di- and Mono-Saccharids And Polyols), IBS (Irritable Bowel  Syndrome), IBS-

GAI (Irritable Bowel Syndrome Global Assessment of Improvement), IBS-SSS (Irritable Bowel Syndrome Symptome Severity Score), 

IBS-QoL (Irritable Bowel Syndrome Quality of Life), MoBa FFQ (MoBa Food Frequency Questionary), n (number), P (Probability), RCT 

(Randomized Controlled Trial),  SF-NDI (Short-Form Nepean Dyspepsia Index), SIP (Sickness Impact Profile), VLCD (Very Low-

Carbohydrate Diet), VAS (Visuell Analog Skala). 


