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Sammanfattning 

Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom innebär för många en stor förändring där psy-

kiska och fysiska påfrestningar blir en del av vardagen. God förmågan att anpassa sig 

och hantera situationen, ökar chansen att känna tillfredställelse med livet.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka hanteringsstrategier personer 

med inflammatorisk tarmsjukdom använder för att hantera sitt dagliga liv. Vidare är syf-

tet att beskriva undersökningsgruppen i de valda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som sammanställer redan befintliga studier. Fö-

religgande studie är baserad på 12 vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Ci-

nahl och Pubmed. Sökorden som användes var Inflammatory bowel disease, manage-

ment strategies och self-management.  

Huvudresultat: Det finns olika hanteringsstrategier som personer med IBD använder 

för att hantera vardagen. En positiv inställning ger energi och hopp där personer med 

IBD inte låter sig styras av sin sjukdom. Hjälp med praktiska saker, terapeut, informat-

ion till närstående och komplimenterande alternativa metoder har visat sig ha positiv ef-

fekt. Varma bad, att tala till sig själv och medicinera med läkemedel eller annan stimu-

lering används som smärtlindring(Audulv 2013). Passivitet, att låta sjukdomen styra och 

undvikande strategier är mindre vanliga. Normalisering och se att folk har det värre är 

också en strategi som används för att hantera sjukdomen. 

Slutsats: Hanteringsstrategierna som används av personerna med IBD i det dagliga livet 

är problem och emotionellt orienterade copingstrategier. Resultatet har enligt författarna 

en stor betydelse för en ökad förståelse hos sjuksköterskor och patienter med IBD. 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, hanteringsstrategier och hantering.  
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Abstract 

Background: Inflammatory bowel disease involves major changes where psychological 

and physical stress becomes a part of ones daily life. The ability to adapt and cope well 

with the situation, increases the chances of feeling satisfied with life. There are various 

management strategies that people with IBD use to cope with their daily life. 

Aim: The aim of this study is to describe strategies that people with inflammatory 

bowel disease use to manage their daily lives. A further purpose is to describe the study 

group in the included articles. 

Method: A descriptive literature review. This study is based on 12 scientific articles, 

searched in the databases Cinahl and Pubmed. Keywords used were; Inflammatory 

Bowel Disease, Management strategies and Self-management. 

Main Results: A positive attitude stimulate energy and hope which in turn prevents 

people with IBD from being controlled by their disease. Help with practical aspects 

such as, seeing a therapist, charring information with close ones and complementary al-

ternative methods have been shown to have positive effects. Warm baths, speaking to 

one`s self and use of analgesic drugs or other stimulation is used as pain relief (Audulv 

2013). A passive attitude, avoidance behavior and allowing disease to take over ones 

life is less common. Normalization and understanding that there are less fortunate peo-

ple in worse conditions, is also a management strategy.  

Conclusion: Management strategies used by people with IBD in everyday life are prob-

lem and emotionally oriented coping strategies. According to the authors, the result is of 

great importance for a better understanding between nurses and patients with IBD. 

Keywords: Inflammatory bowel disease, coping strategies and management. 
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1.0 Introduktion 

1.1 Människans hälsa och ohälsa 

Omvårdnad är idag ett kunskaps- och forskningsområde där människan som helhet står i 

fokus. Sjuksköterskans roll innefattar att identifiera och förebygga hälsorisker samt att 

ta till vara det friska hos människan. Identifiering och bedömning av patienters resurser 

och att undervisa och stötta patienter och närstående tillhör också sjuksköterskans roll. 

Detta enligt Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, Svensk sjuksköterske-

förening (2008). Hälsa och god livskvalitet behöver inte stå i direkt beroende av 

varandra. Människan som ur ett fysiskt perspektiv har ohälsa kan uppleva en hög livs-

kvalitet och vice versa(Edberg, Wijk 2009). Människans hälsa är en subjektiv upple-

velse som definieras på ett individuellt plan. (Lazarus 1991). 

 

1.2 Vad är Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)? 

IBD är ett samlingsnamn för Morbus Crohns och Ulcerös Kolit. Varje år insjuknar cirka 

5 av 100000 personer i Morbus Crohns, av dessa drabbas flest kvinnor. 14 av 100000 

insjuknar årligen av Ulcerös Kolit. Diagnosen ställs genom symptom och kliniska fynd 

genom endoskopisk undersökning, (Almås, Stubberud & Grønseth 2011) Båda sjukdo-

marna representeras av benämningen IBD för att symtombilden till större del är lika. 

Sjukdomarna karaktäriseras av inflammation i delar av mag- tarmsystemet. Anamnes, 

lokalisation och intensitet kan specifikt visa på vilken av IBD sjukdomarna det är. Mor-

bus Crohns inflammerar mindre ytor men djupare och kan ha frisk tarmvävnad mellan 

partier av inflammerad tarmslemhinna, det kan drabba hela mag-tarmkanalen. Ulcerös 

kolit drabbar endast tjocktarmen (kolon) och inflammationen är ytlig men drabbas sam-

manhängande partier. Morbus Crohns debuterar i regel i åldrarna 20-40 år. Ulcerös Ko-

lit debuterar vanligen i åldrarna 15- 40 år. IBD innefattar försämringsperioder som upp-

kommer i skov med symtomfriaperioder där emellan, men försvinner inte helt utan är 

kronisk. Symtom på sjukdomarna kan vara blodig och slemmig diarré, anemi, kräk-

ningar, feber, viktminskning och smärta beroende på vart inflammationen sitter. De här 

sjukdomarna kräver ofta livsförändringar, medicinering och det kan även i allvarliga fall 

behövas kirurgisk behandling (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, Ericson, Ericson 

2012). Tidigare forskning har visat en förändrad livskvalitet hos människor med Ul-

cerös Kolit efter kirurgisk behandling. (Berndtsson, Oresland 2003) Det finns idag inte 
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några botemedel för IBD eftersom att sjukdomarna är kroniska och man inte helt fast-

ställt orsaken. Symtombehandling och antiinflammatoriska och immundämpande läke-

medel kan lindra. (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, Ericson, Ericson 2012) 

 

 

1.3 Upplevelser 

Att drabbas av Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innebär för många en förändring där 

psykiska påfrestningar, frekventa tarmtömningar, illamående och kräkningar blir en del 

av vardagen i ett skov (Almås, Stubberud & Grønseth 2011). Livskvaliteten hos perso-

ner med IBD påverkas av tarmproblematiken, systematiska symptom, sociala och psy-

kologiska aspekter och även utbildningsnivån (Kozlowska, Baczyk & Krokowicz 2014). 

Generellt så drabbas människor av IBD i en tid där de är mitt uppe i att skapa sin fram-

tid med familjeliv, karriärsliv och studier. Barn och unga reagerar olika kring sjukdom 

och behandling utifrån ålder, tidigare upplevelser, mognad och fantasi (Friberg, Öhlén 

2009). Många personer med IBD upplever sjukdomen och dess konsekvenser med me-

dicinska behandlingar och eventuell stomi, som pinsamt och en känsla av att de känner 

sig annorlunda (Savard 2009). Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär att man ge-

nomgår en livsförändring, man går från att vara frisk till att vara sjuk. Det innebär också 

en icke vald situation för patienten som drabbats av en sjukdom som hen inte kan på-

verka. Den här icke valda livsförändringen kan förändra patientens självbild och identi-

tet. Patientens sätt att identifiera sig som frisk stämmer inte längre överens med den nu-

varande situationen(Ternnestedt, Norberg 2009). Den hälsorelaterade livskvalitet är ofta 

relaterad till symptom som kronisk trötthet, frustration, svullen buk och svårigheter att 

delta i fritidsaktiviteter eller sport (Magalhaes et al. 2014).  
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1.4 Hantering av livsförändringar 

Förmågan att anpassa sig till livets förändringar, få nytt perspektiv och nyorientering i 

tillvaron, ökar chansen att känna tillfredställelse och upplevd livskvalitet. (Almås, Stub-

berud & Grønseth 2002). Hantering av livsförändringar är en individuell process, där är 

olika copingstrategier vedertagna beskrivningar, vilka människan använder sig av i 

stressade eller förändrande situationer (Folkman 2008). Människan har en kognitiv för-

måga som gör att den kan hantera stress på ett medvetet plan och genom information 

och kunskap bilda sig en uppfattning om en situation. En person bedömer automatiskt 

en situation på tre nivåer enligt Lazarus (1991, 1999); Först en primär bedömning som 

kollar av situationen och bedömer om resultatet av det inträffade skapar en stress; Om 

situationen är tillexempel hotfull eller om det är en neutral respons eller en bekräftande 

glädjande situation. Den sekundära bedömningen sker också automatiskt och är en vär-

dering hos personen, hur vida situationen är hanterbar och på vilket sätt hanteringen ska 

ske i så fall. För att i tredje omvärdera dessa och agera utifrån det. 

Coping som uttryck används både vardagligt och vetenskapligt. Coping 

har delvis sitt ursprung i fysiologiska reaktioner på stress och hur djur reagerar (Laza-

rus, Folkman 1984). Den fysiologiska aspekten centrerar flykt och undvikande coping, 

härlett från drift och upphetsnings perspektiv och är framforskat genom att studera djur. 

Detta har sedan utvecklats vidare för den mer kognitiva, emotionella och komplexitet 

som är människans funktion. Det har utmynnat i psykoanalytiska självcentrerade psyko-

login och enligt den så är coping; Realistiska och flexibla tankar och handlingar som lö-

ser problem och därmed minskar stress. Meningsskapande coping syftar till att hitta nå-

got positivt i det som sker medan problemfokuserad coping fokuserar på att lösa eller 

förändra den situation som personen själv står inför. (Folkman 2008) Vid kronisk sjuk-

dom är det viktigt att finna meningsfullhet för att uppleva livskvalitet, detta sker genom 

coping (Lowe, McBride-Henry 2012). Emotionell coping innebär hanteringsstrategier 

för att förändra en upplevelse eller känsla i en situation, en väletablerad strategi i oför-

änderliga situationer. Det innefattar förnekande, undvikande, distanserade och lindrande 

strategier som att förändra betydelsen av situationen, minska obehaget av en bestående 

situation. Detta är inte någon bearbetande strategi och kommer sig av animala reaktions-

mönster vid stress (Lazarus, Folkman 1984).  
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Problemorienterad coping innebär i motsatts till emotionellt orienterad att förändra situ-

ationen genom att söka information, lösa problem genom att aktivt konfrontera proble-

met och arbeta utifrån det. Denna strategi innefattar prioritering, konfrontering, sökande 

av socialt stöd, att göra en handlingsplan och att hitta av nya lösningar. Det sker också 

en känslomässig bearbetning av situationen för att kunna ta itu med problemet (Lazarus, 

Folkman 1984). 

 

1.5 Problemformulering 

Att drabbas av en kronisk sjukdom som inflammatorisk tarmsjukdom ger upphov till 

okontrollerade reaktioner i kroppen men även på ett mentalt plan. Det kräver en hante-

ring av situationen. Det kan behövas hjälp från omvårdnadspersonal att få information 

och stöttning så att hanteringsstrategin som väljs är så hälsofrämjande för individen som 

möjligt. Det kan sjuksköterskan hjälpa patienten med genom att ha en förförståelse för 

vilka hanteringsstrategier som används av personer med IBD, ur ett patientperspektiv. I 

ICN:s etiska kod (2007) framkommer sjuksköterskans uppgift om att lindra lidande och 

främja hälsa, det gör sjuksköterskan genom kunskap på vetenskaplig grund. Författarna 

till föreliggande studie vill på en vetenskaplig grund sammanställa hanteringsstrategier 

som personer med IBD använder för att öka kunskapen för sjuksköterskor.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka hanteringsstrategier personer som har 

inflammatorisk tarmsjukdom använder för att hantera sitt dagliga liv med sjukdomen. 

Vidare är syftet att beskriva undersökningsgruppen som finns i valda artiklar.  

 

1.7 Frågeställning 

1. Vilka hanteringsstrategier använder personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

för att klara det vardagliga livet? 

2. Vilken undersökningsgrupp beskrivs i de inkluderade artiklarna? 

 

2.0 Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie som sammanställer redan befintliga studier och gör in-

formation kring ett specifikt ämne tillgängligt i samlad form, enligt Polit & Beck(2012). 
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2.2 Databaser 

De vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna Cinahl och Pubmed. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier& urvalskriterier 

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av sökorden; Inflammatory Bowel di-

sease och Coping, som Headings i Cinahl och MeSH-term (Medical Subject Headings) i 

Pubmed. Sökorden; Management strategies och Self- management användes som 

fritextsökning. Manuella sökningar gjordes på två artiklar som det refererades till i en 

litteraturstudie. Booleska sökoperatören AND användes för att precisera sökningen yt-

terligare. 

Sökningarna började brett med Inflammatory Bowel disease för att se hur 

mycket som fanns tillgängligt om ämnet. Sedan preciserades sökningarna genom att 

kombinera sökorden med den booleska sök operatorn AND för att hitta artiklar som 

svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar i enlighet med Polit & Beck 

(2012). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i föreliggande studie. De 

inklusionskriterier som valts till studien är att artiklar skrivna på engelska eller svenska. 

I PubMed begränsades urvalet till: Humans, Abstract, Free Full Text, Peer rewied och 

att artiklarna skulle vara publicerad mellan år 2004-2015. I Cinahl begränsades urvalet 

till: Linked full text, References Avalible, Abstract samt att det var publicerad mellan år 

2004-2015. Exklusionskriterier: De artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte 

och frågeställning eller var litteraturstudier exkluderades.  

Författarna läste gemensamt de titlar som sökorden gav för att göra en 

första värdering om möjlig lämplighet till syftet. De titlar som inte svarade på förelig-

gande studies syfteexkluderades direkt. Av de som ämnade svara på föreliggande syfte, 

läste författarna gemensamt abstract och resultat i studien då författarna ansåg att det 

var av betydelse. Vid noggrannare granskning av artiklarna exkluderades ytterligare 25 

artiklar. De artiklar som exkluderades var enbart medicinska, utgick ifrån ett sjukskö-

terskeperspektiv eller svarade inte på föreliggande studies syfte. Se Tabell 1 för sökord 

och databasbeskrivning. 

 

2.4 Dataanalys 
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Författarna läste gemensamt de inkluderade artiklarnas abstract och resultat och marke-

rade det som svarade på föreliggande studiens syfte och frågeställning med överstryck-

ningspenna. Sedan delades artiklarna upp och lästes flera gånger på varsitt håll. Artik-

larna lästes i sin helhet utan att göra några ytterligare markeringar i texten för att få en 

helhetsbild av studierna. Författarna träffades sedan igen för att gemensamt bearbeta ar-

tiklarna ytterligare och diskuterade det funna resultatet. Metod-delen lästes igen gemen-

samt av båda författarna, där antal deltagare, könsfördelning, ålder och inklusionskrite-

rier med en överstryckningspenna för att besvara den andra frågeställningen Polit& 

Beck (2012). 

Artiklarna strukturerades sedan upp efter resultat, mellan hanteringsstrategiernas sam-

band och skillnader. Författarna antecknade ur det funna resultatet i separat dokument 

och översatte det till svenska för att kunna se över artiklarna ytterligare. Författarna såg 

då att resultatet kunde delas in i olika copingstrategier som kom att bli den teoretiska 

grunden, i enlighet med Lazarus & Folkman. De började därefter att markera det hittade 

resultatet i olika färger utefter problemorienterad och emotionellt orienterad coping. Bi-

laga 1 och Figur 1 för tydliggörande av utvalda artiklar.  

 

Utfall av databassökningar 

Tabell 1. 

Data-

bas 

Söktermer Antal-

träffar 

Dub-

blett 

Valda 

källor 

Cinahl Inflammatory Bowel disease [heading] 399  7 

Cinahl Inflammatory Bowel disease [heading] AND 

management strategies 

5 3 1 

Pub-

med 

Inflammatory bowel disease [Mesh] AND 

management strategies 

58  1 

Pub-

med 

Inflammatory bowel disease [Mesh] AND 

Selfmanagment 

72  1 

Manuel sökning 2 

Total 534 12 
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Figur. 1 

 
 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande studie kommer inte att prövas av en etisk kommitté då det är en litteratur-

studie. Författarna kommer att sammanställa resultatet objektivt och referenshantering 

kommer att ske på ett korrekt för att inget material ska plagieras. (Polit, Beck 2012).  

 

3.0 Resultat 

3.1 Hanteringsstrategier 

3.1.1 Problemorienterad coping 

Personer som hade en positiv inställning fick energi och hopp att hantera sin IBD ge-

nom att inte låta sjukdomen styra deras liv. De uttrycker istället att de själva styr över 

sjukdomen (Larsson et al. 2008, Crane, Martin 2004). Personer med IBD beskriver att 

de väljer förhållningssätt mellan att sjukdomen eller de själva styr den och låter den inte 

komma i vägen mot att nå sina mål som att bli ingenjör tillexempel. De erövrar situat-

ionen och underkastar sig inte sjukdomen utan arbetar utifrån förutsättningen (Nicholas 

et al. 2007). 

Det har visat sig att det stärker ungdomar att lägga fokus på de områden 

där de är starka. De ser att de har kvalitéer som en del barn ser upp till tillexempel som 

en ungdom uttrycker så är hen ”… faktiskt ganska smart”. Lika så stärks de när de del-

tar i aktiviteter där de inte behöver vara begränsade. De strategierna ledde till att de 

flesta ungdomar kände att de kunde hantera utmaningar i det vardagliga livet (Nicholas 

et al. 2007). De flesta ungdomar tyckte att de hade strategier för att hantera uppkomsten 

av skov. Nästan alla beskrev att de hade positiva egenskaper och kvaliteter. Kvaliteterna 

534 lästa titlar
499 Exkluderas 

(Svarar ej på syftet)
35 abstract lästes

25

Exkluderades

(Svarar ej på syftet)

10 artiklar 
bearbetades 

ytterligare

2 artiklar söktes 
manuellt och 
bearbetatdes 

samtidigt

12 artiklar 
inkluderades
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var mest relaterade till deras förmåga att prestera. I skolan, i sport eller i goda relationer 

och att vara en god pålitlig vän (Lindfred et al. 2012). De ser inte sig själva som sin 

sjukdom, de har ett positivt och hoppfullt sätt att se på sin situation (Lindfred et al. 

2012, Larsson et al. 2008, Nicholas et al. 2007). Hos ungdomar med IBD är uppgiftsori-

enterad coping den vanligast förekommande copingstrategin (Calsbeek et al. 2006). 

Det framkommer att flera av deltagarna mellan 30-40 år hanterar sitt liv 

med IBD genom att inte anpassa sitt sig utefter de oförutsägbara konsekvenserna. En 

man berättar att; han både kontrollerar och inte kontrollerar sin sjukdom, han underkas-

tar sig inte sjukdomens makt, känner inte att han inte kan gå någonstans för att sympto-

men kanske blommar upp. Om han däremot börjar få symtom så tar han inte den där 

ölen eller den där joggingturen. Enligt en kvinna är en strategi att medvetet göra val där 

inte resultatet går att förutse så som att ”äta lök trots att detta vissa gånger ger symptom, 

medan andra gånger gör det inte det” (Cooper et al. 2010). En hälsosam kost är dock ett 

sätt att hantera sjukdomssituationen (Audulv 2013). Det finns en beslutsamhet av att 

inte låta sjukdomen sänka eller styra dem och att hantera den som en del i det normala 

livet. De som anammade det här förhållningssättet kunde balansera den kontroll som de 

faktiskt hade över deras sjukdom med de vardagliga kraven i livet. Många av deltagarna 

i studien använde frekvent beslutsamma uttalanden som; ”Det här slår inte ner mig”, 

”Jag tänker inte låta det hindra mig” och ”Jag tänker inte låta det här förstöra mig”. Den 

här inställningen och kraften leder till praktiska lösningar så som att lokalisera toaletter 

längs vägen, använda inkontinensskydd och bibehålla fysisk kondition genom träning 

(Cooper et al. 2010). Stödjande och lindrande strategier som att undvika svåra känslor 

och förneka allvaret i en situation används minst för att hantera sjukdomen (Larsson et 

al. 2008). För att lättare kunna hantera det sociala livet behöver kunskap om sjukdomen 

dock kommuniceras till deras familj, vänner och kollegor (Lesnovska et al. 2014). Psy-

kologiska symptom hos personer med IBD hanterades olika. I en intervjustudie fram-

kommer det att av en liten grupp som fått terapeutisk hjälp så har hälften blivit hjälpta 

av att få psykoterapi och Kognitiv beteendeterapi, en deltagare uppgav att han inte eta-

blerat strategin tillräckligt länge för att uttala sig och den andra tyckte inte att terapin 

hade hjälpt. Att dela med sig av deras erfarenheter och bekymmer till någon som de inte 

kände, en psykolog som inte var dömande, tror en av deltagarna däremot att har hjälpt. 

Den kognitiva beteendeterapin ansågs av en deltagare ha gett ett större perspektiv på de 

fastetsade destruktiva tankarna och minskat ångesten och depressionen (Mikocka-Walus 

et al. 2013). 
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För att hantera stress kunde hemhjälp för städning, planering och priorite-

ring underlätta. Att tala till sig själv hjälpte deltagarna när de hade en försämring i sjuk-

domen och när de vistades på sjukhus(Audulv 2013). Vid försämringsperioder och 

stress så användes ofta konfrontativ och optimistisk strategi (Larsson et al. 2008). An-

vändningen av konfrontativ strategi och sökande efter socialt stöd bekräftas i van der 

Zaag-Loonen med fleras studie(van der Zaag-Loonen et al. 2004). 

Personer med IBD använder sig av hanteringsstrategier för att lindra akuta 

symtom och minska sjukdomsaktiviteten, alltså en kortsiktig strategi. Till skillnad från 

akut hantering är det annorlunda vid tillexempel en episod av sjukdomsaktivitet. For-

men för fritidsaktiviteter fick värderas och ändras utifrån förutsättningar, några aktivite-

ter fick stå åt sidan och några tidigare aktiviteter togs upp istället. Då ett skov av sjukdo-

men uppkommer beskriver en kvinna med IBD att hon behöver ställa in planerade 

körövningar, konserter och familjefiranden för att minska den stress som också påverkar 

hennes symptom(Audulv 2013). 

De som upplever smärta använder sig av varma bad, smärtlindrande läke-

medel för att lindra sin smärta och för den långvariga smärtan använder dem stimule-

ring, prioritering och att tala till sig själv. (Audulv 2013). 

Känslan av att inte känna sig förstådd uttrycks hos en av deltagarna som 

försökte sig på att gå i terapi. Det gav deltagaren ingenting att prata med en främling 

som inte förstod och som inte visste någonting om sjukdomstillståndet utan trodde att 

allt sitter i huvudet (Mikocka-Walus et al. 2013). 

 

3.1.2 Emotionellt orienterad coping 

Enligt två studier så använder personer med inflammatorisk tarmsjukdom sig av Com-

plementary and Alternative Medicine (CAM) för att hantera sin situation. Antingen som 

kompletterande strategi eller som ensam strategi. Ungdomar använde sig mest av bön, 

avslappning, och visualisering, under en månad innan medverkan i studien, för att be-

mästra symptom i det dagliga livet. Det var också de metoder som låg närmast till hands 

att använda på längre sikt. I ytterligare en studie bekräftas att bön användes frekvent och 

att hanteringen att sätta sin tilltro till Gud även hos vuxna med IBD (Cotton et al. 2010, 

Larsson et al. 2008) 

I den tyska studien om användandet av CAM framkommer att hälften av 

alla studiens deltagare använder eller har använt alternativmedicin i någon form. Dessa 

CAM metoder användes av deltagarna; Homeopati, probiotika, naturmedicin, Boswella 
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(växtextrakt) och Akupunktur, antroposofisk medicin och nervterapi. (Joos S et al. 

2006) 

Det skiljer sig i en hanteringsstrategi mellan friska ungdomars och ungdo-

mar med IBD:s sätt att hantera problem, de som har IBD använder sig mer av undvi-

kande strategier som att distrahera sig ifrån problemet och ignorera allvaret i situationen 

(van der Zaag-Loonen et al. 2004). Emotionell och undvikande coping är vanliga strate-

gier (Calsbeek et al. 2006). Med undvikande coping menas i studien att de borstar pro-

blemen åt sidan, förlikar sig över situationen och avvaktar för att se vad som händer. De 

låter saker vara som de är(van der Zaag-Loonen et al. 2004). De flesta hade hopp om att 

problemet skulle gå över eller att det skulle bli bättre och försökte samtidigt hålla situat-

ionen under kontroll (Larsson et al. 2008). 

Försökatt tygla känslor och tänka positivt var vanligt förekommande han-

teringsstrategier(Larsson et al. 2008). Normalisering av sin situation och att jämföra den 

med andra som har det värre är också en strategi som gör sjukdomen lättare att hantera 

(Nicholas et al. 2007). Under 10 % av 742 deltagarna följde impulser och tog risker som 

de vanligtvis inte skulle göra. Ofta användes oberoende strategier vid stress och försäm-

ring i sjukdomen. En del tog en alkohol eller tog medicin för att reducera spänning för 

att må bättre. Mer sällan använda hanteringsstrategier var känslomässiga, fatalistiska 

och undvikande, där personerna kände att de var maktlösa inför sin sjukdom (Larsson et 

al. 2008). Män och kvinnor med IBD använder passiv coping som ingår emotionell och 

beteendestyrd strategi (Crane, Martin 2004). Lindrande (palliativ) och undvikande co-

pingstrategier och depressiva reaktions mönster med tröstande tankar representeras som 

hanteringsstrategier hos ungdomar med IBD (van der Zaag-Loonen et al. 2004). Att ge 

upp kampen med sjukdomen representeras också som en strategi bland ungdomar som 

anser att sjukdomen förstört sitt liv och de går in i tanken att det inte finns något slut på 

sjukdomen(Nicholas et al. 2007). 

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Författarna har valt att beskriva undersökningsgruppen utifrån Polit & Beck’s (2012) 

beskrivning av undersökningsgrupp som är ålder, kön, antal och inklusionskriterier. Fö-

religgande litteraturstudie bygger på resultat från 1726 personer med IBD. Alla 12 artik-

lar representerade angav kön på deltagarna i studien. Det var en skillnad på antal delta-

gare vad det gäller kön, sammanlagt har studien 924 kvinnor och 802 män med IBD 

som svarat i inkluderade artiklar. Åldersspannet mellan personerna var 7-83 år, där fem 
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av artiklarna berör barn och ungdomar varav en artikel representerar åldrar ända upp till 

25 år. Resterande sju artiklar berör vuxna, där lägsta åldern representeras som 18 år. 

Sammanlagt så tillfrågades 2493 personer. Se Bilaga 1 under kolumnen Undersöknings-

grupp för att få detaljerad information.  

 

 

3.2.1 Kön och ålder 

Det fanns en skillnad på antal deltagare vad det gäller kön. Sammanlagt har studien 

samlat 924 kvinnor och 802 män med IBD i de inkluderade artiklarna. Åldersspannet 

mellan personerna var 7-83 år, där fem av artiklarna (Nicholas et al. 2007, Calsbeek et 

al. 2006, Cotton et al. 2010, Lindfred et al. 2012, van der Zaag-Loonen et al. 2004) be-

rör barn och ungdomar varav en artikel representerar åldrar ända upp till 25 år. Reste-

rande sju artiklar berör vuxna (Mikocka-Walus et al. 2013, Audulv 2013, Crane, Martin 

2004, Larsson et al. 2008, Cooper et al. 2010, Lesnovska et al. 2014, Joos S et al. 2006) 

där den lägsta åldern representeras som 18 år. Det åldersspann som föreliggande littera-

turstudie omfattar är viktigt att redogöra, för att se om någon viss ålder representeras i 

studien. Könsfördelningen som representeras är också viktigt för att veta om det speglar 

den faktiska verklighetens fördelning i samhället. (Polit, Beck 2012) 

Inklusionskriterier och eller/exklusionskriterier för undersökningsgruppen finns tydligt 

beskrivna i sju av artiklarna (Audulv 2013, Crane, Martin 2004, Larsson et al. 2008, 

Calsbeek et al. 2006, Cooper et al. 2010, Lindfred et al. 2012, Mikocka-Walus et al. 

2013). I resterande fem artiklar beskrivs kriterierna mindre tydligt (Nicholas et al. 2007, 

Cotton et al. 2010, van der Zaag-Loonen et al. 2004, Joos S et al. 2006, Lesnovska et al. 

2014)  

 

3.2.2 Bortfall 

Bortfallet är inte redogjort för åtta av artiklarna (Crane, Martin 2004, Nicholas et al. 

2007, Calsbeek et al. 2006, Cooper et al. 2010, Lesnovska et al. 2014) Van der Zaag-

Loonen et al. 2004, Cotton et al. 2010, Mikocka-Walus et al. 2013). I fyra av artiklarna 

är bortfallet klargjort och uppgår till 767 personer (Larsson et al. 2008, Lindfred et al. 

2012, Audulv 2013, Joos S et al. 2006). 

. Se tabell 1 under kolumnen Undersökningsgrupp för att få detaljerad information. 

 

4.0 Diskussion 
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4.1 Huvudresultat 

En positiv och optimistisk inställning ger energi och hopp som gör att människor med 

IBD inte låter sig styras av sjukdomen har studier visat. Att socialt hantera situationen 

när man drabbats av IBD underlättas av att information delgivits både anhöriga och vän-

ner. Praktiska saker som hjälp med städning och planering underlättar stresshanteringen. 

Terapeutisk hjälp har också visat sig vara till nytta. Anpassning till sjukdomen vid ett 

skov och att ställa in saker som tidigare varit planerade kan ibland vara nödvändigt. 

Däremot att anpassa sig till oförutsägbara konsekvenser och på så sätt låta sjukdomen 

styra är ingenting som personer med IBD anser som en lämplig strategi. Komplimente-

rande alternativ medicin; Som bön, akupunktur och naturmedicin har visat sig vara en 

strategi för att hantera sin sjukdomssituation. Varma bad, att tala till sig själv och medi-

cinera med läkemedel eller annan stimulering används som smärtlindring(Audulv 

2013). Passiv coping och undvikande coping är mindre vanliga strategier. De tillämpas i 

samband med att personerna gett upp att kämpa och inte ser något slut på sjukdomen. 

Att normalisera sjukdomen och se att folk har det värre och jämföra deras situation med 

sin egen, är också en strategi som används för att hantera sjukdomen. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Känslor som energi och hopp är någonting som författarna till föreliggande studie ser 

hos medverkande personer som hanterar sitt dagliga liv med IBD. Det är viktigt att se 

den representerade positiva inställningen i problemorienterad hanteringsstrategi som ger 

energi och hopp. Samtidigt är det viktigt att veta om att de symptom som sjukdomen in-

nebär är betungande och att de emotionellt styrda strategierna som undvikande och al-

ternativa metoder kan vara nödvändiga och hjälpa för stunden. Både problemorienterad 

och emotionellt orienterad coping är strategier som används i kombination, om vart an-

nat för att hantera samma situationer. Valet av copingstrategi påverkas av personens 

egna bedömning och processen följer tre steg. Där första steget är en observation och 

uppfattning av hur situationen ser ut. Den andra är hur personen tänker och handlar i 

den aktuella situationen och den tredje är när personen kan tänka ut hur den skulle 

handla ”som om”. Den här processen påverkas av erfarenheter som individen har sedan 

tidigare. (Lazarus, Folkman 1984)  

 

4.2.1 Problemorienterad coping 
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Det positiva och optimistiska synsättet är återkommande i flera av studi-

erna som utforskar hanteringsstrategier hos personer med IBD(Larsson et al. 2008, 

Nicholas et al. 2007, Lindfred et al. 2012). Det leder till en styrka och känslan av att de 

har kontroll på det de kan i sjukdomen. Att inte anpassa sig till oförutsägbara konse-

kvenser (Cooper et al. 2010) som sjukdomen medför anser författarna till föreliggande 

studie att är ett hälsobringande förhållningssätt. Författarna tror att de genom denna 

strategi undviker onödig stress och oro, som visat sig förvärra sjukdomens symptom 

(Audulv 2013). 

Ett mer praktiskt exempel på positivt synsätt är att personerna ser de posi-

tiva egenskaper som de själva besitter. De egenskaperna som representerar vem de 

själva är utan sjukdomen, sjukdomen definierar inte dem. De styrkor och egenskaper 

som beskrivs är ofta relaterade till aktiv coping, prestation i tillexempel skolan eller i 

sport (Crane, Martin 2004, Lindfred et al. 2012). Författarna anser att det skulle kunna 

leda till en överprestation och ett undvikande beteende på ett emotionellt plan. En 

lyckad prestation skulle kunna ge skugga åt den faktiska hälsan. Att värdera sig själv ut-

ifrån sina prestationer skulle kunna få förödande konsekvenser vid ett skov eller en för-

sämring i sjukdomen. 

Ungdomar kan ha svårare att se till konsekvenser som kommer av ett visst 

handlande och därför kan det hända att de handlar mindre eftertänksamt enligt förfat-

tarna till föreliggande studie. Då ungdomar är i en utvecklingsperiod (Torres, Fernandez 

1995) 

Socialt stöd och stöd hos vänner, familj och kollegor som behöver vara in-

formerade är av stor vikt för hanteringen av sjukdomen (Lesnovska et al. 2014, van der 

Zaag-Loonen et al. 2004). Till bakgrund av detta så anser författarna till föreliggande 

studie att personer med IBD påverkas om den närstående kretsen är orolig eller stressad 

över situationen och de behöver därför också få stöd, kunskap och hjälp att hantera situ-

ationen. Vid akuta skov och försämringsperioder används konfrontativ och optimistisk 

strategi (Larsson et al. 2008, Audulv 2013) vilket är indelat i problemorienterad strategi. 

Författarna till föreliggande studie ser detta som ett komplementärt uttryck för att ta tag 

i problemet. Konfrontera sjukdomen och samtidigt se förbi sjukdomssituationen, för att 

göra det meningsfullt att agera ut efter förutsättningarna. Folkman’s utveckling av me-

ningsskapande coping, där nyckeln är att finna en positiv mening i den stressframkal-

lande situationen och utgå ifrån det bekräftar dessa hanteringsstrategier(2008). 
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Det används olika strategier för hantering av långvarig och kortvarig 

smärta hos personer med IBD. Den kortsiktiga/ akuta smärtan lindras genom varma bad 

och smärtlindrande läkemedel. Den långvariga smärtan hanteras genom stimulering, pri-

oritering och att tala till sig själv. (Audulv 2013) Det har bekräftats i fler studier att prio-

ritering vid sjukdomssymptom är en använd strategi där anpassning till situationen är ett 

måste där man prioriterar efter hälsa och välmående för dagen. (Audulv 2013, Cooper et 

al. 2010, Lesnovska et al. 2014, Nicholas et al. 2007). I en intervjustudie framkommer 

att psykoterapeutisk och kognitiv beteende terapi hjälpt personer med IBD. Det fram-

kommer också att det inte alls hjälpt i vissa fall. Terapeuten hade, enligt en person med 

IBD, alldeles för lite kunskap om sjukdomen och ”… Bara trodde att allt satt i huvudet” 

(Mikocka-Walus et al. 2013). Författarna till föreliggande studie anser att det är indivi-

duellt och till viss del beroende på personkemi om terapi hjälper. En positiv inställning 

har visat sig i tidigare nämnda studier av Larsson med fler (2008) och Nicholas med fler 

(2007) att det ger energi och hopp, vilket en terapeut enligt författarna skulle kunna bi-

dra med. 

 

4.2.2 Emotionellt orienterad coping 

Kompletterande alternativa metoder; Som bön, gudstro, avslappning, visualisering, ho-

meopati, akupunktur och naturmedicin är några av de nämnda som används för att han-

tera IBD (Joos S et al. 2006, Cotton et al. 2010). Vården måste förhålla sig till alternativ 

medicin eftersom den används. Att bemöta den alternativa medicinen med öppenhet ger 

vården möjlighet att se personen som använder den alternativa metoden i ett större per-

spektiv, vilket kan bidra till att se patienten ur ett holistiskt synsätt enligt författarna. 

Undvikande coping är i större grad representerad hos ungdomar med IBD 

än hos jämnåriga friska ungdomar (van der Zaag-Loonen et al. 2004). Författarna till fö-

religgande studie anser inte att detta är särskilt oväntat eftersom dessa ungdomar får ut-

stå fler förändringar i utvecklingen av kroppen och insikten i det faktum att det finns 

oförutsägbara konsekvenser. Dessa konsekvenser finns hos ungdomarna bara genom att 

de är i den känsliga utvecklingsperioden i livet och att de samtidigt har IBD som behö-

ver hanteras. 

Försök att tygla känslor och tänka positivt var vanligt förekommande han-

teringsstrategier. Normalisering av sin situation och att jämföra den med andra som har 

det värre är också en strategi som gör sjukdomen lättare att hantera (Nicholas et al. 

2007). 
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Det infinner sig en uppgivenhet hos en del ungdomar med IBD som inte 

finner det meningsfullt att kämpa med sjukdomen längre(Nicholas et al. 2007) som den 

passiva emotionella copingstrategi som representeras i ytterligare studier av Crane & 

Martin (2004). Att följa impulser och att ta risker användes hos en del av personerna. 

En försämring i sjukdomen och stress ledde till användning av oberoende strategier. En 

del drack alkohol (”en drink”) eller tog mediciner för att reducera spänning och må 

bättre (Larsson et al. 2008). En emotionell copingstrategi som används länge kan ha ne-

gativ inverkan psykiskt på sikt men underlättande för att hantera och acceptera situat-

ionen för stunden (Andenaes, Kalfoss & Wahl 2006). Att personer med IBD inte agerar 

utifrån oförutsägbara konsekvenser som sjukdomen kan ge, anser författarna att är posi-

tivt och att det kan minska känslan av att de klandrar sig själva.  

 

4.2.3 Undersökningsgrupp 

Utifrån Polit & Beck’s (2012) beskrivning av undersökningsgrupp är ålder, kön, antal 

och inklusionskriterier relevant. Undersökningsgruppens åldersspann är brett, en stor 

variation av sjukdomsdiagnos representeras också mellan de två inflammatoriska tarms-

jukdomarna Morbus Crohns och Ulcerös kolit. Det är både personer med Morbus 

Crohns och Ulcerös kolit som deltar i de studierna. Det är även en grupp på 200 perso-

ner med IBD som har odefinierad inflammatorisk tarmsjukdom vilket författarna till fö-

religgande studie också belyser. Det finns artiklar som använder kontrollgrupper och 

svarar för även andra kroniska sjukdomsgrupper inkluderade i studien. Det är inte ovän-

tat då kroniska sjukdomar och eller stressade situationer kräver hanteringsstrategier som 

representeras inte bara av de med IBD. (Lazarus, Folkman 1984) Könsfördelningen är 

53,5 % kvinnor (tjejer) och 46,5 % män (killar). Att åldersfördelningen är mellan 7 till 

83 år tycker författarna att är förvånande då debuten för IBD vanligtvis ligger ungefär 

mellan 15-40 år. Dock behöver det i den stora mängden av 1726 deltagare inte represen-

tera majoriteten av åldersspannet. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna gjorde denna beskrivande litteraturstudie som sammanställer redan befint-

liga studier och gör information kring ett specifikt ämne tillgängligt i samlad form, en-

ligt Polit & Beck(2012). För att sammanställa hanteringsstrategier, som används av per-

soner med IBD, ansågs en litteraturstudie vara lämplig enligt författarna. De vetenskap-

liga artiklarna i denna litteraturstudie söktes via databaserna Pubmed och Cinahl som 
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är lämpliga databaser vid omvårdnadsforskning (Polit, Beck 2012). Författarna började 

med en bred sökning i båda databaserna för att se hur mycket artiklar som fanns till-

gängligt inom det valda området. Sökningarna avsmalnades och kombinerades sedan 

med den booleska sökoperatorn AND för att hitta artiklar som var relevanta för förelig-

gande studies syfte och frågeställning. Headings användes i Cinahl och MeSH (Medical 

Subject Headings) användes för att precisera det viktigaste i sökningarna (Polit, Beck 

2012). Dessa sökningar gav relevanta artiklar som författarna kunde bygga sin litteratur-

studie på. Två av artiklarna hittades i en annan litteraturstudie och söktes sedan manuellt 

och passade föreliggande studies syfte och frågeställning. Författarna valde att endast 

inkludera artiklar skrivna på engelska eller svenska, alla artiklar som valts till studien är 

skrivna och lästa på engelska oavsett ursprungsland. Då engelska inte är författarnas 

förstaspråk har ett webbaserat översättningsprogram använts vid behov, för att göra en 

så riktig tolkning som möjligt. Sökorden är formulerade på engelska för att få större 

träffmöjligheter. Artiklarna som valts till studien är skrivna mellan 2004-2015, detta för 

att begränsa sig till aktuell forskning och hitta artiklar som svarar på föreliggande stu-

dies syfte och frågeställning. Föreliggande studie vilar på 6 kvantitativa och 5 kvalita-

tiva artiklar och en mixad artikel. Det är en svaghet i studien att de kvantitativa artik-

larna är fler än de kvalitativa enligt författarna, då de inte ger en utförlig beskrivning av 

hanteringsstrategierna. 54 % är kvinnor och 46 % är män av deltagarna i föreliggande 

litteraturstudie. Vilket är positivt då inflammatorisk tarmsjukdom är mer representerat 

hos kvinnor (Almås, Stubberud & Grønseth 2011). Morbus Crohns representeras av 726 

och Ulcerös Kolit av 800 personer i föreliggande studie vilket också speglar verklig-

heten i avseendet att fler drabbas av Ulcerös kolit än Morbus Crohns. (Almås, Stub-

berud & Grønseth 2011). 

  

4.4  Klinisk betydelse 

Personer med IBD påverkas av sin sjukdom på ett fysiskt och psykiskt plan, det kräver 

hanteringsstrategier för att klara det dagliga livet. Författarna till föreliggande studie an-

ser att ökad kunskap kring hanteringsstrategier, som personer med inflammatorisk tarm-

sjukdom använder, kan ge sjuksköterskor större förståelse för denna patientgrupp. En 

ökad kunskap kan bidra till att sjuksköterskor kan ge en mer patientcentrerad vård där 

hela människan står i fokus. Det kommer även kunna stimulera till att förmedla ökad in-

formation om hanteringsstrategier; Förhoppningsvis därigenom ge en förförståelse för 

sitt eget agerande utifrån ett patientperspektiv till just personer med IBD.  
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5.0  Slutsats 

Att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom innebär för många en förändring i livet, där 

det behövs hanteringsstrategier för att klara det dagliga livet. Hanteringsstrategierna 

som används av personerna med IBD i det dagliga livet är olika problem- och emotion-

ellt orienterade copingstrategier. Resultatet har enligt författarna en stor betydelse för en 

ökad förståelse kring dessa strategier hos både sjuksköterskor och personer med IBD.   
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 Författare, år & land Titel Syfte Design 

 

 

Urvalsmetod: Hur valdes 

deltagarna? 

Under- sökningsgrupp  Dataanalys/ 

Datainsamlingsmetod 

Huvudresultat 

1.  

 

Audulv, A. 

(Sverige, 2013) 

The overtime devel-

opment of chronic 
illness self-manage-

ment patterns: a lon-

gitudinal qualitative 

study. 

Att beskriva de möns-

ter som kroniska sjuk-
domar frambringar och 

de hateringsstrategier 

och beteenden som ut-

vecklas över tid. 

Kvalitativ, beskrivande 

longitudinell studie. 

Ändamålsurval. 21 individer, 4 st drabbade 

av Ischemisk hjärtsjuk-
dom, 5 drabbade av reu-

matisk sjukdom, 3 drab-

bade av kronisk njursjuk-

dom, 2 drabbade av MS , 4 
personer drabbade av Dia-

betes Delitus och 3 drab-

bade av IBD. Åldrarna 20-

74 år och 12 kvinnor och 9 
män. De 3 med IBD har 

odefinierat kön och typ av 

tarmsjukdomar. (Bortfall: 

29) 

Transkriberad och analy-

serad. 
 / 

Tolkande intervjustudie. 

Beteende och strategier att 

hantera sin situation besk-
rivs som fyra olika ut-

vecklingsmönster: ihål-

lande, episodisk, på begä-

ran och förändrande strate-
gier.  

2.  Calsbeek, H., 

Rijken, M., 
Bekkers, M., 

Van Berge Henegouwen, 

G.P., 

Dekker, J. 

Coping in Adoles-

cents and young 
adults with chronic 

digestive disorders: 

impact on school and 

leisure activities. 

Att jämföra olika co-

pingstrategier hos ung-
domar med magtarms-

jukdomar samt med de 

den friska kontroll-

gruppen, dessa I olika 
åldersgrupper. Samt att 

se om medverkande i 

skola och fritidsaktivi-

teter påverkas av de 
olika copingtrategier.  

Kvantitativ deskriptiv 

Tvärsnittstudie.  

Ändamålsurval 190 Ungdomar och unga 

vuxna mellan 12-25 år 
med IBD. 112 kvinnor och 

78 män. Total undersök-

ningsgrupp var 521 st. Typ 

av IBD okänd.  

Che-square test, 

Scheffé eller Tamhane’s 
T2, 

Pearson’s korrelations-

analys, 

 

Ingen skillnad i copingstra-

tegierna kunde påvisas, 
varken i de diagnostiserade 

sjukdomsdrabbade grup-

perna eller i den friska 

kontrollgruppen. Emotion-
ella, undvikande och pro-

blemorienterad coping an-

vänds. 

3.  Cooper, J.M, 
Collier, J., 

James, V., 

Hawkey, C. J. 

(Storbrittanien, 2010) 

Beliefs about per-
sonal-control and 

self-management in 

30-40 year olds liv-

ing with Inflamma-
tory Bowel disease. 

Att undersöka tankar 
om självkontroll och 

hanterbarhet I samband 

med inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvalitativ ansats. 
Tvärsnittsstudie. 

 

Ändamålsurval. 24 personer, i åldern 30- 
40 år. 13 män och 11 

kvinnor. 12 CD och 12 

UC.  

Transkriberade. 
Semistrukturerade inter-

vjuer. 

Personernas sätt att se på 
sig själva då de hanterar li-

vet i förhållande till IBD. 

De förhåller sig till att de 

har sjukdomen, sjukdomen 
har inte dem. 

4.  Cotton, S., 
Humenay Roberts, Y., 

Tsevat,J., 

Britto, M.T., 

Succop, P., 
McGrady, M.E., 

Yi, M. S. 

(2010) 

Mind- Body Com-
plementary Alterna-

tive Medicine Use 

and Quality of Life 

in Adolescents with 
Inflammatory Bowel 

Disease 

Att se om komplette-
rande kropp och själ- 

behandling ur alterna-

tivmedicin har någon 

effekt på symptomhan-
tering för ungdomar 

med IBD. Tre katego-

rier. 

Kvantitativ, deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighetsurval 67 ungdomar mellan 12- 
19 år, som har IBD. 30 kil-

lar och 37 tjejer. 

52 hade CD och 13 UC 

och 2 annan odefinierad 
tarmsjukdom. 

Cronbach’s alpha 
SPSS 

/ 

Enkätundersökning – Pe-

diatric Quality of Life 
Inventory. 

Användning av alternativ-
medicinsk behandling sker 

hos ungdomar för symp-

tomlindring. Kvinnorna 

var mer benägna att an-
vända avslappningsöv-

ningar, yngre mediterar. 

De med sämre HRQOL 

var mer benägna att testa 
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CAM (bön o meditation). 
De ber, gör avslappnings-

övning och visualiserar i 

bilder.  

5.  Crane, C., 

Martin, M. 

(Storbrittanien, 2003) 

Social learning, af-

fective state and pas-

sive coping in irrita-
ble bowel syndrome 

and inflammatory 

bowel disease. 

Att undesöka och jäm-

föra copingfaktorer 

som används inom de 
gastroenterologiska 

sjukdomarna IBD och 

IBS.  

Kvantitativ tvärsnitt-

studie. 

Bekvämlighetsurval 58 personer är totalt med i 

studien. 33 personer med 

IBD (medelåldern 42.63 
år) och 25 personer med 

IBS i åldrarna 18-65. 12 

män hade IBD och 3 män 

hade IBS. 21 kvinnor hade 
IBD och 22 kvinnor hade 

IBS. 17 med Chrons och 

16 med UC.  

Pearsons korrelat-

ionsanalys 

/ 
Enkätstudie 

Passiv coping används och 

associeras med föräldra-

stöd och sjukdomens bete-
ende samt depression hos 

de med IBS. Känslomässig 

passiv coping visade ett 

samband mellan ångest 
och depression hos hela 

undersökningsgruppen. 

Personer drabbade av IBD 

använder sig av aktiv och 
passiv coping. 

6.  Joos, S., 
Rosemann, P., 

Szecsenyi, J., 

Hahn, E. G., 

Willich, S. N., 
Brinkhaus, B. 

(2006) 

Use of compleman-
tary and alternative 

medicin in Germany 

– a survey of patients 

with inflammatory 
bowel disease 

Att utvärdera använd-
ningen av komplette-

rande och ensam alter-

nativmedicin (CAM) 

hos tyska patienter 
med IBD 

Kvantitativ deskriptiv 
tvärsnittstudie. 

Ändamålsurval. 413 frågeformulär besvara-
des. 153 män och 260 

kvinnor med IBD i åld-

rarna 20 – 61. 252 med 

Crohns sjukdom och 161 
med Ulcerös Colit. (Bort-

fall: 427) 

Dataprogrammet SPSS, 
Chi-square test  

/ 

Enkätstudie. 

I resultatet framgår att 
CAM används till hos pati-

enterna för att hantera sin 

IBD. De mest använda 

CAM terapierna var Ho-
meopati, Probiotika, Na-

turläkemedel, Antropolo-

gisk medicin och Naturte-

rapi. 

7.  Larsson, K., 

Lööf, L., 
Rönnblom, A., 

Nordin, K., 

(Uppsala, Västerås, Sve-

rige, 2008) 

Quality of life for 

patients with exacer-
bation in inflamma-

tory bowel disease 

and how they cope 

with disease activity. 

Att se hälsorelaterad 

livskvalitet hos patien-
ter med IBD samt att 

se hur de hanterar ökad 

sjukdomsaktivitet. 

Samt se om deras han-
teringsstrategier har ett 

samband med hälsore-

laterad livskvalitet 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie. 

Ändamålsurval. 742 patienter deltog, mel-

lan 18 år till 65 år medelål-
dern var 45 år, 51 % (378) 

kvinnor och 49 % (364) 

män. 246 hade CD och 496 

hade UC. (Bortfall: 301) 

Chi-square test 

Mann- Withney U test 
Speareman’s R statistiks 

/ 

Enkätstudie 

Patienter med ökad sjuk-

domsaktivitet rapporterade 
försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet och känslo-

mässig stress. De mest fre-

kvent använda copingstra-
tegierna var optimisktisk, 

oberoende och konfronta-

tiv strategi.  

8.  Lesnovska, K. P., 

Börjeson, S., 

Hjortswang, H., 

Frisman, G.H. 

(Sverige, 2014) 

 

What do patients 

need to know? Liv-

ing with inflamma-

tory bowel disease 

Att undersöka behovet 

av kunskap beskrivet 

av patienter som dia-

gnostiserats med in-

flammatorisk tarms-

jukdom 

 

Utforskande design. 

Kvalitativ ansatts. 

Ändamålsurval. 3o personer, 14 killar och 

16 tjejer, ålder mellan 29-

83 år. 18 hade CD 12 hade 

UC.  

Digitalt inspelade och 

transkriberade. 

/ 

Intervjustudie 

Patienterna ansåg att ökad 

kunskap om sjukdomen 

och de typiska symtomen 

och komplikationerna var 

av stor betydelse för att 

minska rädslan inför vad 

sjukdomen kunde leda till. 
Patienterna ansåg även att 

de ville ha kunskap om hur 

de skulle leva det dagliga 

livet för att inte påverka 
försämring. Många ansåg 
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det viktigt att familj, vän-
ner och kollegor hade kun-

skap om sjukdomen för att 

patienterna lättare skulle 

hantera att ha ett socialt 
liv. 

9.  Lindfred, H., 
Saalman, R., 

Nilsson, S., 

Sparud-Lundin, C., 

Lepp, M. 
(Sverige, 2014) 

Self- reported health, 
self- management 

and the impact of 

living with Inflam-

matory Bowel Dis-
ease during adoles-

cents. 

Att utforska och besk-
riva ungdomars upp-

fattning av hälsa, hur 

de hanterar sin egen 

hälsa och påverkan av 
att leva med IBD. 

Mixad metod design. 
Kvalitativ och kvanti-

tativ datasamling. 

 

Ändamålsurval. 67 ungdomar mellan 11-16 
år. 40 killar och 27 tjejer. 

22 hade CD och 42 hade 

UC och 3 annan typ. 

(Bortfall: 10) 

Dataprogrammet SPSS. 
Ett punktformsdiagram. 

Pearson’s analys. 

12 framforskade speci-

fika frågeformulär som 
utformats just med fokus 

på pediatrik, IBD och 

livskvalitet och familje-

funktion användes för att 
besvara fysisk och psy-

kosocial hälsa, hälso-

vanor och påverkan på 

det dagliga livet för hos 
målgruppen. VAS- ska-

lan som blev ett punkt-

formsdiagram. 

Ungdomarna med IBD 
hade magsmärtor ofta eller 

ibland. Några upplevde att 

de hade huvudvärk, rygg-

värk och ledvärk. De flesta 
hade strategier att hantera 

situationen vid skov. En-

bart 5 upplever att de inte 

hade någon strategi vid 
skov. Nästan alla 67 delta-

gare upplevde att de hade 

positiva egenskaper, mest 

relaterade till prestation i 
skola och fritidsaktivitet 

och sociala förbindelser. 

10.  Mikocka- Walus, A. A, 

Gordon, A. L., 

Stuart, B. J., 
Andrews, J. M. 

(Storbrittanien, 2013) 

Just get it off my 

chest: Patients wiews 

on psychotherapy in 
inflammatory bowel 

disease. 

Att utforska patienters 

erfarenheter och deras 

syn på psykoterapi i re-
lation till Inflammato-

risk tarmsjukdom. 

Deskriptiv design. 

Kvalitativ ansats, se-

mistrukturerade inter-
vjuer. 

Randomiserat urval. 12 patienter. 6 kvinnor och 

6 män ålder 21-76. Alla 

(12) medverkande har 
Crohns sjukdom. 

Transkriberad och läst 

två gånger för att lära 

känna data. Frågor och 
svar kategoriserade med 

hjälp av mjukvaran 

Microsoft Excell. 

/ 
Semistrukturerade inter-

vjuer. 

2 patienter uppgav att psy-

koterapi och KBT hjälpt 

dem att hantera livet med 
sjukdomen bättre då de 

kunde dela med sig av de-

ras erfarenheter, bekym-

mer osv med någon som de 
inte kände (psykolog) som 

då också var icke- dö-

mande. 

11.  Nicholas, D. B., 

Otley, A., 

Smith, C., 
Avolio, J., 

Munk, M., 

Griffiths, A. M. 

(Canada, 2007) 

Challenges and strat-

egies of children and 

adolescent with in-
flammatory bowel 

disease: a qualitative 

examination. 

Att förstå upplevda er-

farenheten av livskva-

litet beskrivna av ung-
domar med IBD 

Kvalitativ, deskriptiv 

Tvärsnittsstudie. 

Ändamålsurval. 80 st ungdomar drabbade 

av Ulcerös Colit och Mor-

bus Crohns. 7-19 år. 44 
killar och 36 tjejer. 61 med 

CD 19 med UC. 

Transkriberingsanalys 

Semistrukturerade dju-

pintervjuer. 

IBD påverkar barnen och 

ungdomarna på ett djupare 

plan. De upplever behand-
ling och symptom besvä-

rande och upplevelser som 

att de är utsatta, an-

norlunda och mer sårbara 
än jämnåriga vänner och 

syskon. De upplever att de 

saknar kontroll över livssi-

tuationen och framtiden. 
Coping- strategier som på-
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verkar är familj och vän-
ners stöd och positiv stäm-

ning. 

12.  Van der Zaag- Looen, H. J. 

Grootenhuis, M.A. 

Last, B.F. 

Derkx, H.H.F. 
(Holland, 2004) 

Coping strategies 

and Quality of Life 

of adolescents with 

inflammatory bowel 
disease. 

Att jämföra allmänna 

copingstrategier, 

anammade av ungdo-

mar med IBD och 
friska jämnåriga ung-

domar. Samt att se 

sambandet mellan co-

pingstrategier och häl-
sorelaterad livskvalitet.  

Kvantitativ explorativ 

tvärsnittsstudie. 

Ändamålsurval. 12-18 åriga ungdomar med 

och utan IBD. 65 ungdo-

mar med IBD deltog. 20 

kvinnor och  
45 st var killar. 52 % (34 

st) av respondenterna hade 

diagnosen Crohns sjukdom 

och 45 % (29 st) hade Ul-
cerös Kolit och 3 % (2) 

hade obestämd inflamma-

torisk tarmsjukdom. Durat-

ionen av sjukdomen var 28 
mån. 

Kontrollgrupp med friska 

skolungdomar var 660 st 

ICC = Intra-class 

correlation coefficient. t-

Test användes för 

medelvärdet i 
jämförandet av 

grupperna. 

Homogeniteten 

värderades genom 
Levene’s test för likhet 

och variation. 

Mätinsturmentet HRQoL 

användes för att mäta de 
IBD drabbades 

livskvalitet. UCL-A The 

Utrecht coping list och 

CCSS-C = Cognitive 
Control Strategi Scale 

användes för mätning av 

kontrollgruppen. 

Ungdomar med IBD har en 

större förmåga att skjuta 

problem åt sidan och 

undvikandestrategier gör 
att saker får vara som de 

är, de förlikar sig med 

situationen. Alla andra 

allmänna copingstrategier 
användes oftast i samma 

grad hos både 

kontrollgrupp och 

undersökningsgruppen. 
HRQoL är relaterad till 

sjukdomens copingstategi 

och sjukdomsaktivitet. 

Positiv attityd visar sig ge 
bättre HRQoL än för de 

med IBD som har ett 

depressivt mönster. 

 


