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Abstract
Background: Inflammatory bowel disease (IBD) is an umbrella term for ulcerative colitis and 
Crohn's disease. These are characterized by a chronic inflammation of the intestinal mucosa. 
Living with chronic illness meant that life changed significantly. Quality of life was affected 
for these individuals and was stressful in their lives. 

Aim: The aim was to describe the experiences of living with inflammatory bowel disease.

Method: A qualitative literature review was chosen to analyze articles that were related to the 
aim of this study.

Results: Based on the chosen articles five themes were created; Commuting between hope 
and fear, symptoms of the disease and medication become everyday focus, struggling with 
the new identity, desire to control the disease- do I control my illness or does it control me 
and social relationships are affected.

Conclusion: Inflammatory bowel disease is a distressing disease and can cause limitations in 
social life due to lack of knowledge by others about the disease. The affected felt a loss of 
control in their life due to the difficulty in managing the symptoms. They experienced a 
constant struggle and mixed emotions, such as anxiety, depression, stress, and denial of the 
disease, trying to feel like a healthy person.

Keywords: chronic illness, Crohns disease, experiences, inflammatory bowel diseases, 
ulcerative colitis
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Inledning
Att insjukna i en inflammatorisk tarmsjukdom påverkar den drabbade personen fysiskt, 
psykiskt och socialt. Det är en kronisk sjukdom och det innebär att patienten har behov av 
regelbunden kontakt med vården under resten av livet. Det är också en dold sjukdom vilket 
innebär att det inte alltid syns att man lider av en inflammatorisk tarmsjukdom. På grund av 
detta kan personen av sin omgivning mötas av bristande förståelse för sina specifika behov. 
Som sjuksköterska kan vi träffa på dessa patienter inom många olika vårdspecialiteter. För att 
mötet ska bli ett omvårdande möte kan kunskapen om hur den drabbade personen upplever att 
ha en inflammatorisk tarmsjukdom öka förståelsen hos sjuksköterskor när det gäller denna 
patientgrupp. 

Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom
I Sverige lider ca 55 000 personer av inflammatorisk tarmsjukdom (Mag- och tarmförbundet, 
2009a, 2009b). Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för de två diagnoserna 
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det är två skilda diagnoser, men eftersom dessa tillstånd 
har många likheter benämns de inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) (Smith & Watson, 
2005). Det är kroniska tillstånd som drabbar unga personer mellan 15-35 år (Mag- och 
tarmförbundet, 2009a, 2009b). Orsaken till insjuknande i inflammatorisk tarmsjukdom är 
okänd, men man ser att det finns flera olika predisponerande faktorer, till exempel 
immunologiska, hereditet, mikrobiella eller yttre faktorer så som rökning (Brinkenberg 
Lapidus, 2008). Idag arbetar man utifrån tanken att inflammatorisk tarmsjukdom beror på en 
felaktig och överdriven immunologisk reaktion i tarmslemhinnan mot substanser som är 
normalt förekommande i tarmen (Halfvarson, 2008; Öhman, 2008). 

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit karakteriseras av inflammation i tarmslemhinnan i rektum och/eller kolon 
(Halfvarson, 2008; Smith & Watson, 2005). Att ha Ulcerös kolit innebär att personen drabbas 
av perioder med diarréer som kan innehålla blod och/eller slem. Även ett obehag kan 
upplevas i buken, vilket släpper efter tarmtömning. Vid svår sjukdom kan personen ha fler än 
sex diarréer per dygn, och då kan symtom som viktnedgång, feber, takykardi, trötthet och 
anemi uppkomma (Halfvarson, 2008; Smith & Watson, 2005). Sjukdomens 
försämringsperioder kallas för skov, och de perioder av tillfällig förbättring kallas för 
remission. En del patienter upplever endast ett skov under sin livstid, medan andra har ett mer 
kontinuerligt förlopp då de aldrig uppnår remission (Halfvarsson, 2008). 

Crohns sjukdom

Att ha Crohns sjukdom innebär, precis som vid Ulcerös kolit, ett sjukdomsförlopp som 
varierar mellan skov och remission. Crohns sjukdom kan drabba hela mag-tarmkanalen men 
är vanligast i tunntarmen och/eller kolon (Brinkenberg Lapidus, 2008; Smith & Watson, 
2005). Symtomen varierar beroende på vilken del av mag-tarmkanalen som är drabbad. De 
vanligaste symtomen är diarré med eller utan blod och/eller slem. Buksmärtor är vanliga och 
beror oftast på inflammationen eller stenos (förträngning) i tarmens väggar. Viktnedgång, 
allmän sjukdomskänsla, feber samt trötthet kan förekomma. En del patienter drabbas av 
fistlar, vilket innebär att det uppstår en onormal kanal i tarmen. De ger inte specifika symtom 
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men kan leda till att tarmen inte kan ta upp tillräckligt med näringsämnen vilket kan leda till 
exempelvis viktnedgång och trötthet (Smith & Watson, 2005). 

Gemensamt för båda sjukdomarna

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom genomgår ett flertal undersökningar och 
provtagningar, i syfte att kunna ställa diagnos, men också vid ett skov eller som uppföljning 
av behandling. Exempel på detta är endoskopier, röntgen, fecesodlingar samt andra 
laboratorieprover (Halfvarson, 2008). Läkemedelsbehandlingen vid inflammatorisk 
tarmsjukdom ser likadan ut vid Ulcerös kolit som vid Crohns sjukdom, och har som syfte att 
minska den förhöjda immunologiska reaktionen i tarmslemhinnan. Den medicinska 
behandlingen består av immundämpande läkemedel samt kortison som används vid ett skov 
för att minimera inflammationen i tarmslemhinnan och förhoppningsvis uppnå remission 
(Smith & Watson, 2005). Dessa läkemedel ger biverkningar, till exempel huvudvärk, 
illamående/kräkningar, inflammation i bukspottskörteln, för lågt antal vita blodkroppar i 
blodet, leverpåverkan, svullnader, viktökning och humörsvängningar (Smith & Watson, 
2005). På grund av de svåra biverkningarna krävs en noggrann övervakning genom 
regelbundna provtagningar under hela behandlingstiden (Brinkenberg Lapidus, 2008). Vid 
svåra skov behöver personen läggas in på vårdavdelning för att få behandling intravenöst 
samt vätska vid behov (Ericson & Ericson, 2008). Det kan bli aktuellt med kirurgisk 
behandling för dessa patienter, vid till exempel otillfredsställande medicinsk behandling eller 
vid komplikationer. Vid Ulcerös kolit opereras hela tjocktarmen bort, och en stomi anläggs 
(Halfvarsson, 2008). Då kolon och rektum opererats bort är personen frisk från sin Ulcerös 
kolit, då sjukdomen inte kan spridas till tunntarmen (Ericson & Ericson, 2008). Det finns 
olika sätt att anlägga en stomi, ett exempel är att en reservoar anläggs i bäckenet av 
tunntarmens sista del som ersätter rektum, och då analkanalen är intakt kan personen ha 
avföring på normalt sätt. Men det finns komplikationer som kan uppkomma till följd av 
operationen, då reservoaren kan bli inflammerad (Ericson & Ericson, 2008).

Kirurgisk behandling hos patienter med Crohns sjukdom görs framför allt då komplikationer, 
till exempel vid förträngning i tarmen, uppkommer. Anledningen är att man vill förebygga så 
kallad kort tarmsyndrom, vilket innebär att en stor del av tarmen har opererats bort och 
tarmen inte kan tillgodose kroppen med den näring den är i behov av (Danelius, 2008; 
Brinkenberg Lapidus, 2008). Detta tillstånd ger symtom som trötthet, anemi, benskörhet, 
depression, lågt blodtryck och arytmier (Danelius, 2008). En del patienter är i behov av total 
parenteral nutrition (TPN) resten av livet, vilket innebär att personen får den energi- och 
näringsbehov som den behöver intravenöst (Skolin, 2010). Personen kan, även mellan skoven, 
ha behov av nutritionsstöd på grund av svårighet med att få i sig tillräcklig mängd energi. En 
viktig åtgärd kan vara att personen får kosttillägg och extra näring genom näringsdrycker att 
inta mellan måltiderna (Ericson & Ericson, 2008). 

Patienter med omfattande Ulcerös kolit löper en förhöjd risk att utveckla kolon- eller 
kolorektal cancer. Det finns inte många studier gjorda om hur stor risken är för patienter med 
Crohns sjukdom belägen i kolon att utveckla koloncancer, men en misstanke är att risken är 
förhöjd även för dessa patienter (Brinkenberg Lapidus, 2008). Patienter med inflammatorisk 
tarmsjukdom har en förhöjd risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar, till exempel 
diabetes mellitus och celiaki (Ericson & Ericson, 2008). Patienterna kan också insjukna i 
andra sjukdomar som uppkommer till följd av den inflammatoriska överaktiviteten i kroppen 
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(Brinkenberg Lapidus, 2008; Smith & Watson, 2005). Det är framförallt leder, ögon, hud och 
lever/gallvägar som drabbas (Brinkenberg Lapidus, 2008; Ericson & Ericson, 2008).

Tidigare forskning
En kvantitativ studie gjord av Rubin, Hungin, Chinn och Dwarakanath (2003) har som syfte 
att beskriva livskvaliteten hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom. Studien mäter 
hälsorelaterad livskvalitet på ett bredare psykosocialt sätt. De använde sig av det brittiska 
instrumentet Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Huvudfynden i studien 
visar sämre livskvalitet hos yngre patienter. Hos patienter med Ulcerös kolit, har kvinnor en 
betydligt sämre livskvalitet än män. De som är bosatta i det mest missgynnade område har en 
sämre livskvalitet än de som är bosatta i mer förmögna områden. En kvalitativ metaanalys 
genomförd av Kemp, Griffiths & Lovell (2012) identifierar faktorer så som personens dagliga 
kamp med stress, smärta, trötthet och att behålla kontrollen över ett liv med inflammatorisk 
tarmsjukdom. 

Att leva med kronisk sjukdom
Att ha en kronisk sjukdom förändrar personens liv i flera avseenden. Den drabbade förlorar 
vad livet en gång varit. Denne lever med irreversibla förändringar och måste lära sig att leva 
med en mindre funktionell kropp. Tidigare sätt att leva måste ändras och sociala relationer 
påverkas.  De forna, mer behagliga, upplevelserna i personens liv byts ut på grund av 
medicinering och symtom av sjukdomen. Planer som man hade i livet måste ändras så att de 
passar in i sjukdomens värld (Lindgren, 2000). Med den kroniska sjukdomen följer en kronisk 
sorg som innefattar känslor såsom ångest, misstro, rädsla, hjälplöshet, skuld, ensamhet och 
förlust av personlighet. Sjukdomens förlopp är progressiv och permanent och utgör ett 
psykiskt lidande (Lindgren, 2000). Utvecklingsstadiet i livet är en faktor av betydelse för 
sjukdomslidandet såsom förlust och sorg av förlorad kroppslig funktion. Både unga och 
gamla med en kronisk sjukdom lider (Lindgren, 2000). Den kroniskt sjuke lider av många 
faktorer i och runt sin sjukdom såsom bristande fysisk förmåga, psykiska besvär, lidande 
kring att denne inte är tillräckligt attraktiv och brist på sexuellt umgänge. Andra faktorer som 
också påverkar den sjuke är dåligt självförtroende, sociala relationer och prestationsförmåga. 
Detta kan bidra till att det skapas tvivel i den egna förmågan att övervinna dessa lidanden. Att 
inte kunna hantera en kronisk sjukdom måste övervinnas för att kunna bevara sin integritet, 
upprätthålla en positiv självbild och fungera i relationer. Individer med kroniska hälsoproblem 
står inför utmaningen att hantera flera komplexa situationer samtidigt (Miller, 2000).

Lidande som kan skapas genom kronisk sjukdom
Både unga och gamla med en kronisk sjukdom lider (Lindgren, 2000). Enligt Katie Eriksson 
(1994) är lida och lidande att pinas och våndas, att kämpa och utstå, men också att försonas. 
Idag använder man begreppet lidande i större grad för att beskriva sjukdom eller smärta. Man 
kan se på lidande som ett slags döende. Lidandet kan ses som en kamp och något kan tas ifrån 
oss. Genom att ge upp kan delar av människan försvinna, inte ses som en hel individ, utan är 
uppslukad av skam, hopplöshet, ensamhet och skuld. Den kroniskt sjuke patientens liv 
påverkas av många av dessa faktorer med sämre livskvalité som följd (Kemp, Griffiths & 
Lovell, 2012; Miller, 2000; Rubin, Hungin, Chinn och Dwarakanath, 2003). Det finns en 
möjlighet till försoning genom lidandet. Människan kan stå ut med ett liv i ensamhet och 

3



skuldkänslor så länge hennes värdighet inte kränkts. Om värdigheten kränkts, så upplever 
människan ett lidande. Därför kan lidande förorsakas av olika saker eller händelser, då det 
centrala är om människans värdighet har blivit kränkt (Eriksson, 1994). Lidande som kan 
upplevas av patienter som är i behov av vård kan delas upp i tre grupper; sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kännetecknas vanligen av fysisk smärta. Trots 
att smärta inte alltid leder till lidande, så är förhållandet mellan smärta och lidande viktigt. 
Genom att lindra smärtan kan upplevelsen av lidande också minskas, då människan kan ha 
svårt att fokusera på att lindra lidande vid smärtupplevelser. Men Eriksson (1994) beskriver 
också sjukdomslidande som andligt eller själsligt lidande som kan orsakas av känslor som 
skam, skuld och förnedring som människan kan känna på grund av sin sjukdom eller tillstånd. 
Vårdlidande kan tillfogas patienten på olika sätt där det vanligaste är genom kränkning av 
dennes värdighet. Genom att kränka en annan människas värdighet fråntar man hennes 
möjlighet att vara en hel människa och minskar hennes möjligheter att kämpa för hälsa 
(Eriksson, 1994). Vårdlidande kan också uppkomma genom att sjukvårdspersonal får 
patienten att genomgå handlingar som denne inte hade valt själv eller genom utebliven vård 
(Eriksson, 1994). När en sjukdom, ohälsa eller att vara en patient påverkar hela människan 
och dennes livssituation, benämns detta livslidande. Människans syn på sig själv och hennes 
syn på livet kan förändras, då det liv man tidigare levt inte längre går att leva utifrån de nya 
förutsättningarna. Även hennes sociala del i samhället kan förändras drastiskt. Detta kräver ny 
inlärningsperiod och anpassning till de nya förutsättningar, vilket kan ge ett stort lidande 
innan en eventuell försoning kan ske (Eriksson, 1994). Vårdlidande, som är ett onödigt 
lidande, ska på alla sätt bekämpas och elimineras. Andra former av lidande kan inte 
elimineras, och där bör sjuksköterskans fokus vara att lindra lidande för patienten (Eriksson, 
1994). Det viktigaste i omvårdnaden för att lindra lidande är att inte kränka patientens 
värdighet, och att inte missbruka den makt man har som sjuksköterska, utan istället ge 
patienten den vård den är i behov av. En människa som genomgår ett svårt lidande är i stort 
behov av bekräftelse, att någon ser personen, och genom en känsla av medlidande, med till 
exempel vänliga ord eller leenden, kan lidandet lindras något för tillfället.  Lidande kan också 
lindras genom att samtala med patienten, att visa att man finns där ifall han eller hon behöver 
tröst, stöd och uppmuntran, samt att man är ärlig mot patienten. Eriksson (1994) beskriver 
vikten av att utveckla vårdkulturen samt sjukhusmiljön, då man genom att få patienten att 
känna sig välkommen och att han eller hon har en plats, kan lindra patientens lidande. En 
person som drabbats av en kronisk sjukdom kan uppleva ett större lidande då sjukdomen inte 
går att bota och lidandet kan upplevas ständigt eller vara återkommande, beroende på 
sjukdomens natur ( Lindgren, 2000).

Problemformulering
I Sverige lider ett flertal personer av IBD. Denna kroniska sjukdom kräver regelbunden 
kontakt med vården och kan påverka livskvaliteten. Tidigare forskning visar på en sämre 
livskvalitet hos yngre drabbade personer. De drabbade lever med känslor såsom hopplöshet, 
stress, trötthet och isolering. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara införstådd med hur 
personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin situation. Genom den kunskapen kan 
han/hon ge ett respektfullt bemötande, öka sin lyhördhet och ge empati, vilket utgör en viktig 
aspekt för omvårdnaden av dessa patienter. 

4



Syfte
Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom.

Metod
Som metod användes en litteraturöversikt beskriven av Friberg (2006). Litteraturen består av 
vetenskapliga artiklar. Kunskapen i varje enskild studie togs fram utifrån vårt syfte för att 
sedan fogas samman till en ny helhet inom det studerade området. Likheter och skillnader i de 
olika vetenskapliga artiklarnas resultat identifierades.  Resultatet presenterades i form av 
teman (Friberg 2006).

Litteratursökning och urval
En inledande, osystematisk sökning gjordes för att ringa in problemområdet. Detta innebar att 
leta igenom böcker, söka fritt på nätet och i andra referenser, i syfte att få information. Detta 
ledde fram till en problemformulering och ett syfte. Därefter genomfördes den egentliga 
sökningen enligt Fribergs (2006) metod för systematiska litteraturöversikter. En systematisk 
sökning innebär att vetenskapliga artiklar letas fram i alla relevanta databaser samt att 
sökningen dokumenteras. Dessa databaser var Cinahl, Pubmed samt Medline. Inledningsvis 
söktes brett inom området med några få sökord. Därefter lades flera sökord till och 
kombinerades för att avgränsa ämnet. Vi använde oss av de booleska sökoperatorerna AND 
för att kombinera olika sökord. OR användes för att söka synonymer och NOT för att utesluta 
vissa sökord (Polit & Beck, 2012).  Sökord som användes var inflammatory bowel disease*, 
qualitative, nurs*, car*, quality of life, patient*, experienc*. Inklusionskriterierna var studier 
som behandlar personer från 15 år och uppåt. Exkluderade artiklar var de som innehöll kost- 
och motionsvanor samt behandlingsmetoder, då vi ansåg att detta inte svarade mot vårt syfte. 
Artiklar som behandlade även icke inflammatoriska tarmsjukdom exkluderades då det var 
svårt att urskilja om resultatet kom från personer med inflammatorisk tarmsjukdom eller 
annan tarmsjukdom. 

Den systematiska sökningen resulterade i sju artiklar som svarade på vårt syfte. För att 
eventuellt hitta fler artiklar gjordes en osystematisk sökning. Ytterligare två artiklar hittades 
genom att hämta information från andra vetenskapliga studiers referenser. 

De valda artiklarna delades upp mellan författarna och granskades sedan var för sig utifrån en 
mall som Friberg (2006) beskriver. Mallen innehåller lämpliga frågor som kan ställas vid 
granskning av artiklar, för att identifiera dess kvalitet. Vid svårigheter med granskandet eller 
frågetecken hjälptes författarna åt. Studierna i de nio artiklarna var från Storbritannien, 
Sverige, Danmark, Kanada, Nya Zeeland, USA och Hong Kong och var publicerade mellan 
1996-2012.

Analys
De valda studierna lästes igenom flera gånger var för sig, för att få en förståelse för innehållet. 
Varje studies nyckelfynd, när det gällde upplevelserna av att leva med inflammatorisk 
tarmsjukdom, markerades. Nyckelfynden från de enskilda studierna relaterades sedan till 
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varandra, för att identifiera eventuella likheter och/eller skillnader. Utifrån jämförelsen 
skapades därefter teman och en ny helhet av fynden uppkom. Detta gjordes av författarna 
gemensamt och diskuteras tills konsensus nåddes (Friberg, 2006).
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Resultat
Efter analysen framkom fem teman. 

Tabell 1. De fem teman som utgör resultatet.

Teman

Pendlade mellan hopp och rädsla

Sjukdomens symtom och medicinering blir vardagens fokus

Kämpande med sin nya identitet
Önskan att kontrollera sjukdomen- styr jag min sjukdom eller styr sjukdomen 
mig? 

Sociala relationer påverkas

Pendlade mellan hopp och rädsla.
Personer med inflammatorisk tarmsjukdom pendlade mellan hopp, rädsla och tvivel (Delmar, 
Bøje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Møller, Sønder & Pedersen, 2005; Lynch & Spence, 2007). 
Vid insjuknande i inflammatorisk tarmsjukdom upplevdes en rädsla som resulterade i 
svårigheter att ta till sig nödvändig information, då tid behövdes för att bearbeta den nya 
situationen (Lynch & Spence, 2007). Svårigheter att hantera de fysiska symtomen och en 
rädsla för inkontinens, vilket innebar okontrollerad tarmaktivitet och oönskade tarmljud, 
påverkade kroppsuppfattningen och gav en känsla av hjälplöshet, förnedring och panik 
(Daniel, 2001; Delmar et al., 2005; Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007; Wolfe & 
Sirois, 2008). Då det finns risk för ärftlighet fanns en rädsla och en känsla av maktlöshet inför 
framtiden vid en graviditet (Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek, Hollman Frisman, 
2009). En rädsla fanns för att omgivningen skulle få kännedom om sjukdomen, och att de då 
inte skulle ha förståelse för den (Lynch & Spence, 2007; Pihl-Lesnovska et al., 2009). En 
rädsla för att dö till följd av sjukdomen fanns och också för att behöva genomgå en operation 
med alla efterföljande komplikationer, till exempel smärta (Lynch & Spence, 2007). Efter ett 
kirurgiskt ingrepp, vilket kunde innebära att få en stomi, upplevdes ändå hopp inför framtiden 
och att kunna leva ett normalt liv (Daniel, 2001; Lynch & Spence, 2007; McCormick, 
Hammer, Farrell, Geller, James, Loftus, Mercer, Tilburt & Sharp, 2012; Pihl-Lesnovska et al., 
2009). Då resultatet av medicinen inte alltid gav önskad effekt upplevdes stor rädsla och 
osäkerhet, men så länge det fanns läkemedel att prova upplevdes hopp (Lynch & Spence, 
2007). Den drabbade hade en förhoppning om att bli frisk och förlitade sig på att ny teknik 
eller läkemedel skulle tas fram (Delmar et al., 2005; Lynch & Spence, 2007). 

Sjukdomens symtom och medicinering blir vardagens fokus
En del personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplevde en inre stress och förvirring på 
grund av de oförutsägbara symtomen orsakade av sjukdomen och svårigheterna att hantera 
dem. Andra såg det som en acceptabel del i sjukdomsbilden. Den drabbade upplevde det som 
viktigt att lära sig hur symtomen visade sig (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Lynch 
& Spence, 2007). Påverkan av sjukdomen upplevdes i form av utmattning, ständig trötthet 
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med ett behov av mycket sömn (Lynch & Spence, 2007; Wolfe & Sirois, 2008). Även smärta 
så som kramper i magen och smärta vid fysisk aktivitet, hade en central del livet. Ibland 
fungerade vardagen inte alls på grund av smärtan (Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska et al., 2009; 
Wolfe & Sirois, 2008). En annan negativ inverkan var att motivationen blev påverkad, samt 
att sjukdomen ansågs tidskrävande (Daniel, 2001; Wolfe & Sirois, 2008). Trots att den 
drabbade ville leva så normalt som möjligt fanns en gräns för hur långt man ville gå för att nå 
det som ansågs vara normalt (McCormick et al., 2012). 

Läkemedel mot uppkomna symtom togs inte av alla på grund av okända risker och 
konsekvenser. Personerna ansåg att biverkningarna kunde vara lika besvärliga som 
sjukdomen i sig (McCormick et al., 2012). Biverkningarna gav en känsla av maktlöshet och 
svaghet vilket påverkade synen på sin egen förmåga att hantera dem (McCormick et al., 2012; 
Pihl-Lesnovska et al., 2009). Då tidigare behandlingar givit oförutsägbara effekter och 
biverkningar, upplevdes ett behov av trygghet med att medicineringen fungerade (Dudley-
Brown, 1996; McCormick et al., 2012). Om behandlingen bestod av flera läkemedel samtidigt 
upplevdes frustration. Detta på grund av osäkerhet när det gällde önskad effekt, biverkningar 
och interaktioner mellan läkemedlen. Trots läkemedelsbiverkningar upplevdes behandlingen 
viktig för att få kontroll över symtomen. Detta ökade viljan att stå ut med biverkningarna för 
att få en bättre livskvalitet (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005; McCormick et al., 
2012).

Kämpande med sin nya identitet
Att få en diagnos och på så sätt bli stämplad som sjuk, upplevdes som att bli identifierad med 
sjukdomen (Hall et al., 2005; McCormick et al., 2012; Pihl-Lesnovska et al., 2009). Trots 
denna sjukdomsstämpel upplevdes en lättnad att få veta vad man drabbats av, då ångesten 
dämpades (Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007).  Att allmänt acceptera motgångar i 
livet gjorde det lättare för den drabbade att känna att de problem som uppkom skulle lösa sig 
(Pihl-Lesnovska et al., 2009). De som inte orkade kämpa mot sjukdomen och inte kunde 
acceptera den som en del av livet, upplevde en försämrad livskvalitet (Cooper et al., 2010). 
En upplevelse av ”varför jag” infann sig och en vilja att skuldsätta någon för sin sjukdom 
gjorde det lättare att stå ut med tanken på att vara sjuk (Lynch & Spence, 2007; McCormick et 
al., 2012). Vissa upplevde svårighet att acceptera sjukdomen då den inte syns utåt och ingen 
sjukdomskänsla upplevdes. Förnekelse och tankar om att komplikationer drabbade alla andra 
uppkom (Delmar et al., 2005; Pihl-Lesnovska et al., 2009). Genom förnekelse kunde de 
bevara hoppet om att de kommer att bli friska (McCormick et al., 2012). 

Inflammatorisk tarmsjukdom hade en negativ inverkan på självbilden då självkänslan 
försämrades i och med förändrad kroppsuppfattning (Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska et al., 
2009; Wolfe & Sirois, 2008). Känslor som ilska, skuld, ångest och frustration upplevdes, 
vilket kunde leda till depression (Daniel, 2001; Lynch & Spence, 2007; Pihl-Lesnovska et al., 
2009; Wolfe & Sirois, 2008). Upplevelsen av att den tidigare identiteten förändrades skapades 
frågor om livets mening (Delmar et al., 2005; Pihl-Lesnovska et al., 2009; McCormick et al., 
2012). Det var därför viktigt att vara positiv, motiverad och engagerad. För att förebygga 
maktlöshet och skapa välbefinnande var det också viktigt att tro på sig själv samt att vara 
envis, men också att vara medveten om återfallsrisken (Delmar et al., 2005; Dudley-Brown, 
1996; McCormick et al., 2012; Pihl-Lesnovska et al., 2009; Wolfe & Sirois, 2008). De 
personer som haft sjukdomen en längre tid hade lättare att hantera nya begränsningar och 
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symtom och på det sättet finna en känsla av välbefinnande. (Cooper et al., 2010; Daniel, 
2001; Delmar et al., 2005; McCormick et al., 2012; Pihl-Lesnovska et al., 2009).

Önskan att kontrollera sjukdomen - styr jag min sjukdom eller styr 
sjukdomen mig.

Den drabbade upplevde osäkerhet när det gällde den oberäkneliga naturen av sjukdomens 
symtom och effekten av de strategier som användes för att försöka kontrollera symtomen 
(Cooper et al., 2010; Daniel, 2001; Hall et al., 2005; McCormick et al., 2012). Önskan om att 
kontrollera sjukdomen var stor, och den drabbade ställde höga krav på sig själv (Cooper et al., 
2010; Dudley-Brown, 1996; Pihl-Lesnovska et al., 2009). Känslan av kontroll underlättade 
anpassningen till sjukdomen, och kunde leda till en känsla av självständighet (Cooper et al., 
2010; McCormick et al., 2012; Wolfe & Sirois, 2008). De kände en beslutsamhet att inte låta 
sjukdomen förstöra möjligheten till ett bra liv (Cooper et al., 2010; Delmar et al., 2005; 
McCormick et al., 2012).

Faktorer som ansågs viktiga för att kunna hantera sjukdomen var att ta sig tid till att lära 
känna sjukdomen. Det var också viktigt att med hjälp av sina egna förutsättningar, i form av 
stöd från omgivningen, hantera symtomen, samt förlika sig med tanken om att de inte kunde 
leva som tidigare (Delmar et al., 2005; Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007; Wolfe 
& Sirois, 2008). En annan viktig faktor var att kämpa med sjukdomen, och tänka att det kunde 
ha varit värre. Genom detta minskades stressen och detta kunde förebygga skov (Hall et al., 
2005; Lynch & Spence, 2007; McCormick et al., 2012). Den drabbade hade ett behov av att 
lära sig vad som kunde orsaka ett skov, så som stress, alkohol och otillräcklig vila, samt vad 
som kan ge en känsla av kontroll så som fortsatt medicinering trots otillräckliga effekter 
(Cooper et al., 2010; Delmar et al., 2005; Lynch & Spence, 2007; Wolfe & Sirois, 2008). 
Känslan av att inte ha kontroll över sin sjukdom var svår för vissa, medan andra såg det som 
en acceptabel del av sjukdomen (Cooper et al., 2010; Daniel, 2001). De som upplevde en 
förlorad kontroll över sjukdomen påverkades socialt, psykiskt och fysiskt. Fysiskt i form av 
att de inte kunde kontrollera tarmaktiviteten och vara i behov av närheten till en toalett 
(Lynch & Spence, 2007; Wolfe & Sirois, 2008).

Upplevelsen av en bristande kontroll över symtomen gav en känsla av nedstämdhet och stress 
(Delmar et al., 2005; Lynch & Spence, 2007). Genom att försonas med sig själv kunde 
konsekvenserna av sjukdomen minska (Wolfe & Sirois, 2008). Tiden mellan återfallen var 
värdefull, men då de var vana vid att vara sjuka kände de sig inte alltid bättre trots att de var i 
en lugn period mellan skoven (Cooper et al., 2010; Delmar et al., 2005; Dudley-Brown, 1996; 
Pihl-Lesnovska et al., 2009). Trots de begränsningar som kunde uppkomma upplevde de 
drabbade att de var tvungna att gå igenom de här svåra faserna för att slutligen nå harmoni 
(Delmar et al., 2005). Genom dessa utmaningar föddes en medkänsla och ödmjukhet för andra 
med sjukdomar och handikapp (Daniel, 2001; McCormick et al., 2012).

Sociala relationer påverkas av sjukdomen
Den drabbade kände att det sociala livet var påverkat då man inte kunde delta i sociala 
sammanhang som tidigare på grund av de oförutsägbara symtomen (Wolfe & Sirois, 2008). 
På grund av genanta tarmljud undveks allmänna toaletter och platser utan tillgång till 
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toaletter, vilket påverkar personens sociala liv (Cooper et al., 2010; Delmar et al., 2005; 
Dudley-Brown, 1996; Wolfe & Sirois, 2008). Sjukdomen upplevdes som ett stort hot mot 
sociala relationer, och det fanns en önskan om att vara normal och att verka normal i relation 
till andra (Cooper et al., 2010; Daniel, 2001; Delmar et al., 2005; Lynch & Spence, 2007). 
Behovet av att vara nära toaletter och sjukvård kunde leda till isolering och utmattning 
(Daniel, 2001; Pihl-Lesnovska et al., 2009). Isolering innebar att relationer gick förlorade, 
men fördjupade relationer kunde också skapas mellan den sjuke och dennes anhöriga genom 
de svårigheter som uppkom (Daniel, 2001; Lynch & Spence, 2007). Att vara ensam vid ett 
pågående skov kunde hjälpa personen att återhämta sig, men ensamheten kunde också 
försvåra tillfrisknandet (Lynch & Spence, 2007; Pihl-Lesnovska et al., 2009). 

Den drabbade upplevde bristande stöttning från familj, arbetsgivare och skola, upplevde 
utanförskap och att få personer förstod sig på sjukdomen (Cooper et al., 2010; Daniel, 2001; 
Lynch & Spence, 2007; McCormick et al., 2012; Pihl-Lesnovska et al., 2009; Wolfe & Sirois, 
2008). Stöd från arbetsgivaren ansågs viktigt genom att till exempel få vara ledig ibland och 
återhämta sig efter ett skov. Att inte kunna gå till arbetet eller skolan kändes som ett 
misslyckande, vilket förvärrades av omgivningens brist på förståelse (Cooper et al., 2010; 
Daniel, 2001; Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007; Pihl-Lesnovska et al., 2009; 
Wolfe & Sirois, 2008). Samtidigt var det en utmaning att, mellan skoven, återgå till arbetet 
(Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007; McCormick et al., 2012; Wolfe & Sirois, 
2008).  

En oro för ekonomin uppkom av att man inte kunde arbeta. Detta var speciellt svårt för 
männen då de kände sig försörjningspliktiga mot sina familjer. Den drabbade skämdes för att 
prata om sjukdomen på grund av symtomens art. Denna bristande kommunikation ledde till 
missförstånd som påverkade det sociala livet negativt (Daniel, 2001; Wolfe & Sirois, 2008). 
Känslan av att vara en börda för andra och upplevelsen av bristande förståelse påverkade 
personens självkänsla och självförtroende negativt. Därför ansågs det viktigt med kontakt med 
sjukvården för att få information och råd om sjukdomen, men också för att få stöttning då den 
drabbade inte ville belasta sina anhöriga med sina symtom (Cooper et al., 2010; Delmar et al., 
2005; Dudley-Brown, 1996; Lynch & Spence, 2007; McCormick et al., 2012; Pihl-Lesnovska 
et al., 2009; Wolfe & Sirois, 2008). 

Diskussion

Metoddiskussion
Denna litteraturöversikt har sammanställt kunskap från kvalitativa studier. Detta för att kunna 
svara på syftet som beskriver upplevelsen av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. 
Enligt Friberg (2006) ger kvalitativa studier en ökad förståelse för det studerade området. 
Varje kvalitativ studie har ett kunskapsvärde men ett större kunskapsvärde skapas om flera 
studiers resultat sammanställs. På det sättet skapas en sammansatt kunskap om ett specifikt 
fenomen (Friberg, 2006).

Under artikelsökningen framkom det snart att det fanns ett begränsat antal artiklar som 
motsvarade vårt syfte. Därför använde vi oss av sekundärsökningar vilket innebar att söka i 
andra artiklars referenser. Här hittades två artiklar (Friberg, 2006). Åtta av de valda artiklarna 
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är publicerade mellan 2005-2012 och en är publicerad 1996. Studien från 1996 upplevdes 
aktuell i jämförelse med övriga studier.

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed samt Psycinfo för att försöka finna ett 
större urval. Sökningen i Psycinfo gav inga nya artiklar, därför användes inga studier från 
denna databas. Sökorden som användes varierades i samtliga databaser då författarna ansåg 
att det kunde resultera i fler artiklar.

Författarna av den här studien anser att det finns tydliga likheter mellan de nio artiklarna, 
vilket ger en större trovärdighet. Artiklarna var djupgående och kunde på ett tydligt sätt svara 
på vårt syfte. Få skillnader identifierades i artiklarna. Av de nio artiklarna fanns två artiklar 
som genomfördes i Norden. Samtliga artiklar i denna studie utom två är godkända av etisk 
nämnd. I studien av Daniel (2001) anger författaren att deltagarna frivilligt svarade på en 
beskrivande tidningsannons som rörde studien och därmed gav sitt samtycke när de svarade 
på annonsen. Studien av Dudley-Brown (1996) är inte heller etiskt granskad men författaren 
menar att studiens syfte beskrevs noggrant för deltagarna. Deltagarna skulle vara anonyma i 
studien och alla ljudinspelningar skulle raderas när studien var klar. Det frivilliga deltagandet 
sågs som en indikation på samtycke. Trots att dessa två studier inte var granskade av etisk 
nämnd valdes de att ingå i litteraturstudien på grund av ett bra etiskt resonemang och att 
resultatet var relevant för vårt syfte. 

En tydlig beskrivning av metod, litteratursökning, urval och analysprocess har utförts för att 
studien ska kunna överföras till liknande sammanhang och med liknande sjukdomstillstånd. 
En utmaning var att skapa resultatet och enbart fokusera på deltagarnas upplevelser. Genom 
att gå tillbaka till studiens syfte och diskutera oss fram till konsensus nådde vi till slut ett 
resultat.

Etiska överväganden
Författarna till denna studie har inte ändrat datas innehåll och inte heller lagt egna 
värderingar. De har inkluderat all data som varit relevant för studiens syfte och ingenting har 
valts bort.

Resultatdiskussion
Resultatet visar att personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever svårigheter att 
hantera de oförutsägbara symtomen så som smärta och behov av närhet till en toalett som 
plötsligt kan uppkomma. Det sociala livet drabbas av sjukdomen och dess symtom. Den 
drabbades förmåga att sköta arbete eller skola försämras, samt att vara delaktig i aktiviteter 
under sin fritid (Lindfred, Saalman, Nilsson, Sparud-Lundin & Lepp, 2012). De drabbade 
upplever en bristande förståelse från omgivningen, vilket påverkar deras självförtroende och 
självkänsla. Upplevelsen av att inte ingå i det sociala livet kan leda till att personen upplever 
en försämrad förmåga att kämpa och att kontrollera symtomen (Lindgren, 2000). Eriksson 
(1994) beskriver att genom bekräftelse från andra kan mod skapas för att kämpa vidare mot 
sjukdomen. Det är viktigt att hitta sin plats i det sociala samspelet för att kunna utvecklas som 
person och finna en mening med livet. Eriksson (1994) anser också att människan är beroende 
av andra för att fungera i sitt dagliga liv. Eftersom de drabbade upplever en bristande 
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förståelse från omgivningen, kan de få svårt att hantera symtomen av sjukdomen, då det finns 
ett behov av goda relationer för att må bra. Det är viktigt att sjuksköterskor stöttar patienten 
om denne upplever utanförskap och bristande förståelse. Detta kan ske genom stödjande 
samtal samt informera andra i patientens omgivning om sjukdomen, för att öka deras kunskap 
och förhoppningsvis öka deras förståelse för patientens situation.

Genom att drabbas av en kronisk sjukdom kan känslor som ångest, rädsla, hjälplöshet, 
ensamhet och förlust av personlighet uppkomma (Lindgren, 2000). Detta stämmer överens 
med vårt resultat. Vid insjuknande i en kronisk sjukdom kan människans syn på sig själv och 
synen på livet förändras och en känsla av att sjukdomen blir ens identitet. Personer med 
inflammatorisk tarmsjukdom behöver sträva efter att sjukdomen inte tar över identiteten då de 
genomgår kroppliga förändringar samt psykiska utmaningar. Att hitta aktiviteter som höjer 
självkänslan och självförtroendet samt finna en inre styrka är nödvändigt för att balansera de 
negativa delarna av att vara sjuk, för att bevara sin identitet (Miller, 2000). 
Vid mötet med patienter som upplever en förändrad identitet efter insjuknandet, måste 
sjuksköterskan lyssna in patienten. Genom att lyfta dessa känslor och diskutera dem samt visa 
sig närvarande, kan det kännas bättre för patienten. Sjuksköterskan kan informera om 
intresseförbund man kan kontakta för att eventuellt träffa andra med liknande sjukdom. 
Sjuksköterskan kan också försöka hjälpa patienten att hitta aktiviteter som patienten kan 
hantera trots sjukdomen, genom att samtala kring saker patienten är intresserad av.

Att gå igenom en fas av sorg över den förlorade kroppsfunktionen, som kan visa sig genom 
förändrade toalettvanor och anpassning till de nya förutsättningarna, kan upplevas som ett 
stort lidande. Det är viktigt att genomgå denna fas för den personliga utvecklingen och för att 
försonas med sjukdomen (Eriksson, 1994; Lindgren, 2000). Vid insjuknande i inflammatorisk 
tarmsjukdom upplevs en sorg och ett lidande som väcker frågan om varför just jag drabbats. 
Denna fråga blir sällan besvarad, utan lidandet kvarstår. När acceptans till slut uppnås och den 
drabbade åter känner värdighet, finns inte längre ett behov av att veta varför man drabbats. Då 
har personen vunnit den första kampen mot sjukdomen (Eriksson, 1994). Genom samtal med 
patienten och lyssna in var hon befinner sig i sin sorg, kan sjuksköterskan ge stöttning och 
hjälpa patienten att försöka bearbeta sorgen. Sjuksköterskan kan också erbjuda stöttande 
samtal om patienten önskar det för att hjälpa patienten att gå igenom den här perioden av 
sorg.

Kemp et al. (2012) menar att genom att acceptera och möta sjukdomen försöker man uppnå 
ett normalt liv. I resultatet kunde man se att det var viktigt att upplevas som normal, trots sin 
sjukdom. Detta var en utmaning då man inte kunde bli frisk från sin sjukdom. För att kunna 
bevara en känsla av normalitet behöver symtomen vara hanterbara. När det kommer till 
sociala relationer behöver den sjuke få bekräftelse från omgivningen för att kunna främja 
känslan av normaliteten (Miller, 2000). Ett annat sätt att bevara normaliteten är att försöka 
skyla över sin sjukdom. Att hålla smärtan, utmattningen och de övriga symtomen hemliga för 
omgivningen är ett sätt att undgå skammen över att vara sjuk samt undvika omgivningens 
reaktioner på sjukdomen med efterföljande pinsamma frågor (Miller, 2000). Att acceptera 
motgångar i livet gör det lättare för de drabbade att hantera de motgångar som uppkommer 
med sjukdomen. De som inte kan acceptera motgångarna upplever en försämrad livskvalitet. 
Att lära sig acceptera sjukdomen innebär att lära sig hantera de oförutsägbara symtom som 
uppkommer med att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Genom att hantera dessa 
symtom och acceptera dem kan integriteten bevaras, självbilden blir starkare och sociala 
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relationer stärks (Miller, 2000). Som sjuksköterska är det viktigt att få de patienter som skyler 
över sin sjukdom att inte skämmas över den, utan försöka acceptera den. Genom att försöka 
motivera och stötta patienten till att acceptera sjukdomen och att berätta om den för 
omgivningen, kan förhoppningsvis ett välbefinnande uppnås.

I resultatet beskriver de drabbade att de upplever en begränsad kontroll över sin sjukdom, 
men att det finns ett behov av viss kontroll för att inte låta sjukdomen styra vardagen. Studien 
av Kemp et al. (2012) visar att de drabbade kämpar med vad de redan kan kontrollera, till 
exempel att undvika faktorer som kan utlösa ett skov och vad de önskar kontrollera, som ett 
brådskande behov av en toalett, för att uppnå balans i livet och att skapa ett gott liv där 
sjukdomen ingår. Friska personer upplever detta som en självklarhet, medan personer med en 
inflammatorisk tarmsjukdom måste arbeta hårt för att uppnå en god livskvalitet. Genom att 
kontrollera symtomen utifrån sin erfarenhet och kunskap om den egna sjukdomen upplever de 
sig som friska trots sjukdomen, och de kämpade för att leva ett normalt liv (Nilsson, Larsson, 
Johnsson & Saveman, 2002). Alla kroniskt sjuka personer upplever en form av 
funktionshinder, vare sig det är från själva sjukdomen eller från behandlingen. För att kunna 
utstå dessa hinder behöver den drabbade hitta strategier för att minimera dem, som 
exempelvis avkoppling, självsuggestion samt avledning för att klara vardagen (Miller, 2000). 
Genom att sätta sig in i patientens situation kan sjuksköterskan ge råd om strategier som 
patienten kan prova för att försöka få kontroll över sjukdomen.

Den drabbade upplever känslor som varierar mellan rädsla och hopp för sin situation och ett 
stort lidande på grund av de olika delar av livet som sjukdomen påverkar. Detta lidande 
skapar en känsla av hopplöshet. För att kunna lindra lidandet krävs att patienten även 
upplever hopp över sin situation (Eriksson, 1994). För att finna hopp behöver den drabbade 
lära sig hantera de oförutsägbara kraven sjukdomen ställer på dem. Att bota sjukdomen är 
omöjligt men genom att lära sig hantera symtomen kan man nå god livskvalitet (Miller, 
2000). Sjuksköterskan kan ge patienten kunskap om sjukdomen, samt förslag på strategier 
som kan underlätta för att hantera symtomen. Genom kunskap kan patienten se att det finns 
ett hopp om att leva ett gott liv trots sjukdomen.

Resultatet visar att de drabbade upplever ett sjukdomslidande, fysiskt med till exempel 
smärta, men också ett själsligt lidande som skapar känslor av skam, skuld och förnedring på 
grund av sin sjukdom (Eriksson, 1994). Sjukdomen påverkar hela människan och dennes 
livssituation genom till exempel en förändrad syn på sig själv och försämrade sociala 
relationer, vilket kan ses som ett livslidande (Eriksson, 1994). Då dessa patienter upplever ett 
stort lidande på grund av sin sjukdom och symtomen, är det viktigt att sjuksköterskan gör allt 
för att patienten inte ska drabbas av ett vårdlidande också. Eriksson (1994) menar att 
vårdlidande oftast tillfogas patienten genom kränkning av dennes värdighet. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan visar respekt och bekräftar patienten som människa. Genom att se 
patienten och vara närvarande i samtal och visa det genom kroppsspråk, kan sjuksköterskan 
motverka vårdlidande, men också tillfälligt lindra det lidande som patienten upplever på 
grund av sin sjukdom (Eriksson, 1994). Att vara sjuksköterska och möta en person med 
inflammatorisk tarmsjukdom kräver en förståelse över hur den drabbade uppfattar sin 
sjukdom. Denna förståelse kommer att göra det lättare för sjuksköterskan att identifiera och 
stödja den drabbades sätt att hantera sin sjukdom samt hjälpa dem att minimera negativa 
upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Hur en person hantera sina 
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känslor av rädsla och hopp är beroende av hur stor tilltro denne har till sig själv, om denne har 
stöd från omgivningen, självförtroende, självkänsla och motivation (Miller, 2000).

Konklusion/ Praktiska implikationer
Inflammatorisk tarmsjukdom är en påfrestande sjukdom och kan ge begränsningar i det 
sociala livet. Den drabbade upplever bristande kunskap från omgivningen om sjukdomen. 
Detta kan vara tärande eftersom de drabbade har ett ökat behov av bekräftelse. Personer med 
inflammatorisk tarmsjukdom kan känna att de förlorar kontrollen över sitt liv då de har 
svårigheter att hantera symtomen. De upplever en ständig kamp för att försöka uppnå ett 
normalt liv. Känslorna som omger dessa personer pendlar kraftigt mellan hopp och rädsla. 
Rädslan föder känslor som skadar den drabbades självbild, till exempel ångest, depression, 
stress över sjukdomssituationen, men också förnekelse för att försöka känna sig som en frisk 
människa.

Eftersom personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever bristande kunskap hos 
omgivningen, vilket innefattar vården, är det av stor vikt att öka kunskapen hos 
sjuksköterskor. Genom ökad kunskap om patienternas upplevelser av sjukdomen kan 
sjuksköterskan ge en bättre individanpassad omvårdnad genom bemötande och trygghet, samt 
ge förslag på strategier som kan hjälpa till att hantera skoven. Genom att ha kännedom om 
patientens upplevelser kan det vara till en hjälp i mötet mellan sjuksköterskan och patienten 
och göra mötet till ett omvårdande möte och därmed förhindra ett vårdlidande. Då dessa 
patienter har kontakt med vården inom många olika specialiteter, är detta en viktig kunskap 
att ha för alla sjuksköterskor. Detta resultat kan öka förståelsen hos sjuksköterskorna, men 
också hos personerna i patientens omgivning.

Då vi fann ett begränsat antal studier som behandlade upplevelser av att leva med 
inflammatorisk tarmsjukdom, anser författarna att mer forskning behövs för att stärka 
kunskapsläget inom detta område. På så sätt kanske det blir mer uppmärksammat som ett 
problem, vilket kan leda till att sjuksköterskorna reflekterar kring sitt bemötande av dessa 
patienter. 
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Översikt av analyserad litteratur

Författar
e, år 

Titel Syfte Urval/Metod Resultat Diskussion

Daniel J. 
M.,
(2001)

Young 
adults’ 
perceptions 
of living 
with 
chronic 
inflammato
ry bowel 
disease

Öka 
medvetenhete
n och öka 
empirisk 
förståelse 
utifrån unga 
vuxnas 
perspektiv av 
att leva med 
IBD, med 
fokus på 
personliga, 
mellanmänsk
liga och 
sociala 
aspekter.

Kvalitativ 
studie med 
fenomenologi
sk metod. 5 
semistrukture
rade 
intervjuer 
genomfördes 
utifrån King’s 
Theory of 
Goal 
Attainment.

Sjukdomen 
orsakade oro då 
den är 
oberäknerlig, ett 
skov kan 
uppkomma när 
som helst. Svårt 
att leva med 
symtomen och 
biverkningarna 
på läkemedlen, 
vilket försämrar 
deras självbild 
och självkänsla.

Resultatet i 
denna studien 
jämfördes och 
diskuterades 
mot andra 
studier, och 
resultaten 
visade sig 
innehålla 
många likheter, 
som att veta var 
alla toaletter är, 
oro upplevs då 
sjukdomen är 
oberäknerlig 
och minskade 
sociala 
kontakter och 
problem med 
arbete på grund 
av sjukdomen. 

Dudley-
Brown, 
S., 
(1996)

Living with 
Ulcerative 
colitis

Beskriva 
patienters 
livserfarenhet
er av Ulcerös 
kolit.

Kvalitativ 
studie med 
fenomenologi
sk metod.
3 djupgående, 
semistrukture
rade 
intervjuer 
genomfördes 
för 
datainsamling
. Utifrån 
dessa ska 
teman sedan 
skapas utifrån 
likheterna.

Teman skapades 
utifrån likheter 
vid intervjuerna, 
osäkerhet för när 
skov 
uppkommer, 
rädsla och 
förlägenhet för 
avföringsinkonti
nens, önskan 
efter bra 
behandling och 
leva ett normalt 
liv, sjukdomens 
påverkan på 
familjeliv, 
socialt liv och 
arbete och 
känslan av att 
vara 
kontrollerad av 
sjukdomen. 

Utifrån de 
teman som 
skapades kan 
man se att de 
har fokus på 
sjukdomens 
symtom, och 
hur dessa 
påverkar 
personens 
dagliga liv. I 
den här studien 
såg man en 
tydlig effekt på 
personens 
familjeliv, 
sociala liv och 
arbete, som 
man inte sett 
lika tydligt i 
andra studier, 
där deltagarna 
upplever ha en 
god social 
kontakt.
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Pihl-
Lesnovsk
a, K., 
Hjortswa
ng, H., 
Ek, A-C. 
& 
Hollman 
Frisman, 
G.
(2009)

Patients’ 
perspective 
of factors 
influencing 
quality of 
life while 
living with 
Crohn 
disease

Identifiera 
och beskriva 
livkvalitet 
hos patienter 
med Crohns 
sjukdom.

Kvalitativ 
studie.
Grounded 
theory metod 
användes. 11 
intervjuer 
med 6 män 
och 5 kvinnor 
mellan 29-83 
år. 

Livskvaliteten 
var beroende av 
hur patienterna 
hanterade sina 
symtom. Teman 
som dominerade 
i studien var 
självbild, att bli 
bekräftad i sina 
relationer, 
maktlöshet, 
inställning till 
livet och strävan 
efter en känsla 
av 
välbefinnande.

Sjukvården har 
en viktig roll i 
ens 
välbefinnande, 
att minimera 
begränsningarn
a som 
patienterna, 
som lider av 
Crohns 
sjukdom, har. 
Optimal vård 
kräver en god 
patient/vårdgiv
ar- relation och 
uppmärksamma
nde av 
patienternas oro 
vad gäller 
självbilden och 
känslan av 
isolation r/t de 
fysiska 
symtomen av 
sjukdomen

Wolfe B. 
J. & 
Sirois F. 
M.
(2008)

Beyond 
standard 
quality of 
life 
measures: 
the 
subjective 
experiences 
of living 
with 
inflammato
ry bowel 
disease

Att utforska 
patientens 
subjektiva 
upplevelser 
av att ha en 
inflammatori
sk 
tarmsjukdom.

Kvalitativ 
studie.
282 deltagare 
svarade på en 
kvalitativ 
fråga om hur 
den 
inflammatoris
ka 
tarmsjukdom
en har 
påverkat 
dem. NVivo 
2.0 användes 
för att 
analysera 
frågan. Två 
forskare 
analyserade 
data, 
diskuterade 
och nådde 
slutligen 
konsensus.

Analysen 
resulterade i sex 
olika 
dimensioner 
samt 
subdimensioner 
av HRQL. Dessa 
är: Fysiska 
funktioner 
såsom dagliga 
aktiviteter, 
vitalitet och 
energi, smärta, 
emotionella, 
sociala och 
kognitiva 
funktioner. 
Självreglering 
såsom att ta 
kontrollen över 
sjukdomen, 
förlora 
kontrollen och 
slutligen 
praktiska 

Dessa resultat 
bekräftar 
tidigare resultat 
av HRQL för 
patienter med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom. 
Denna 
forskning 
resulterar i 
vidare 
diskussion och 
nya mätningar 
av HRQL.
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funktioner.
Delmar, 
C., Bøje, 
T., 
Dylmer, 
D., 
Forup, L., 
Jakobsen, 
C., 
Møller, 
M., 
Sønder, 
H. & 
Pedersen, 
B. D.
(2005)

Achieving 
harmony 
with 
oneself: life 
with a 
chronic 
illness

Presenterar 
vissa resultat 
från en större 
forskning om 
hur det är att 
leva med en 
kronisk 
sjukdom. 
Studien är en 
del av ett 
större 
forskningspro
jekt

Kvalitativ 
studie med en 
fenomenologi
sk-
hermeneutisk 
metod. 18 
deltagare 
delades i 3 
grupper. En 
grupp med 
diabetes, en 
med ulcerös 
kolit och en 
med 
hjärtproblem. 
Dessa 
grupper 
intervjuades. 
Målet vara att 
se likheter 
mellan dessa 
tre kroniska 
tillstånd r/t 
coping av 
sjukdomen i 
vardagen.

Hur en person 
hanterar sin 
sjukdom  är 
beroende av hur 
man står i 
relation till 
självet. Det är 
livsomvälvande 
att få sin 
sjukdom och 
vissa av 
deltagarna hade 
svårt att be om 
hjälp. Många 
deltagare 
svängde mellan 
hopp och tvivel. 
Sjukdomen 
innebär ett tvång 
till förändringar 
som måste 
hanteras för att 
slutligen nå 
harmoni.

Det återstår en 
osäkerhet kring 
vad dessa 
patienter 
behöver för att 
hantera sin 
kroniska 
sjukdom i 
vardag. Att nå 
harmoni 

Cooper, 
J. M., 
Collier, 
J., James, 
V. & 
Hawkey, 
C. J.
(2010)

Beliefs 
about 
personal 
control and 
self-
manageme
nt in 30-40 
year olds 
living with 
Inflammato
ry Bowel 
Disease: A 
qualitative 
study

Att utforska 
vilken roll 
deltagarna 
har och andra 
i deras 
omgivning r/t 
inflammatori
sk 
tarmsjukdom. 

Kvalitativ 
studie. 24 
individuella 
semistrukture
rade 
intervjuer 
genomfördes 
med deltagare 
mellan 30-40 
år och med en 
sjukdom som 
varat minst 
12 månader. 
Intervjuerana 
transkriberad
es och 
analyserades 
sedan.

Resultatet 
förklarar hur 
deltagare ser på 
hantering av 
självet och 
behålla kontroll 
r/t 
inflammatorisk 
tarmsjukdom. 
Att försonas 
med sig själv var 
temat som 
genomsyrade 
resultatet. För 
vissa deltagare 
var, att inte 
kunna 
kontrollera sin 
sjukdom, 
resulterade i 
stress medan 
andra inte såg 

Sjuksköterskor 
och 
sjukvårdsperso
nal bör stödja 
och förbereda 
den sjuke på 
alla osäkerheter 
som kan 
komma i att ha 
en 
inflammatorisk 
tarmsjukdom. 
Mer utbildning 
inom 
inflammatorisk
a 
tarmsjukdomar 
behövs för 
sjukvårdsperso
nalen som 
saknar kunskap 
i det.
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negativt på det 
eftersom de 
upplevde ett stöd 
från sjukvården. 
Ett hot mot 
hanteringen av 
självet samt att 
behålla 
kontrollen var 
okunskap hos 
sjukvården, , 
arbetsgivare och 
den sociala 
omgivningen.

McCormi
ck, J. B., 
Hammer, 
R. R., 
Farrell, 
R. M., 
Geller, 
G., 
James, K. 
M., 
Loftus Jr, 
E. V., 
Mercer, 
M. B., 
Tilburt, J. 
C. & 
Sharp, R. 
R.
(2012)

Experience
s of 
patients 
with 
chronic 
gastrointest
inal 
conditions: 
in their 
own words

Identifiera 
hur den 
kroniskt 
gastrointestin
ala tillståndet 
påverkar ens 
dagliga liv.

Kvalitativ 
studie.
Beskriven 
data från 22 
fokusgrupper 
från 3 olika 
vårdenheter. 
136 individer 
intervjuades. 
Individuella 
intervjuer 
spelades in 
och 
transkriberad
es. Två 
forskningstea
m 
analyserade 
data och 
slutligen 
kodade 
tillsammans.

Ämnen som 
identifierades 
var ett behov av 
daglig 
anpassning till 
sjukdomen, 
mediciner och 
behandlingar 
och 
identitetsfrågor. 
Deltagarna 
påvisade dagliga 
försök att 
anpassa sig till 
sjukdomen, 
strävan efter att 
behålla 
kontrollen och 
känslan av 
osäkerhet.

Studiens 
upptäckt visar 
på ett behov till 
vidare 
diskussion om 
hur sjukvården 
kan underlätta, 
bekräfta 
patienterna och 
använda deras 
upplevelser för 
att förbättra och 
kartlägga 
behoven hos de 
drabbade.

Lynch, T. 
& 
Spence, 
D.
(2007)

A 
qualitative 
study of 
youth 
living with 
Crohn 
disease

Identifiera 
upplevelser 
av 4 unga 
personer 
mellan 16-21 
med Crohns 
sjukdom..

Kvalitativ 
studie.
4 personer 
intervjuades. 
3 kvinnliga 
och en 
manlig 
mellan 16-21 
år. Personliga 
semistrukture
rade 
intervjuer.

Studien påvisar 
stress som ett 
huvudfynd i att 
leva med Crohns 
sjukdom. 
Deltagarna 
växlar mellan 
hopp och rädsla 
och försöker 
hantera med 
sjukdomen i ett 
tidigt stadie. 

Att vara ung 
och ha Crohns 
sjukdom 
innebär 
livslånga 
justeringar och 
hantering vad 
gäller livsstil. 
Deltagarna 
upplevde 
extrem 
utmattning och 
nära döden 
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upplevelser 
samtidigt som 
deras liv 
växlade mellan 
hopp och 
förtvivlan. 
Stöd, trygghet 
och assistans av 
sjukvården 
kommer hjälpa 
deltagarna att 
vänja sig vid en 
ny livsstil.  

Hall, N. 
J., Rubin, 
G. P., 
Dougall, 
A., 
Hungin, 
A. P. S. 
& Neely, 
J.
(2005)

The fight 
for ‘health-
related 
normality’: 
A 
qualitative 
study of the 
experiences 
of 
individuals 
living with 
established 
inflammato
ry bowel 
disease 
(IBD)

Syftet är att 
utifrån 
grounded 
theory få en 
batter 
förståelse för 
perspektiv 
och 
erfarenheter 
hos personer 
med IBD och 
dålig 
livskvalitet.

31 deltagare, 
15 stycken 
individuella 
intervjuer och 
3 
fokusgrupper 
där datan 
analyserades 
utifrån 
Grounded 
Theory metod 
och skapade 
kategorier.

De såg 
sjukdomen som 
en attack mot 
kroppen som 
orsakar smärta, 
obehag och 
förlägenhet.
P.g.a. IBD 
begränsas 
akiviteter och 
frihet, och 
påverkar alla 
delar av det 
dagliga livet, 
även socialt 
samspel med 
familj och 
vänner, och 
svårigheter med 
arbetet.

Att vara frisk 
och normal 
innebar att inte 
lida av IBD.
Deltagarna 
upplevde att de 
levde ett 
normalt liv i 
deras ögon med 
sina 
förändringar 
som de gjort 
p.g.a. sin IBD, 
medan andra 
anser att detta 
sätt är 
onormalt.
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