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Abstrakt 

Att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom påverkar personens hela livssituation 

och omgivning och medför att personen tvingas lära sig leva med sjukdomen som 

en del av livet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av 

att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. I litteraturstudien analyserades fjorton 

kvalitativa vetenskapliga studier med kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier; att sjukdomen är 

påfrestande och framtiden oviss, att sjukdomen begränsar aktivitet och socialt liv, 

att relationer förändras samt stöd och kommunikation har betydelse, att 

kontrollera och hantera sjukdomen samt finna nya sätt att leva. I resultatet 

framkom att personer upplevde det psyksikt och fysiskt påfrestande att inte veta 

när nästa recidiv skulle inträffa. Sjukdomen kontrollerade och begränsade 

vardagen. De var tvungna att kontrollera kost för att undvika smärtsamma symtom 

och behovet av att ständigt befinna sig i närheten av en toalett begränsade kraftigt 

deras möjlighet till att delta i ett socialt liv. Att känna stöd och kunna tala om det 

svåra med andra personer var viktigt. Relationer förändrades och sjukdomen 

medförde även en identitetsförlust. Det var viktigt att finna strategier att hantera 

sjukdomen för att kunna leva ett tillfredsställande liv. Vårdpersonal har ansvar att 

ge stöd åt personer med inflammatorisk tarmsjukdom genom att skapa en trygg 

och tillitsfull relation samt att ge individuellt anpassad information för att 

underlätta att hantera sjukdomen. Denna kunskap kan tillsammans med fortsatt 

forskning bidra till att öka vårdpersonals förståelse för upplevelsen att leva med 

inflammatorisk tarmsjukdom samt utveckling av individanpassade omvårdnads-

interventioner. 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelser, ulcerös kolit, Crohns 

sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom. 



3 
 

När människor är friska är kroppen inte närvarande, de tänker inte på den och tar livet för 

givet. Människor upplever sin omgivning genom sin kropp som samtidigt är både ett subjekt 

och ett objekt. Vid sjukdom förändras relationen till den egna kroppen och det är först då den 

blir påtaglig och upplevs som ett hinder i vardagen (Toombs, 1993, s.90). Människor med 

kronisk sjukdom strävar efter att inte låta sjukdomen kontrollera livet, trots detta upplever de 

ofta fysisk utmattning vilket medför att vardagliga aktiviteter kan kännas övermäktiga och 

energikrävande (Townsend, Wyke & Hunt, 2006). När sjukdom drabbar människan uppstår 

reflektioner kring livets sårbarhet och ofta förändras perspektivet på livet (Neville, 2003; 

Söderberg & Lundman, 2001). Det som verkligen är viktigt i livet omvärderas, livets skörhet 

blir uppenbar och människan lär sig att hantera och värdera sitt liv på ett förändrat sätt. Att 

leva med kronisk sjukdom innebär att människan finner ett nytt sätt att leva med sjukdomen 

ständigt närvarande (Neville, 2003). Kronisk sjukdom är bestående och kommer alltid att vara 

en del av livet, vilket inte behöver betyda att den kontrollerar livet (Söderberg & Lundman, 

2001). 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som drabbar 

digestionskanalen. De inflammatoriska tarmsjukdomarna drabbar till största delen personer i 

ung ålder, vanligen mellan 15 och 30 år. Sjukdomsorsakerna är fortfarande okända. Forskning 

visar dock att genetiska-, immunologiska- och miljöfaktorer påverkar uppkomsten av 

sjukdomarna. Inflammatoriska tarmsjukdomar är recidiva och återfall är ofta plågsamma. I 

nuläget finns det ingen kurativ behandling till de inflammatoriska tarmsjukdomarna (Mason, 

2007). Fokus ligger istället på att lindra och kontrollera symtom samt att förbättra livskvalitén 

för de drabbade (Nightingale, 2007).  

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är relativt nyupptäckta sjukdomar som beskrivs från mitten 

av 1900-talet och ulcerös kolit är den vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomen (Neuman & 

Nanau, 2012). Cirka 2-3 av 1 000 personer globalt har en inflammatorisk tarmsjukdom men 

prevalensen skiljer sig mycket i olika delar av världen. En västerländsk miljö och livsstil med 

rökning, kost med högt fett- och sockerinnehåll, stress påverkar sjukdomens uppkomst. 

Dessutom har hög socioekonomisk status samt läkemedelsanvändning, främst NSAID-

preparat och antibiotika, visat sig vara riskfaktorer för att drabbas av en inflammatorisk 

tarmsjukdom. Dessa sjukdomar har därför högre förekomst i norra delarna av Europa och 

Nordamerika i jämförelse med övriga delar av världen (Danese & Fiocchi, 2011). Människor 

med inflammatorisk tarmsjukdom lider ofta av stress, oro och depression. Det är dock inte 

känt om dessa faktorer påverkar risken att utveckla sjukdomarna (Neuman & Nanau, 2012). 
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Vid inflammatoriska tarmsjukdomar förloras den normala tarmfunktion vilket leder till 

diarréer och otillräckligt näringsupptag. Därför är det viktigt att identifiera vilken kost som 

varje enskild individ tolererar för att få tillräckligt med näring. Mellan 20 till 75 procent av 

personer med inflammatorisk tarmsjukdom lider av undernäring. Undernäringen leder till att 

kroppens utseende förändras vilket i sin tur kan leda till förändrad kroppsuppfattning och 

självkänsla (Neuman & Nanau, 2012). 

Crohns sjukdom kan drabba alla delar av digestionskanalen men främst ileum och kolon. De 

vanligaste debutsymtomen vid Crohns sjukdom är buksmärtor, viktminskning och diarréer. 

Ofta kommer buksmärtorna några timmar efter måltid. Vid debut i tidig ålder påverkas 

dessutom normal utveckling och tillväxt (Danese & Fiocchi, 2011). Ulcerös kolit angriper 

kolon och alltid rectum. Detta leder till att de drabbade kan ha svårt att kontrollera 

tarmtömning. Symtom vid ulcerös kolit är frekventa diarréer som innehåller blod och slem. 

Dessutom ses symtom som viktnedgång, trötthet och anemi (Mason, 2007). 

Flertalet personer med inflammatorisk tarmsjukdom kan leva symtomfria med adekvat 

medicinsk behandling bestående av framförallt aminosalicylat, immundämpande läkemedel, 

kortison och biologiska läkemedel (TNF-hämmare). Den kirurgiska behandlingen vid 

inflammatoriska tarmsjukdomar består av att den drabbade delen av tarmen avlägsnas. Stomi 

kan bli aktuell vid båda sjukdomarna men är vanligare vid ulcerös kolit (Mason, 2007). Att få 

stomi innebär för många en stor livsförändring. Det sociala livet begränsas för vissa och 

kroppsuppfattning kan förändras negativt. För andra ökar livskvalitén efter operation när 

besvärande symtom försvinner (Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001). Kirurgisk behandling 

botar däremot inte Crohns sjukdom och symtom kommer oftast tillbaka efter en tid (Danese & 

Fiocchi, 2011). Vid ulcerös kolit kan även en ileoanal reservoar bli aktuell (Mason, 2007). 

Vid de båda sjukdomstillstånden kan vård på sjukhus bli nödvändig och tillståndet kan bli 

livshotande (Younge & Norton, 2007).  

Närstående till personer som lider av en kronisk sjukdom påverkas indirekt av sjukdomen 

genom att de upplever det svårt att se den sjuke tvingas hantera sin situation (Rowlinson, 

1999). De upplever ofta maktlöshet, ångest samt otillräckligt stöd och information från 

sjukvård som är bristfälligt anpassad till deras individuella behov. Närstående kan uppleva ett 

betungande ansvar att finnas nära och stötta den sjuke vilket leder till att de själva känner sig 

begränsade i sitt liv. Relationer till den sjuke förändras och ibland kan det upplevas svårt att 

tala om sina känslor med varandra. Alla dessa känslor leder till negativa konsekvenser av det 
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psykiska välbefinnandet för närstående (Öhman & Söderberg, 2004). De närståendes 

upplevelser och känslor påverkar också den sjuke personen. Därför är det viktigt för 

sjukvårdspersonal att se de närståendes betydelse i sammanhanget och hur detta påverkar 

patienten. Genom ett holistiskt perspektiv där både patientens och de närståendes upplevelser 

och känslor beaktas kan en omvårdnad utformas där de gemensamt kan stötta varandra genom 

den svåra processen det innebär att hantera sjukdomen och finna ett nytt sätt att leva 

(Rowlinson, 1999).  

Vid vård av personer med inflammatorisk tarmsjukdom är det viktigt att sjukvårdspersonal ser 

hela människan i sitt sammanhang. För att skapa en trygg och tillitsfull relation till patienten 

är det viktigt att sjukvårdspersonal är empatisk, lyhörd och försöker förstå patientens 

livsvärld. På så sätt kan omvårdnadsinterventioner anpassas utifrån individens behov, 

upplevelser, erfarenheter och känslor (Mason, 2007). Det är viktigt att patienten känner sig 

delaktig och får medverka i sin vård eftersom det stärker patientens självkänsla och trygghet 

genom att de känner att de har kontroll över sin situation (Rowlingson, 1999). Det är viktigt 

för sjukvårdpersonal att identifiera och införskaffa sig ökad kunskap om specifika behov hos 

patienten, kunskap som ökar möjligheten för sjukvårdpersonal att individualisera utbildning 

och stöd för patienten. Detta kan reducera patientens stress och symtom vid sjukdom samt 

främja effektiva copingstrategier. I förlängningen kan det leda till förbättrad livskvalitet och 

färre recidiv i sjukdomen (Jäghult, Saboonchi, Johansson, Wredling & Kapraali, 2010). 

Det finns relativt lite studerat om upplevelser att leva med ulcerös kolit och Crohns sjukdom. 

Dessa båda sjukdomar är förhållandevis nya sjukdomar som blir allt vanligare (Danese & 

Fiocchi, 2011; Rowlingson, 1999), därför är det viktigt att sjukvårdspersonal söker kunskap 

och förståelse för patienters upplevelser att leva med dessa sjukdomar. Sjukvårdspersonal får 

på så sätt möjlighet att bemöta patienterna med kunskap och respekt för deras känslor och 

upplevelser. Mot bakgrund av denna kunskap utformas en god omvårdnad som underlättar 

vardagen och är anpassad utifrån personens individuella behov. Denna litteraturstudie kan 

ämnas synliggöra personer med inflammatorisk tarmsjukdom och bidra till utveckling av 

relevanta och individuella omvårdnadsinterventioner att införa i klinisk verksamhet. Syftet 

med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelser av att leva med inflammatorisk 

tarmsjukdom. 
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Metod 

Denna litteraturstudie har ett inifrånperspektiv vars syfte var att beskriva personers 

upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. Mot bakgrund av syftet valdes en 

kvalitativ ansats. Inom kvalitativ forskning är målet att förstå verkligheten hos individer, 

grupper och kulturer. Den kvalitativa ansatsen används för att undersöka beteenden, känslor 

och erfarenheter som ligger till grund för deltagarnas livsvärld (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.3). Målet med kvalitativa studier är att utveckla en ökad förståelse av fenomen utifrån 

individens perspektiv så som den existerar i den verkliga världen och utan att förändra 

kontexten (Polit & Beck, 2008, s.220). 

 

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie inleddes med en pilotsökning via sökmotorn Primo och de 

bibliografiska databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo för att identifiera kunskapsläget 

inom ämnesområdet och undersöka om det fanns tillräckligt med material för att genomföra 

litteraturstudien. 

Den systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna PsychInfo, 

PubMed och Cinahl. Dessa databaser har fokus främst på omvårdnadsvetenskapliga studier. 

Sökningen utfördes i flera databaser för att uppnå mättnad inom ämnet samt för att undvika 

publiceringsbias, det vill säga snedvridet urval (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.72-73, 

76, 65). Inkusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska, 

vetenskapligt granskade, genomförda på människor över 16 år och publicerade från år 1996 

till år 2012. 

Databasen Svensk MESH användes för att finna relevanta MESH-termer till 

litteratursökningen. Willman et al. (2006, s.63-65) beskriver att MESH-termer är medicinska 

ämnesord som söks på svenska och ger en engelsk MESH-term som kan användas vid 

sökning i databasen PubMed. MESH-termer gav träffar på artiklar som var relevanta i ämnet. 

Dessutom användes fritextsökning som enligt Willman et al. (2006, s.68) ökar sensitiviteten i 

sökningen. Enligt Willman et al. (2006, s.66-67) är det inte tillräckligt att endast använda en 

sökterm vid en systematisk litteratursökning efter vetenskapliga studier. Genom att använda 

Booleska sökoperatorer kombineras söktermer på olika sätt som förenar eller separerar 

söktermerna. Vid relevant kombination av sökord kan stor del av den ändamålsenliga 
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litteraturen ringas in, samtidigt avgränsas sökningen till ett riktat område inom ämnet. För att 

finna relevanta artiklar till denna litteraturstudie kombinerades sökord med hjälp av den 

Booleska sökoperatorn AND. Sökoperatorn AND används för att sökningen mellan två eller 

flera söktermer ska fokuseras till ett mer avgränsat område. För att kunna få så breda träffar 

som möjligt på ett ord i fritextsökningen användes trunkering (*). Trunkering innebär att 

ändelsen på ett ord tas bort så att stammen blir kvar och databasen kommer då att söka på 

ordet med alla tänkbara ändelser. För att förhindra en omkastning av sammansatta ord i 

fritextsökning användes citationstecken och databasen söker då orden i den ordningsföljd 

orden är skrivna (Willman et al., 2006, s.66-69). Sökord som användes i den systematiska 

sökningen var: ”Inflammatory bowel disease”, ”adaption, psychological”, qualitative, 

”attitude to health”, patient*, ”ulcerative colitis”, “crohn disease”, attitude*, experience*, 

”quality of life”.  

Litteratursökningen resulterade i ett antal artiklar som överblickades. Titlar och abstrakt 

genomlästes på artiklar som verkade relevanta för studien. De valda artiklarna lästes därefter i 

sin helhet av båda författarna för att besluta om de svarade mot litteraturstudiens syfte och 

uppfyllde inklusionskriterier. Totalt 15 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. En artikel 

motsvarade inte kvalitetskraven för studien och valdes bort. Litteratursökningen 

kompletterades med en manuell sökning i de funna artiklarnas referenslistor (jfr. Willman et 

al., 2006, s.72). Där framkom inga nya artiklar som svarade mot studiens syfte. Sökningen 

pågick till dess att mättnad uppnåddes. En översikt av litteratursökningen presenteras i Tabell 

1. 

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med sökningen: upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom 

PubMed 2012 09 05 

Limits: English, Adult 19+ years, Peer reviewed, 1996-2012  

Söknr #) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH ”Inflammatory bowel disease” 12911   

2 MSH ”Adaption, Psychological” 31008   

3  1 AND 2 93 

4 FT Qualitative 27936 

5  3 AND 4 15 4 

6 MSH ”Attitude to Health” 107267   

7  1 AND 6 353 

8 MSH ”Patients” 21055 

9  7 AND 8 13 2 
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Forts. Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

PsychInfo 2012 09 06 

Limits: English, 18 Yrs & Older, Peer reviewed, 1996-2012 

Söknr #) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT ”Inflammatory bowel diseases” 120 

2 FT Experience* 101977 

3  1 AND 2 29  

4 FT Patient* 163818  

5  3 AND 4 20 2 

 

Cinahl 2012 09 06 

Limits: English, All adult, Peer reviewed, 1996-2012 

Söknr #) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Crohn disease 540 

2 FT Patient* 221776   

3  1 AND 2 334 

4 FT Attitude* 41565 

5  3 AND 4 12 1 

6 FT “Inflammatory bowel disease*” 405 

7 FT “Quality of life” 21880 

8  6 AND 7 47 1 

9 FT “Crohn disease” 533 

10 FT Experience* 47522 

11  9 AND 10 34 1 

12 FT “Ulcerative colitis” 330 

13  10 AND 12 30 2 

14  2 AND 6 302 

15  4 AND 14 18 1 

Totalt 14  

# MSH – Mesh-termer i databasen PubMed, och FT – fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Syftet med kritisk granskning är att bedöma artiklars tillförlitlighet och kvalitet. För att 

utvärdera kvalitén på valda artiklar användes en modifierad version av SBU:s 

granskningsmall för patientupplevelser med kvalitativ metod (Rosén, 2012). Modifieringen av 

granskningsmallen genomfördes utifrån att frågor som inte var relevanta uteslöts för att ge 

korrekt kvalitetsgrad (jfr. Willman et al., 2006, s. 95). Kvalitetsgranskningen inkluderade 

frågor som angav hur tydligt syftet var formulerat och om kontext och urval var relevant. 

Vidare granskades om datainsamling och analysmetod var adekvat samt om resultatet var 

logiskt och tydligt beskrivet (Rosén, 2012, s. 93). Svar på frågorna i granskningsmallen 

poängsattes där ett jakande svar gav ett poäng medan ett nekande svar inte gav poäng. 

Poängsumman för varje enskild granskad artikel räknades om i procent av den totala möjliga 

poängsumman och fick därmed en kvalitetsgradering. Procentberäkning i stället för absoluta 

tal används för att öka möjligheten att jämföra artiklar (Willman et al., 2006, s.96). En 

tregradig skala användes (Tabell 2) där grad I motsvarar hög kvalitet, grad II medel och grad 
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III låg kvalitet (jfr. Willman et al., 2006, s.96). I denna litteraturstudie ingår endast artiklar 

med kvalitetsgradering I och II. En översikt av valda artiklar och kvalitetsgranskning 

redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 2 Kvalitetsgradering med procentindelning 

Kvalitetsgradering Procentindelning 

Grad I 

Grad II 

Grad III 

80-100% 

70-79% 

60-69% 

 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

Medel, 

Låg 

Beitz 

(1999) 

USA 

Kvalitativ 10 Intervju/ 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde en 

begränsad livsvärld, 

osäkerhet, rädsla och 

kontrollbehov. Kroppen 

kändes främmande, roller 

och relationer 

förändrades och de sökte 

stöd. 

 

Hög 

Cooper et al. 

(2010) 

Storbritannien 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

24 Semistrukturerad 

intervju, 

Enkätundersökning/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde oro 

över att inte kunna 

kontrollera sjukdomen. 

Hälso- och 

sjukvårdspersonal 

utgjorde ett viktigt stöd i 

att återfå kontroll över 

sitt liv. 

 

Hög 

Daniel 

(2001) 

Kanada 

Kvalitativ 5 Semistrukturerad 

intervju/ 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde att 

stödjande relationer och 

att bli förstådd var 

viktigt. Att inte ha 

kontroll över symtom 

och känna osäkerhet 

skapade stress. Roller 

och relationer förändras. 

 

Hög 

Dudley-

Brown 

(1996) 

Kina 

Kvalitativ 3 Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna kände att 

sjukdomen kontrollerade 

och påverkade det 

sociala livet och arbetet. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

Medel, 

Låg 

Fletcher & 

Schneider 

(2006) 

Kanada 

Kvalitativ 8 Semistrukturerad 

intervju/ Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna kände att den 

viktigaste aspekten för 

att hantera sin sjukdom 

var att kontrollera sin 

kost. Stress förvärrade 

symtom. 

 

Medel 

Fletcher et al. 

(2008) 

Kanada 

Kvalitativ 8 Semistrukturerad 

intervju/ 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna använde flera 

strategier för att hantera 

diagnosen; positiv 

attityd, stödjande 

relationer samt kontroll 

av situation och 

omgivning. 

 

Hög 

Hall et al. 

(2005) 

Storbritannien 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

31 totalt, 15 

individuell 

intervju, 16 

deltagare i 3 

fokus-

grupper 

 

Fokusgrupp-

intervju 

Semistrukturerad 

intervju, 

Enkätundersökning/  

Grounded theory 

 

Deltagarna upplevde en 

begränsad frihet och 

kämpade för att få 

kontroll och ett normalt 

liv.  

 

Medel 

Lynch & 

Spence 

(2008) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 4 Semistrukturerad 

intervju/ Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde att 

leva med sjukdomen 

medförde stress. Livet 

förändrades drastiskt vid 

sjukdomsdebuten och de 

kastades mellan hopp 

och rädsla. 

 

Hög 

McCormick et 

al. 

(2012) 

USA 

Kvalitativ 136 totalt, 

22 fokus-

grupper 

Fokusgruppintervju 

Semistrukturerad 

frågeformulär med 

öppna frågor/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagarna kände sig 

värdelösa och skämdes 

över sina symtom. De 

lärde sig strategier för att 

hantera vardagen.  

Hög 

Pihl-

Lesnovska et 

al. 

(2010) 

Sverige 

Kvalitativ 11 Ostrukturerad 

intervju/Grounded 

theory 

Deltagarnas livskvalité 

varierade beroende på 

hur de hanterade 

begränsningarna de 

upplevde i vardagen.  

 

Hög 

Savard & 

Woodgate 

(2009) 

Kanada 

Kvalitativ 6 Semistrukturerad 

intervju/ Tematisk 

innehållsanalys  

Deltagarna valde i hur 

stor utsträckning de 

delade med sig av sitt liv 

beroende på hur mycket 

sjukdomen påverkade 

dem. När symtomen 

försvann ökade 

självförtroende. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

Medel, 

Låg 

Schneider & 

Fletcher 

(2008) 

Kanada 

Kvalitativ 7 Intervju/ Tematisk 

innehållsanalys  

Deltagarna upplevde att 

recidiv påverkade 

välbefinnandet och 

livskvalitén negativt. 

Hälso- och 

sjukvårdspersonal är 

betydelsefull för att 

minska dessa effekter. 

 

 

Hög 

Schneider et 

al. 

(2009) 

Kanada 

Kvalitativ 8 Semistrukturerad 

intervju/ Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna kunde inte 

alltid motstå frestelsen 

och åt kost som 

påverkade deras hälsa 

negativt. De vägde för- 

och nackdelar mot 

varandra samt hade tillit 

till läkemedel som 

lindrade symtom.  

 

Hög 

Soares Sarlo 

et al. 

(2008) 

Brasilien 

Kvalitativ 8 Intervju/ 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde att 

sjukdomen medförde 

stora förändringar i livet, 

bland annat förändrade 

relationer och minskad 

frihet. 

 

Medel 

 

 

Analys 

Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

inspirerad av Granheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är lämpligt för att 

beskriva och förstå människors attityder eller upplevelser av sin livsvärld. Kvalitativ 

innehållsanalys kan fokusera på manifest eller latent innehållsanalys. Manifest 

innehållsanalys utgår från det som faktiskt uttrycks i texten utan tolkningar av innehållet. 

Inom latent innehållsanalys tolkas texten av forskaren, det vill säga den underliggande 

meningen i texten är i fokus (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv ansats innebär att 

texten analyseras objektivt utan att utgå från en tidigare teori för att dra nya slutsatser utifrån 

texten (Polit & Beck, 2008, s. 95-96). 

Analysen inleddes med att materialet lästes igenom flera gånger för att ge en uppfattning om 

textens innehåll och kärna. Därefter identifierades och extraherades totalt 361meningsbärande 
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textenheter som svarade mot litteraturstudiens syfte. Textenheter består av ord, stycken och 

fraser som relaterar till varandra i innehåll och kontext (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Varje textenhet ska kunna läsas självständigt och vara begriplig i sitt sammanhang. För att 

organisera arbetet märktes textenheterna genom att varje artikel fick en bokstav och varje 

textenhet en siffra i kronologisk ordning för att underlätta att återgå och jämföra med det 

ursprungliga materialet. Textenheterna översattes i sitt sammanhang från engelska till 

svenska. I nästa steg i analysen kondenserades textenheterna. Kondensering innebär att texten 

kortas ner och kärnan i innehållet behålls (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Under 

kondenseringen eftersträvades att inte förlora kärnan i texten genom att vara textnära och 

undvika tolkning. Detta utgör den manifesta delen av analysen. När kondenseringen var 

avslutad påbörjades kategoriseringen, kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. En kategori 

är data sammanställt ur textenheterna som har gemensamt innehåll. Samtliga textenheter som 

svarade mot syftet sammanfördes i olika kategorier med likartat innehåll. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) måste kategorierna omfatta all data som svarar till studiens syfte, inga 

uppgifter får uteslutas på grund av avsaknad av lämplig kategori. Därefter fick varje kategori 

en rubrik. Kategoriseringen utfördes i fem steg till dess att alla textenheter placerats i en 

kategori samt att det inte gick att sammanföra fler underkategorier.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 4). Resultatet redovisas i brödtext med citat från 

artiklar som ingått i analysen. 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=4)  

Kategorier  

Att sjukdomen är påfrestande och framtiden oviss 

Att sjukdomen begränsar aktivitet och socialt liv 

Att relationer förändras samt stöd och kommunikation har betydelse 

Att kontrollera och hantera sjukdomen samt finna nya sätt att leva 

 

Att sjukdomen är påfrestande och framtiden oviss 

I flera studier (Beitz, 1999; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2008; Pihl-Lesnovska, 

Hjortswang, Ek & Frisman, 2010; Savard & Woodgate, 2009; Soares Sarlo, Ribeiro Barreto 

& Arena Moreira Domingues, 2008) upplevde personer med inflammatorisk tarmsjukdom 
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rädsla inför den oförutsägbara framtiden. Att leva med sjukdomen innebar att ständigt kastas 

mellan hopp och rädsla (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Lynch & Spence, 2008). 

Personerna upplevde att svängningarna mellan recidiv och remission av symtom var en 

ständig kamp och en stor påfrestning som gjorde dem fysiskt och psykiskt utmattade och 

frustrerade (Beitz, 1999, Lynch & Spence, 2008). Osäkerheten för när nästa skov skulle 

inträffa skapade en ständig oro och en känsla av maktlöshet, de beskrev att de aldrig kunde 

slappna av fastän sjukdomen var i remission (Daniel, 2002; Dudley-Brown, 1996; Pihl-

Lesnovska et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009). Stressen de kände kunde förvärra 

symtom och utlösa skov (Daniel, 2002; Fletcher & Schneider, 2006; Fletcher, Schneider, Van 

Ravenswaay & Leon, 2008; Pihl-Lesnovska et al., 2010; Schneider & Fletcher, 2008; Soares 

Sarlo et al., 2008). De upplevde osäkerhet om de skulle kunna kontrollera sjukdomen eller om 

den skulle förvärras (Daniel, 2002) och några personer beskrev en rädsla inför det faktum att 

sjukdomen var dödlig, de tvingades lära sig att hantera detta (Beitz, 1999; Lynch & Spence, 

2008).  

Enligt studier (Pihl-Lesnovska et al., 2010; Soares Sarlo et al., 2008) kände personer rädsla 

och oro inför risken att sjukdomen var ärftlig, de var rädda att föra denna vidare till sina barn. 

Flera personer beskrev rädsla över att kanske inte kunna skaffa familj och barn i framtiden 

(Daniel, 2002; Soares Sarlo et al., 2008). Personer kände dessutom en rädsla inför en 

eventuell operation (Beitz, 1999; Lynch & Spence, 2008; Soares Sarlo et al., 2008). Manliga 

personer var rädda för att bli impotenta av en operation och uppfattade detta som ett stort hot 

mot sin självbild (Beitz, 1999). En del av rädslan var relaterad till att operationen upplevdes 

som en begränsning i deras livsstil. De var rädda för att förlora kroppens utseende och kunde 

inte föreställa sig att leva med de sociala konsekvenser som en eventuell stomi kunde 

innebära. Därför beslutade sig några för att avböja operation och istället fortsätta kämpa i det 

dagliga livet (Lynch & Spence, 2008). 

Yes, I am afraid of getting worse and to go to the surgery and to take off 

my intestine and to excrete trough my belly, I think that if it happens I‟d 

rather die, I can‟t handle this… It is very difficult... (Soares Sarlo et al., 

2008, s. 632). 

I en studie (Savard & Woodgate, 2009) beskriver personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

att de innan sin diagnos dolde sjukdomen för att de var rädda för vad symtomen kunde 

innebära. När personerna fått diagnos upplevde de ibland chock, rädsla, ilska och hjälplöshet 

inför den kroniska sjukdomen på grund av andras negativa erfarenheter av sjukdomen 

(Daniel, 2002). De hade dessutom svårt att ta till sig information som gavs (Lynch & Spence, 
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2008). Att få en diagnos kunde dramatiskt förändra livet på en existentiell nivå och väcka 

frågor (McCormick et al., 2012). De frågade sig varför just de drabbats av sjukdomen och 

undrade om det var deras eget fel att dem drabbats (McCormick et al., 2012; Savard & 

Woodgate, 2009). Några personer kände behov att skuldbelägga någon annan för att ha fått 

sjukdomen och kunde inte förstå orsaken till den (Lynch & Spence, 2008). Andra personer 

beskrev att de upplevde lättnad att bli diagnostiserad efter lång tid av ovisshet (Daniel, 2002; 

Lynch & Spence, 2008; Savard & Woodgate, 2009). Vissa personer kände inte så stor oro 

över sin diagnos eftersom andra drabbade hade positiva erfarenheter av sjukdomen (Daniel, 

2002) och de upplevde lättnad över att det inte var något allvarligare (Lynch & Spence, 

2008).  

I thought I had something worse. I was just glad to know what it was 

because there had been nearly a year of all these symptoms and not 

knowing what it was. It was finally good to know because at least I know 

I don‟t have something like cancer or something really bad… (Lynch & 

Spence, 2008, s. 226).  

Enligt en studie (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005) beskrev personer att de 

kommit till en gräns där de inte orkade mer och var beredda att göra vad som helst för att bli 

bättre. De kände att livet kontrollerades av att de var tvungna att ta läkemedel för att undvika 

symtom (Fletcher & Schneider, 2006). Ibland beskrev de att biverkningar från läkemedel var 

lika plågsamma som sjukdomens symtom (McCormick et al., 2012), detta var påfrestande 

både fysiskt och psykologiskt (Savard & Woodgate, 2009). De kände hopplöshet när 

sjukvården saknade effektiva åtgärder och de upplevde att de inte fick hjälp. De beskrev hur 

sjukvårdens osäkerhet kring diagnos och behandling gjorde att de kände sig som 

försökskaniner (McCormick et al., 2012). I kontrast till detta beskrev personer även att de 

kände hopp inför framtiden när behandlingen fungerade och de hoppades på ett botemedel. 

Hoppet gav dem styrka att fortsätta leva med sjukdomen trots att de ibland kände sig sårbara 

och osäkra på framtiden (Lynch & Spence, 2008; Soares Sarlo et al., 2008). 

 

Att sjukdomen begränsar aktivitet och socialt liv 

Flera studier (Cooper et al., 2010; Daniel, 2002; Fletcher et al., 2008; Hall et al., 2005; 

Schneider & Flercher, 2008; Savard & Woodgate, 2009) visade att personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom upplevde att sjukdomen kontrollerade livet på grund av att den 

var smärtsam samt generande och detta gjorde dem frustrerade. Sjukdomen tog all deras 
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energi och tid vilket medförde att det var svårt att delta i aktiviteter (Daniel, 2002; Lynch & 

Spence, 2008; Schneider & Fletcher, 2008). De kunde inte planera sitt liv mer än några 

timmar i förväg för att de inte visste hur symtom skulle yttra sig och hur de skulle känna sig 

(Cooper et al., 2010; Daniel, 2002; Fletcher et al., 2008; Schneider & Flercher, 2008). De 

beskrev att det därför också blev svårt att planera arbete och utbildning (Daniel, 2002).  

…one day you wake up and you realize you can‟t control anything… I 

can‟t when I go out because I never know how I‟m going to feel… I can‟t 

plan anything more than a couple of hours in advance… and I really 

have no control over my reactions or anything (Daniel, 2002, s. 89). 

Enligt flera studier (Daniel 2002; Fletcher et al., 2008; Pihl-Lesnovska, 2010; Schneider et al., 

2009; Soares Sarlo et al., 2008) upplevde personer att de inte kunde delta och glädjas åt 

sociala sammanhang och aktiviteter ofta på grund av begränsningar i kosten. De menade att 

detta minskade både deras livskvalité och välbefinnande. Det var svårt att spontant göra 

restaurangbesök med vänner eftersom de inte visste om de fanns någonting de kunde välja att 

äta (Fletcher et al., 2008; Schneider & Fletcher, 2008). De beskrev att det fanns tillfällen då 

de kände sig tvungna att äta mat de inte tålde för att känna sig normal och inte vara 

annorlunda inför andra människor (Schneider, Jamieson & Flercher, 2009). Personer 

upplevde stress, ångest och rädsla när de blev bortbjudna på middag eftersom de var oroliga 

för att inte kunna hantera situationen (Fletcher et al., 2008; Fletcher & Schneider, 2006; 

Schneider & Fletcher, 2008; Lynch & Spence, 2008). Ibland valde de att äta hemma innan 

bjudningen för att inte behöva äta så mycket hos andra eftersom vissa maträtter kunde 

förvärra deras symtom och orsaka smärta och kräkningar (Fletcher et al., 2008; Fletcher & 

Schneider 2006; Soares Sarlo et al., 2008). Därför kände de sig tvingade att begränsa sin kost 

och avstå från vissa råvaror, särskilt under skov (Fletcher & Schneider, 2006; Lynch & 

Spence, 2008; McCromick et al., 2012; Schneider & Fletcher, 2008). Den strikta 

kosthållningen medförde känslan av att de missade en stor del av livet och det var den delen 

av sjukdomen som de beskrev som mest plågsam (Daniel, 2002; Dudley-Brown, 1996). 

More and more I have stopped going out and you get really backwards 

socially because the whole process of just going out is a challenge… 

because every time you go out you have to think, “How sick am I going 

to be, what kind of food is going to be there… what can I eat, What can‟t 

I eat? …and I mean I honestly hate it, like New Year‟s or Christmas, 

none of that is fun for me. The whole time I‟m worried about how sick 

I‟m going to feel and if I could make it through… just hoping for a good 

time. I‟ve just missed a whole part of my life (Daniel, 2002, s. 86). 
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I en studie (Fletcher et al., 2008) beskrev personer med inflammatorisk tarmsjukdom att det 

sociala livet kontrollerades och begränsades till följd av symtom som gjorde att de kände sig 

tvingade att ständigt vara i närhet av en toalett. De beskrev att de var tvungna att övervinna 

sin rädsla för att använda offentliga toaletter för att kunna leva ett socialt liv (Fletcher & 

Schneider, 2006). De kände oro, stress och rädsla för att inte hinna till en toalett och detta 

medförde att de aldrig kunde slappna av (Beitz, 1999; Daniel, 2002; Fletcher et al., 2008; 

Fletcher & Schneider, 2006; Hall et al., 2005; McCromick et al., 2012). Några personer 

använde inkontinensskydd i offentliga miljöer på grund av denna oro (Daniel, 2002; Dudley-

Brown, 1996). Personer beskrev dessutom att deras symtom ökade när de inte upplevde 

trygghet från hemmet (Schneider et al., 2009) och detta ledde till att de undvek situationer och 

offentliga miljöer som kunde leda till obekväma och generade situationer (Dudley-Brown, 

1996; Fletcher et al., 2008; Lynch & Spence, 2008; McCromick et al., 2012). Detta kunde 

dessutom medföra att deras arbete blev lidande och att planerade resor fick ställas in (Beitz, 

1999; Dudley-Brown, 1996; Fletcher et al., 2008).  

I flera studier (Fletcher et al., 2008; Fletcher & Schneider, 2006; Lynch & Spence, 2008; Pihl-

Lesnovska et al., 2010; Schneider & Fletcher, 2008) beskrev personer att de upplevde smärta 

och rädsla för smärta vilket begränsade deras aktiviteter i vardagen. De kände stress och 

osäkerhet för att vistas i nya miljöer eftersom de plötsligt kunde drabbas av magsmärta och 

det kanske inte fanns möjlighet att vila (Fletcher et al., 2008; Schneider & Fletcher, 2008). 

Smärtan upplevdes ibland som outhärdlig och kunde pågå i timmar (Schneider & Fletcher, 

2008) och en del upplevde att det försvårade studier och några personer tvingades avsluta dem 

(Fletcher et al., 2008; Lynch & Spence, 2008). När personerna inte kunde hantera 

begränsningarna som sjukdomen medförde resulterade det i att de kände sig fängslade av 

sjukdomen (Hall et al., 2005; Savard & Woodgate, 2009; Schneider & Fletcher, 2008; Soares 

Sarlo et al., 2008). De beskrev en längtan efter frihet från sjukdomen och en önskan att leva 

ett normalt liv (Beitz, 1999).  

When I do have those constant pains, I just don‟t want to do anything. I 

just want to lie down . . . I can‟t get work done. . . . It gets in the way. It‟s 

been intense sometimes where um I just have to stop whatever I‟m doing 

and I have to sit down and work this thing [through] (Schneider & 

Fletcher, 2008, s. 143). 

 

Att relationer förändras samt stöd och kommunikation har betydelse 
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Flera studier (Beitz, 1999; Hall et al., 2005; Soares Sarlo et al., 2008) visade att det var viktigt 

för personer med inflammatorisk tarmsjukdom att få möjlighet att dela erfarenheter, känslor 

och upplevelser med andra personer med samma diagnos. De beskrev att de kände trygghet 

när de kunde tala om det svåra med andra. De upplevde också att det var viktigt att känna stöd 

och trygghet från närstående samt att kunna tala om allt, men ibland behövde de få vara 

ensamma och försöka hantera sjukdomen på egen hand (Fletcher et al., 2008 Lynch & 

Spence, 2008). Det var även viktigt att uppleva stöd och förståelse i skola och arbetsliv för att 

kunna prestera bra medan brist på stöd bidrog till stress (Cooper et al., 2010; Pihl-Lesnovska 

et al., 2010). Gemenskap med närstående och personer med samma diagnos var betydelsefull 

och gjorde att de upplevde att andra personer förstod deras situation (Beitz, 1999). Dessutom 

medförde gemenskapen att de kände sig mindre ensamma (Fletcher et al., 2008; Lynch & 

Spence, 2008).  

I‟m really lucky with my support network, with friends and family at 

home, like, they all went through it with me. And, I mean, I could openly 

talk to my group of friends, even my guy friends about what was going 

on. Like, I have that sense of support so it was good (Fletcher et al., 

2008, s. 281). 

Enligt studier (Beitz, 1999; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2008) upplevde personer att de 

begränsningar som sjukdomen skapade i det sociala livet förändrade deras relationer och 

gjorde att de kände sig som främlingar inför närstående, detta orsakade stress och frustration. 

Brist på emotionellt stöd från partners påfrestade förhållandet (Beitz, 1999; Soares Sarlo et 

al., 2008). I en studie (Daniel, 2002) beskriver personer att de ofta stängde ute sin partner för 

att de kände skuld över att inte kunna vara normal i ett parförhållande. Relationen mellan barn 

och föräldrar förändrades och föräldrarna kände att deras barn fick ta ett alltför stort ansvar. 

De upplevde att barnen oroade sig över deras tillstånd och ville finnas i närheten i fall något 

skulle hända (Beitz, 1999). Personer beskrev att de kände sig som en börda och upplevde att 

de inte längre var behövda i familjen (Pihl-Lesnovska et al., 2010). De kände dessutom skuld 

för att närstående offrade så mycket tid och energi samt utsattes för oro och svårigheter på 

grund av den sjuke personens situation (Fletcher et al., 2008; Schneider & Fletcher, 2008). 

Personer kände att de inte hade någonting kvar att bidra med och ge till andra på grund av den 

trötthet sjukdomen medförde (Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2008).  

It also kind of burdened me in the sense that, like, my family did so much 

for me. And, they‟d always put me first in everything, and I, to the 

umm… detriment [to] [them]selfs. So I felt really bad in that respect as 

well, just emotionally and personally (Fletcher et al., 2008, s.282). 
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Studier visar att personer kände sig mindre värda när de inte klarade av att leva upp till andras 

och egnas förväntningar och de var rädda för att göra andra människor besvikna. De kände sig 

också begränsade och misslyckade när de inte kunde delta i aktiviteter på grund av trötthet 

och andra symtom orsakade av sjukdomen (Lynch & Spence, 2008; Pihl-Lesnovska et al., 

2010). De kände skuld över att vara tvungna att ställa in planerade aktiviteter i sista minuten 

på grund av att de inte mådde bra (Fletcher et al., 2008). 

It‟s almost like I feel guilty as if I‟m blowing them of or something like 

that because, “…you know… it‟s always last minute or I say I‟m going 

to do something and then I can‟t because it‟s getting in the way… my 

stomach ache is getting in the way. Umm… so… It‟s just, you know… 

really hard for other people to understand that too because they don‟t 

really understand what I go through… ( Fletcher et al., 2008, s.281). 

Enligt flera studier (Beitz, 1999; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2002; McCormick et al., 

2012; Savard & Woodgate, 2009; Schneider & Fletcher, 2008; Soares Sarlo et al., 2008) 

kände personerna sig annorlunda och sämre än andra på grund av generande symtom från 

tarmarna. Påföljden blev att de upplevde rädsla, skam och förnedring inför andra vilket 

påverkade deras egenvärde och självtillit negativt (McCormick et al., 2012; Savard & 

Woodgate, 2009). Trötthet och biverkningar av behandlingar medförde att de kände sig 

deprimerade när kroppens utseende förändrades vilket även minskade deras självkänsla och 

påverkade deras självbild negativt (Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2008; Pihl-Lesnovska et 

al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; Soares Sarlo et al., 2008). Den minskade självkänslan 

och självrespekten ledde till att relationer till närstående blev ansträngda (Beitz, 1999). 

Sjukdomen orsakade en identitetsförlust i förhållande till familj och arbete (Pihl-Lesnovska et 

al., 2010). Denna identitetsförlust medförde att personer hade en tendens att identifiera sig 

med sjukdomen. De upplevde även att andra identifierade dem med sjukdomen och önskade 

att andra inte kände till deras sjukdom (Hall et al., 2005; McCormick et al., 2012; Pihl-

Lesnovska et al., 2010), de ville kunna vara som alla andra (Schneider et al., 2009). I motsats 

till detta hade de som accepterade sjukdomen som en del av livet inget behov av att dölja den 

längre (Savard & Woodgate, 2009).  

Enligt studier (Daniel, 2002; Hall et al., 2005) skapade bristande kommunikation med 

närstående en känsla av stress i relationen även om den närstående försökt vara ett stöd. Det 

kunde kännas svårt att försöka förklara för andra människor hur sjukdomen påverkade 

vardagen (Daniel, 2002). De tog ibland på sig skulden för att andra inte kunde förstå deras 

situation (Beitz, 1999) vilket skapade känslor av ilska och frustration (Daniel, 2002; Fletcher 

et al., 2008). I flera studier (Daniel, 2002; Hall et al., 2005; McCormick et al., 2012; Pihl-
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Lesnovska et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; Schneider & Fletcher, 2008) framkom det 

att personer inte vågade tala öppet om sin sjukdom på grund av genans och för att det var 

viktigt att framstå som starka inför andra och inte klaga över sin situation. Sjukdomens 

symtom var ett obehagligt samtalsämne som man inte delade med vem som helst (Hall et al., 

2005; McCormick et al., 2012; Schneider & Fletcher, 2008). Rädslan för att inte bli förstådd 

medförde ibland att personer försökte dölja symtom (Hall et al., 2005). De kände sig 

obekväma i sin situation och valde ibland att dra sig undan partners, vänner och familj istället 

för att berätta om sin situation (Schneider & Fletcher, 2008). 

It‟s embarrassing and sometimes, especially . . . like in relationships and 

stuff. Telling a guy all about your stomach problems isn‟t really fun 

(laughs). I found that I . . . avoided being with a guy because of my 

condition (Schneider & Fletcher, 2008, s.142). 

En studie beskrev att kommunikation mellan vårdpersonal och den sjuke personen var ytterst 

viktig för att den sjuke skulle känna sig förstådd och bekräftad samt för att kunna ta till sig 

den information som gavs (Daniel, 2002). Delaktighet i vården upplevdes som positivt 

(Daniel, 2002) och när personer kände trygghet och förtroende till vårdpersonal följde de 

behandlingsråd för att de litade på att vårdpersonal visste vad som var bäst för dem (Cooper et 

al., 2010; McCormick et. al., 2012). När personer upplevde att vårdpersonal visade brist på 

empati och inte såg deras behov av information och integritet hindrade det att en trygg och 

tillitsfull relation skapades (Daniel, 2002).  

 

Att kontrollera och hantera sjukdomen samt finna nya sätt att leva 

I flera studier (Daniel, 2002; Dudley-Brown, 1996; Hall et al., 2005; Lynch & Spence, 2008; 

Schneider et al., 2009; Soares Sarlo et al., 2008) beskrev personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom en längtan efter ett normalt liv och att vara normal. De kände sig tvingade att 

planera och anpassa sitt liv efter sjukdomen för att kunna leva på ett tillfredsställande sätt 

(Hall et al., 2005; McCormick et al., 2012). Att inte kunna hantera sin situation och att känna 

sig kontrollerad av sjukdomen påverkade deras livskvalitet negativt och gav en känsla av både 

hopplöshet och maktlöshet (Cooper et al., 2010; Lynch & Spence, 2008; Pihl-Lesnovska et 

al., 2010; Schneider & Fletcher, 2008). Att däremot hantera och kontrollera symtom och 

begränsningar som sjukdomen orsakade menade personer skapade trygghet och ökade både 

välbefinnande och livskvalitet (Lynch & Spence, 2008; McCormick et al., 2012; Pihl-



20 
 

Lesnovska et al., 2010; Schneider & Fletcher, 2008; Schneider, Jamieson & Fletcher, 2009). 

Personer menade att det innebar möjlighet att göra vad de ville utan att kompromissa och 

planera allt i detalj, att kunna äta vilken mat som helst och fortsätta med önskade aktiviteter 

(Hall et al., 2005; Pihl-Lesnovska et al., 2010; Schneider et al., 2009). Det var viktigt för 

personer att finna mening och balans i tillvaron för att hantera vardagen och slutligen 

acceptera samt lära sig leva med sjukdomen som en del av livet (Hall et al., 2005; McCormick 

et al., 2012; Pihl-Lesnovska et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009). 

Being able to cope and find meaning in life despite the disease was an 

important ability, as well as finding a way to handle daily life and adjust 

to new situations (Pihl-Lesnovska et al., 2010, s.41). 

Flera studier (Cooper et al., 2010; Daniel, 2002; Hall et al., 2005; Soares Sarlo et al., 2008) 

visade att personer utvecklade olika copingstrategier för att klara av det dagliga livet. Genom 

att fatta aktiva beslut kunde de hantera sin sjukdom på ett positivt sätt (Beitz, 1999). Det var 

viktigt att lära sig kontrollera stress för att kunna hantera sjukdomen (Daniel, 2002; Fletcher 

et al., 2008; Pihl-Lesnovska et al., 2010) och personer önskade hjälp från sjukvård för att 

hantera stress och andra påfrestningar de mötte i livet (Daniel, 2002). Information och 

utbildning var betydelsefullt för att kunna förstå och anpassa sig till ett liv med kronisk 

sjukdom (Fletcher et al., 2008; Soares Sarlo et al., 2008). Genom att lära sig att lyssna på sin 

egen kropp, vara medveten om sina begränsningar och känna sig tillfreds med sig själv 

undvek de att sjukdomen tog kontroll över livet. På detta sätt kunde de hantera sin situation 

och leva ett normalt liv trots den kroniska sjukdomen (Cooper et al., 2010; Soares Sarlo et al., 

2008). De tog kontroll över sjukdomen genom att tänka positivt och upplevde därmed att 

deras hälsa förbättrades. (Cooper et al., 2010; Soares Sarlo et al., 2008).  

Participants made frequent use of fighting statements such as „it won‟t 

beat me‟, „I don‟t let it interfere‟ and „I won‟t let it grind me down‟ 

(Cooper et al., 2010, s. 1505). 

Enligt en studie (McCormick et al., 2012) upplevde personer att det var väldigt viktigt att hitta 

en behandling som underlättade tillvaron. Effektiva läkemedel upplevdes som en resurs 

(Cooper et al., 2010; Schneider et al., 2009), skapade kontroll och gjorde att de kände sig 

mindre stressade och oroliga för att obehagliga symtom plötsligt skulle uppstå (Hall et al., 

2005; Schneider et al., 2009). Personer beskrev att de kände att de behövde kontrollera sin 

kost för att hantera symtom och med tiden lärde de sig vilka livsmedel som utlöste ett skov 

och kunde undvika dessa (Beitz, 1999). Genom att använda läkemedel vågade personer släppa 

på den strikta kontrollen av kost (Cooper et al., 2010; Schneider et al., 2009) och åt sådant 
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som inte var bra för deras sjukdom. De visste att dessa val skulle ge symtom, men de kände 

att de var beredda att ta konsekvenserna för att njuta av livet och vara en del i en social 

samvaro (Daniel, 2002; Fletcher & Schneider, 2006).  

I‟ll eat like the fried food, not very often. Like if I happen to go to a 

restaurant and I just crave French fries I‟ll do it, but I‟ll make sure I 

bring my medication with me so that, or I‟ll take it beforehand so it 

doesn‟t become an issue (Schneider et al., 2009, s.87). 

Enligt flera studier (Daniel, 2002; Hall et al., 2005; Fletcher & Schneider, 2006; McCormick 

et al., 2012) var personerna beslutsamma och genomförde aktiviteter och tillät inte sjukdomen 

att utgöra ett hinder från att leva sitt liv som de önskade. De upplevde att sjukdomen förde 

något gott med sig och att de hade genomgått en utveckling (Beitz, 1999; Daniel, 2002; 

Fletcher et al., 2008; Soares Sarlo et al., 2008; Savard & Woodgate, 2009). Personer började 

ta hand om sig själva genom hälsosammare val för att må bra (Fletcher & Schneider, 2006; 

McCormick et al., 2012) och de kunde njuta av livet på ett mer hälsosamt sätt (Soares Sarlo et 

al., 2008). De erfarenheter de fått av sjukdomen medförde att de var mer förstående och 

empatiska mot andra som hade det svårt och de kände att de kunde hjälpa och stödja dem 

(Daniel, 2002). Personer menade att de blivit en bättre människa, de blev gladare, modigare, 

lyckligare och mindre stressade (Soares Sarlo et al., 2008). Sjukdomen gjorde dem starkare 

och de uppskattade livet mer (Fletcher et al., 2008). 

…IBD definitely made me a stronger person… I‟ve learned to appreciate 

things so much more, to such a higher degree (Fletcher et al., 2008, s. 

283). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med inflammatorisk 

tarmsjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier; att sjukdomen är påfrestande och 

framtiden oviss, att sjukdomen begränsar aktivitet och socialt liv, att relationer förändras samt 

stöd och kommunikation har betydelse, att kontrollera och hantera sjukdomen samt finna nya 

sätt att leva. 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer upplevde att sjukdomen och dess symtom 

gjorde livet och framtiden oförutsägbar vilket medför känslor av osäkerhet och oro att aldrig 

veta när nästa recidiv skulle inträffa. Neville (2003) beskriver att osäkerhet är en stor del av 

sjukdomsupplevelsen som kan påverka den psykosociala anpassningsförmågan och 
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sjukdomsförloppet. McCormick (2002) menar att när sjukdomstillstånd och behandling inte är 

tydliga blir detta svårt att hantera för människor och kan skapa känslor av osäkerhet och 

otrygghet. Enligt Neville (2003) kan det därmed bli svårt att finna mening och känsla av 

sammanhang i livet. Att uppleva osäkerhet i sjukdom är en stor stressor och de flesta 

människor med kronisk sjukdom försöker finna strategier för att hantera denna. Enligt 

Kristofferzon, Lindqvist och Nilsson (2010) kan förhöjning av känslan av sammanhang ses 

som en strategi för att hantera sjukdom. Antonovsky (2005, s.43) definierar KASAM, känslan 

av sammanhang, genom begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Känslan av 

sammanhang påverkar varje enskilds individs upplevelse av hälsa. Begriplighet innebär hur 

personen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, information som är 

ordnad, strukturerade och tydlig (Antonovsky, 2005, s.43, 44). I litteraturstudiens resultat 

beskrev personer att det var svårt att ta till sig information vid diagnostillfället. Enligt Neville 

(2003) kan patienters begriplighet stärkas genom att sjukvårdspersonal ger individanpassad 

information utifrån patientens kunskapsnivå. Detta medför att sjukdomstillstånd och 

behandling blir tydliga och minskar osäkerhet och otrygghet. Antonovsky (2005, s. 45-46) 

beskriver att meningsfullhet innebär i vilken utsträckning som livet har en känslomässig 

innebörd. Det innebär att personen upplever att det alltid finns områden i livet som är viktiga 

och värda att engagera sig i. McCormick (2002) beskriver att vårdpersonal kan hjälpa 

patienter att finna strategier som kan hjälpa patienter att finna mening i livet och därmed 

stärka deras upplevelse av meningsfullhet samt KASAM.  

I resultatet av litteraturstudien framkom att sjukdomen begränsade aktivitet och det sociala 

livet genom att den tog energi och tid. I studier av Olsson, Lexell och Söderberg (2005) och 

Söderberg, Lundman och Norberg (2002) beskriver personer med kronisk sjukdom att 

begränsningar i aktivitet medförde känslor av frustration, stress, vemod och ilska. Enligt 

Asbring (2001) var det svårare för personer som levt ett mycket aktivt liv före insjuknandet 

att anpassa sig till de begränsningar som sjukdomen medförde. I linje med litteraturstudiens 

resultat beskriver Asbring (2001) och Olsson et al. (2005) att personer med kronisk sjukdom 

var tvungna att planera vardagen utifrån energinivån de hade den dagen. Istället för att utföra 

alla sysslor på samma dag delade de upp dem under flera dagar. Asbring (2001) beskriver 

vidare att de som fortfarande arbetade orkade inte göra något efter jobbet utan var tvungna att 

vila och när de inte längre kunde arbeta uppkom finansiella problem. De orkade inte besöka 

sina vänner lika ofta som förr (Söderberg et al., 2002) och de drog sig undan det sociala livet 

för att slippa krav och förväntningar från andra (Asbring, 2001). Den kroniska sjukdomen 
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påverkade förmågan att lyssna på andra och delta i konversationer eftersom de inte kunde 

koncentrera sig (Olsson et al., 2005; Söderberg et al., 2002). 

Litteraturstudiens resultat beskrev att personerna upplevde en identitetsförlust i relation till 

familj och arbete när livet förändrades på grund av sjukdom vilket också framgår av flera 

studier (Asbring, 2001; Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 2006; Reynolds & Scott, 1999; 

Kralik, Koch, Price & Howard, 2003). Enligt Reynolds och Scott (1999) och Kralik et al. 

(2003) kan stora förändringar i livet såsom sjukdom hota självkänslan och identiteten. 

Asbring (2001) och Reynolds och Scott (1999) beskriver att förlusten av sin tidigare identitet 

och aktiviteter relaterade till den medförde en känsla av sorg. Identitetsförändringen är ibland 

en av orsakerna till att par separerade. Identitet är för många människor nära förbundet med 

arbete. När sjukdom leder till att personen inte längre kan arbeta infinner sig ofta en känsla av 

att inte längre vara behövd och självkänslan kan bli negativt påverkad. Att inte träffa 

arbetskamrater och vara en del i ett socialt sammanhang kan leda till att personen känner sig 

isolerad (Asbring, 2001; Reynolds & Scott, 1999). Enligt Asbring (2001) kan den förändrade 

identiteten antingen uttryckas som en partiell omvandling av identiteten eller som två helt 

avvikande identiteter. I litteraturstudiens resultat framkom att personernas identitetsförlust 

medförde att de hade en tendens att identifiera sig med sin sjukdom. Detta kan förstås utifrån 

en studie av Asbring (2001) där personer beskrev att de hade förlorat sig själv, blivit en annan 

person och upplevde att de levde med en främling. Med tiden kunde de dock känna igen vissa 

saker som påminde om deras tidigare personligheter men återstående delen var helt ny och de 

var tvungna att lära sig leva med denna nya person. Att försona sig med sin nya identitet tog 

olika lång tid beroende på hur länge de hade haft sin diagnos. De som hade fått diagnos tidigt 

hade kommit längre i denna process. Det är viktigt att vårdgivare har kunskap om 

identitetsförändring som patienter ofta upplever på grund av sjukdom. Genom att förstå 

patienters sjukdomsupplevelse och förändringen av identiteten kan sjuksköterskor hjälpa 

patienterna att förstå och finna sig själva i sin nya identitet och därmed underlätta en del av 

sjukdomsupplevelsen. Erfarenheter från sjukdomsupplevelsen gav ökad självrespekt och 

stärkte integriteten.  

I resultatet från litteraturstudien framkom att personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

upplevde att stöd var viktigt för att känna sig bekräftad och förstådd av närstående och 

vårdpersonal. Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010) beskriver att behovet av socialt stöd 

ökar vid sjukdom på grund av att sjukdomen och vården kan skapa stress och oro. Behovet av 

stöd och utbildning är individuellt beroende på diagnos, livssituation och tidigare erfarenheter 
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och patientutbildning har en positiv effekt på livskvalitén. I denna litteraturstudies resultat 

beskrev personer att för att kunna ta till sig information som gavs var de viktigt att det fanns 

en god kommunikation mellan vårdpersonal och patient genom att vårdpersonal var lyhörd. 

Lunnela et al. (2010) och McCabe (2004) beskriver att patienter upplevde att de inte fick 

tillräckligt med stöd och utbildning från sjukvårdspersonal när de inte hade tid att lyssna på 

dem. McCabe (2004) menar vidare att patienter hade ett behov av att få tala om sin rädsla och 

sorg kring sjukdomen men kände att sjuksköterskor var mer fokuserade på sin arbetsuppgift 

och på deras fysiska behov än att tala med dem som individer.  

Resultatet från litteraturstudien visade att personer upplevde att det var betydelsefullt att 

uppleva en trygg relation till vårdpersonal för att känna tillit. Detta kan förstås utifrån 

Lögstrup (1992, s. 48) som menar att vi är varandras värld och varandras öde. Varje mänskligt 

möte påverkar hela vår existens och den vi är. Lögstrup (1992, s. 48) skildrar detta genom att 

beskriva att den enskilde aldrig har med en annan människa att göra utan att han håller något 

av den andra människans liv i sin hand. I varje mänskligt möte finns ett outtalat etiskt krav att 

ta ansvar för den andra människans liv. Det etiska kravet är outtalat och inte liktydigt med 

andra människors uttalade önskan eller krav. Den människa som det enskilda kravet är riktat 

till måste själv avgöra vad det går ut på genom att använda sin insikt, fantasi och förståelse för 

att se till vad som är bäst för den enskilda människan. Genom sin egen livsförståelse kan den 

andra människans liv förstås. Människans livsförståelse gör att hon blir berörd av den andres 

lidande och sårbarhet och inom sig finner vad hon kan göra för den andre (Lögstrup,1992, s. 

53-54). Det innebär att precis som det beskrivs av Eriksson och Nilsson (2008), Lunnela et al. 

(2010) och Reynolds och Scott (1999) sträcker sig sjukvårdspersonalens uppgift längre än att 

bara ge professionell vård, de ska även utgöra ett känslomässigt stöd och visa empati för att 

patienten ska kunna hantera rädsla och osäkerhet som sjukdomen orsakar. Liu, Mok och 

Wong (2005) och Nåden och Sætaren (2006) beskriver att genom stödjande och bekräftande 

kommunikation kan sjuksköterskan ge detta känslomässiga stöd och begriplig information 

vilket påverkar patientens psykologiska anpassningsförmåga till sjukdomssituationen och 

livskvalitén positivt. I litteraturstudiens resultat framkom att personer kände ett behov av att 

tala med andra om sin sjukdom men det upplevde svårigheter att göra det eftersom symtom 

var generande. Eriksson och Nilsson (2008) beskriver att för att patienten ska våga öppna sig 

emotionellt och tala med vårdpersonalen krävs det att en tillitsfull relation skapas. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att skapa denna relation genom att ha en god 

självkännedom och professionell mognad samt visa engagemang, vara lyhörd och möta 
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patienten på dennes nivå. Nåden och Sætaren (2006) beskriver att bekräftelse är viktigt för att 

stödja patienters personliga utveckling. Denna bekräftelse uppnås genom att vårdpersonal 

bejakar och accepterar deras känslor, respekterar och ser dem som de unika individer de är 

samt tillgodoser deras behov (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Eriksson & Nilsson, 2008; Nåden 

& Sætaren, 2006). 

Resultatet av litteraturstudien visade att personer med inflammatorisk tarmsjukdom längtade 

efter ett normalt liv och ville finna en balans i tillvaron för att kunna lära sig leva med 

sjukdomen som en del av livet. De fann sätt att kontrollera kost och stress, lärde känna sin 

kropps begränsningar och tänkte positivt för att hantera sjukdomen. Schulman-Green et al. 

(2012) beskriver att leva med kronisk sjukdom är en self-mamagement process som innefattar 

utmaningar och förmågor att finna balans i tillvaron genom att integrerar sjukdomen i det 

dagliga livet. Self-management ses som en copingstrategi där individer försöker hantera 

sjukdomen genom att kontrollera symtom, behandling och livsstilsförändringar med hjälp av 

kognitiva-, beteende- och känslomässiga strategier. En strategi är att fokusera på sjukdomens 

krav genom att ta hand om sin kropp, förvärva kunskap om sjukdomen och ägna sig åt 

hälsobefrämjande aktiviteter för att minska sjukdomens påverkan på vardagen. Detta kan även 

ses i litteraturstudiens resultat där personer tog hand om sig själva genom att börja leva 

hälsosammare för att minska symtom. Greenstreet (2006) beskriver att en annan strategi var 

att omvärdera livet och att öppet uttrycka sina känslor vilket är viktigt för att må psykiskt bra. 

Ytterligare en strategi var att söka stöd och skapa god kommunikation med vårdpersonal för 

att återfå en känsla av kontroll av situationen. Genom att förstå dessa copingstrategier kan 

sjuksköterskor stödja och hjälpa patienter att finna effektiva copingstrategier för att hantera 

situationen. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer upplevde att sjukdomen medförde att de 

genomgått en utveckling som gjorde att de uppskattade livet mer och de upplevde att de blivit 

en bättre människa. Detta kan ses som en transition som beskrivs av Kralik, Visentin och Van 

Loon (2006) som en inre omorientering och omdefinition av sig själv som en person går 

igenom för att anpassa sig till förändringar i livet. Transition uppstår när en persons 

nuvarande verklighet störs och orsakar en påtvingad eller vald förändring och är en rörelse 

och anpassning till förändring snarare än en återgång till det som var. Den kan endast inträffa 

om personen är medveten om de förändringar som sker. Först då kan de engagera sig i 

transitionsprocessen genom att aktivt söka stöd, identifiera nya sätt att leva samt finna en 

mening i situationen. Kralik et al. (2006) beskriver vidare att genom att förstå 
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transitonsprocessen kan vårdpersonal arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv och hjälpa 

patienter att identifiera förändringar och stötta dem genom denna process. Detta kan påverka 

transitionsprocessen positivt och medföra att personen genomgår denna fortare. Om patienten 

inte kan anpassa sig till ett liv med kronisk sjukdom kommer transitionsprocessen att stanna 

upp.  

 

Metoddiskussion 

Inom all forskning är trovärdighet och kvalitet en viktig aspekt. Trovärdighet inom kvalitativ 

forskning betyder att metodvalet i studien är förståelig och ändamålsenlig. För att beskriva 

studiens trovärdighet används begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303; Polit & Beck, 2008, s. 539).  

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.302-303) innebär pålitlighet hur väl forskaren 

beskriver tillvägagångssättet för att komma fram till resultaten och slutsatserna så att andra 

forskare ska kunna följa beslutsprocessen och genomföra en liknande studie under liknande 

förhållanden. Under analysarbetets gång har hela tillvägagångssättet beskrivits utförligt i 

metoddelen för att stärka litteraturstudiens pålitlighet. Detta genom att noggrant redovisa den 

systematiska litteratursökningen (Tabell 1) samt översikt av artiklar som ingår i analysen 

(Tabell 3) i tydliga tabeller.  

De analyserade artiklarnas kvalitet är bedömda utifrån SBU:s granskningsmall för 

patientupplevelser med kvalitativ metod (Rosén, 2012). Kvalitetsgranskningen säkerställer att 

de artiklar som finns med i analysen är av hög vetenskaplig kvalitet vilket ses som en styrka. 

Eftersom författarnas kunskap och erfarenhet av kvalitetsgranskning är begränsad kan det 

vara en svaghet för studiens trovärdighet då en felbedömning av artiklarnas kvalitet kan ha 

skett. Detta har kompenserats genom att båda författarna granskat samtliga utvalda artiklar 

och gjort en enskild bedömning oberoende av varandra och jämförde därefter resultatet med 

varandras. Vid oenighet om artiklarnas kvalitet genomfördes en ny kvalitetsbedömning av 

båda författarna gemensamt och beslut om kvalitet togs därefter. 

En studies tillförlitlighet innebär att deltagarna i studien ska kunna känna igen sig i studiens 

resultat. Vid extraheringen av textenheterna har författarna noggrant identifierat textenheter 

som svarar mot studiens syfte. Försiktighet har iakttagits vid extraheringen av textenheterna 

så att själva kärnan i textenheten har bibehållits genom att inte välja för korta eller för stora 
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textenheter då det finns risk att förlora sammanhanget och betydelsen i textenheterna. En 

svaghet i analysarbetet kan vara att textenheterna översatts från engelska till svenska och då 

inte författarna har engelska som modersmål finns det en risk att vissa språkliga nyanser kan 

ha gått förlorade. För att i största möjliga mån undvika detta har uppslagsverk använts för att 

uppnå en korrekt översättning. För att stärka tillförlitligheten i studien återges representativa 

citat i resultatredovisningen på originalspråk (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Begreppet bekräftbarhet innebär att studiens resultat inte är ett resultat av forskarens egna 

slutsatser eller förförståelse. Det innebär att läsaren ska kunna härleda data från studien till 

dess originalkälla. Forskaren ska även ha besvarat studiens syfte och hanterat sin förförståelse 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Analysarbetet har skett på ett systematiskt sätt och 

processen har tillåtits ta tid vilket stärker studiens bekräftbarhet. För att läsaren ska kunna 

spåra och följa data till originalkällan redovisas genomgående referenser i litteraturstudien 

(jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Bekräftbarheten har ytterligare stärkts genom att 

kvalitativ manifest innehållsanalys användes i litteraturstudien där inga egna tolkningar är 

tillåtna utan det som direkt uttrycks i texten redovisas. Under analysprocessen har författarna 

ständigt gått tillbaka till originalkällan och kontrollera att inget ändrades eller tolkades vilket 

ökade bekräftbarheten. Båda författarna har läst igenom artiklarna för att inte gå miste om 

data och minska risken för egna tolkningar.  

Överförbarhet innebär att resultatet i en kontext ska kunna överföras till liknande situationer 

och deltagare samt att kunskap som erhålls i ett sammanhang är relevant i ett annat (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 303). En tydlig beskrivning av sammanhang, urval, datainsamling samt 

analysprocess har utförts för att kunskapen som litteraturstudien genererat ska kunna 

överföras i liknande sammanhang. Resultatet i litteraturstudien anses kunna vara överförbara 

till personer i liknande sammanhang och med liknande sjukdomstillstånd. 

Litteraturstudien har under arbetets gång kontinuerligt granskats av handledare och av andra 

studenter under seminarium för att lyfta frågor och få förslag på förbättringar. Till studiens 

styrkor hör även att författarna har arbetat tillsammans. Under hela processen har diskussioner 

samt utbyte av tankar och idéer möjliggjort att arbetet med litteraturstudien gått vidare. 

Datainsamlingen är utförd i tre högt ansedda databaser inom ämnesområdet omvårdnad för att 

uppnå mättnad inom ämnet samt för att undvika publiceringsbias (jfr. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.72-73, 76, 65) vilket stärker studiens trovärdighet. 
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Slutsats 

Inflammatorisk tarmsjukdom kan vara påfrestande psykiskt eftersom symtom kan upplevas 

generande och personer kan känna sig mindre värda än andra på grund av detta vilket 

påverkar deras egenvärde och självbild negativt. Personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

har behov av att uppleva bekräftelse, förståelse, stöd och trygghet från sjukvårdspersonal. För 

att uppnå detta måste sjukvårdspersonal skapa en trygg och tillitsfull relation mellan patient 

och vårdpersonal genom att vara lyhörd, visa empati och engagemang samt att försöka förstå 

patienters livsvärld. Genom stödjande och bekräftande kommunikation kan sjukvårdpersonal 

ge känslomässigt stöd och göra det möjligt för patienter att tala om det svåra vilket kan stärka 

patienters självförtroende och självkänsla. Denna kommunikation uppnås genom att 

sjukvårdpersonal bejakar och accepterar patienters känslor, respekterar och ser dem som de 

unika individer de är samt tillgodoser deras behov kan patienter känna sig bekräftade. 

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom har behov av adekvat information om sjukdom 

och behandling från sjukvårdspersonal för att hantera sin situation. För att kunna bemöta detta 

behov måste sjukvårdspersonal ha kunskap om sjukdomen och dess påverkan på 

livssituationen. Det är därför viktigt för sjukvårdspersonal att se varje patient som en unik 

individ och bemöta dem utifrån deras individuella behov för att kunna anpassa information så 

att den blir begriplig och hanterbar. Dessutom måste vårdpersonal ge patienter tid att förstå 

information vilket ibland kan innebära att vårdpersonal får ge samma information vid flera 

tillfällen. 

 

Inflammatorisk tarmsjukdom är en sjukdom som ökar och forskning inom detta område är 

begränsat. Författarna anser därför att mer forskning behövs inom området för att fördjupa 

förståelsen av hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom för att utveckla 

omvårdnadsinterventioner som är anpassade till individernas behov samt stärker patienternas 

självkänsla. Sjukdomen debuterar ofta i tidig ålder under en tid i livet då relationer och 

familjer skapas och är viktiga. Utseendet har betydelse och det kan upplevas svårt att känna 

sig annorlunda. Därför hade det varit intressant att med fortsatt forskning ta reda på om det 

finns någon åldersrelaterad skillnad i upplevelsen att leva med inflammatorisk tarmsjukdom. 
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