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Abstrakt 
Inflammatoriska tarmsjukdomar anses numer vara en av våra folksjukdomar. Sjukdomen kan 

drabba människor i alla åldrar, de flesta får dock sin diagnos före 40 års ålder. Kunskapen 

bland befolkningen är dock liten vad gäller dessa sjukdomar. Sjukdomen påverkar individen 

fysiskt, socialt och emotionellt. Personer som drabbas får svårigheter att hantera det dagliga 

livet. Livet förändras och personer upplever förluster på olika sätt. Syftet med denna 

litteraturstudie var att sammanställa kunskap om vad som oroar dessa patienter, detta för att vi 

sjuksköterskor ska få en bättre förståelse av deras oro och på så sätt kunna bemöta och 

informera patienterna på vetenskapliga grunder. Metoden som valdes var en systematisk 

litteraturöversikt. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats för att få en 

översikt av kunskapsläget inom området. Resultatet består av 6 kategorier, Oro över 

stigmatisering, oro över osäker sjukdomsutveckling, oro över behandlingseffekter, oro över 

att förlora kontrollen, oro över att belasta andra, oro över sexualitet och intimitet. Resultatet 

visade att patienterna upplevde ett socialt utanförskap. Personer oroade sig över 

sjukdomsutvecklingen, oron över att inte klara av arbete och skola var stor. Oro fanns över 

läkemedlens långtidseffekter samt oron över eventuella kirurgiska ingrepp. Att inte kunna 

kontrollera tarmen i det dagliga livet blev en stor begränsning. Personer tyngdes av oron att 

belasta sina anhöriga med sin sjukdom samt att föra över den till kommande generation. I 

intima relationer var man rädd att partnern inte skulle acceptera deras sjukdom. Ibland undvek 

patienterna att inleda intima relationer. Slutsatsen är att patienter med inflammatoriska 

sjukdomar lider av stor oro och denna oro kan leda till sämre livskvalitet på många olika plan 

i livet. De behöver stort stöd av sjukvården. Behovet av information är stort både till dessa 

patienter och anhöriga men även till allmänheten i stort. 

 

Nyckelord: inflammatoriska tarmsjukdomar, oro, rädsla, upplevelser, patienter, livskvalitet 
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Denna litteraturstudie fokuserar på patienters upplevelser av oro vid inflammatoriska 

tarmsjukdomar. Människor med kroniska sjukdomar beskrivs ofta känna upprepade fysiska, 

emotionella och sociala förluster. Deltagarna kunde inte längre leva det liv som de var vana 

vid på grund av svårigheter i det dagliga livet. Funderingar om hur framtiden skulle bli upptog 

mycket tid. När förluster blev en stor del av livet och personerna förlorade kontrollen kunde 

det resultera i en förändrad självbild. Personer som drabbats av sjukdom under en längre tid 

upplevde förlust av relationer, det sociala nätverket minskade. Sjukskrivningar under längre 

perioder gjorde att man saknade sina arbetskamrater. Förluster associerades ofta med perioder 

av nedstämdhet hos personer med kroniska sjukdomar. Frustrationen, irritationen gick ofta ut 

över deras närmaste, de blev svåra att leva med. Ibland kunde detta leda till skilsmässor och 

detta gjorde att man tyngdes av skuldbördor (Ahlström, 2005). 

 

Inflammatoriska tarmsjukdomar benämns med termen IBD, Inflammatory Bowel Disease. 

Inflammatorisk tarmsjukdom omfattar främst Ulcerös Colit och Crohns sjukdom. Närmare 

1% av befolkningen är drabbade av någon form av IBD. Sjukdomen har blivit ett 

folkhälsoproblem främst på grund av att sjukdomen ger svåra, ibland mångåriga besvär som 

påverkar livskvaliteten negativt (Löfberg, 2010, s. 10-11). IBD karaktäriseras av perioder av 

remission och excerbation. Ingen botande behandling finns, läkemedel sätts in för att försöka 

kontrollera inflammationen. Många personer med IBD upplever detta som en kamp för att 

orka med det dagliga livet, smärtorna samt försöka kontrollera tarmen (Wolfe & Sirois, 2008). 

Rowlinson (1999) beskriver hur IBD påverkar individens hela livssituation. Här visade en 

studie att över 50 % av deltagarna upplevde ett misslyckande att uppnå full potential i 

arbetslivet på grund av sjukdomens inverkan. 

 

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tarmslemhinnan. 

Inflammationen sitter i kolon samt i ändtarmen. De flesta patienterna får sin diagnos före 40 

års ålder. Symtomen består av blodiga diarréer, tenesmer och smärtor i buken, dessa symtom 

kan leda till viktnedgång, anemi och malnutrition. Komplikationer till Ulcerös kolit kan bestå 

av strikturer, perforation eller obstruktion och toxisk megakolon eller sepsisk chock. 8-10 år 

efter diagnosen ökar risken för koloncancer med upp till 30 gånger jämfört med den friska 

befolkningen. Till sjukdomen tillhör även extraintestinala manifestationer som artriter, 

ögonbesvär, sår eller blåsor i munhålan samt primär skleroserande cholangit (Stein, 2004). 

Crohns sjukdom debuterar ofta mellan 10-40 års ålder. Inflammationen förekommer från 

munnen till anus, det vill säga i hela mag och tarmkanalen. Vanligast är dock att 
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inflammationen sitter i den distala delen av tunntarmen samt i kolon. Inflammationen är 

transmural, den går igenom hela tarmväggen. Crohns sjukdom har en tendens till 

fistelbildning, strikturer samt fibrotisering av tarmen ses också. Minst 50 % av patienterna är i 

behov av operativa åtgärder de första 10 åren och under en livstid räknar man med att 70-80% 

kommer att vara i behov av operativa åtgärder (Hogan, 2011). 

 

Rowlinson (1999) beskriver att familjemedlemmar upplever samma oro och känsloyttringar 

som patienten. Anhöriga oroade sig mest över att deras anhöriga skulle utveckla cancer. 

Andra orosmoment var brist på information och kunskap om sjukdomen samt familje och 

sociala problem som arbete och skola. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

uppmärksamma anhörigas roll i sammanhanget. Familjemedlemmar bör tillsammans med 

patienten gå igenom processen för ett accepterande av sjukdomen. Utbildning och stöd till 

patienten och familjemedlemmarna är viktiga ur ett holistiskt förhållningssätt vid behandling 

av IBD patienten. Belling, Woods och Mc Laren (2007) beskriver vikten av sjuksköterskan 

som stöd för familjemedlemmar detta bör ske genom att empatiskt lyssna på deras oro och 

erbjuda information. Vikten av stöd till familjemedlemmar beskrivs även av Gavaghan och 

Carroll (2002) deras studie visar att sjuksköterskan kan minska den stress anhöriga upplever 

vid sjukdom inom familjen, det kan ske genom ökad förståelse hos närstående av den 

anhöriges sjukdom. Vidare beskrivs att det är sjuksköterskans som ser vården ur ett holistiskt 

perspektiv, att se hela familjens behov samt vara ett stöd för närstående medför att 

familjemedlemmar upplever att de har en ökad kontroll. När familjemedlemmar upplever 

större kontroll minskar de negativa känslorna som uppkommer då en familj inte fungerar som 

vanligt på grund av sjukdom. 

 

Shorten (1995) menar att sjuksköterskor spelar en viktig roll vad gäller patienternas 

upplevelser av behandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskor informerar patienten angående 

vikten av att tidigt söka kontakt med vården vid tecken på skov. Det är viktigt eftersom tidig 

behandling är en nyckel till framgångsrik behandling. Av denna anledning är kontinuiteten i 

vårdkontakten viktig. Tweedell (2008) visar att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

informera och ge kunskap om hur denne kan leva så hälsosamt som möjligt. 

Belling et al. (2007) beskriver vikten av att sjuksköterskan lyssnar på ett empatiskt samt 

erbjuder information till patienterna, det visade sig vara av vikt för den psykosociala 

anpassningen vid tillfrisknande. Sjuksköterskor kunde ge ökat självförtroende och hjälpa 

patienterna hitta strategier för att kunna hantera sjukdomssymtomen. 
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Drossman et al. (1991) utvecklade efter att ha studerat 150 patienter med IBD angående grad 

av oro en skala, RFIPC Rating Form of Inflammatory Bowel Disease Patients Concern. 

Skalan har 25 parametrar av oro och används i stor utsträckning av forskare. Denna 

litteraturstudie ger kunskap kring upplevelser av oro hos personer som har IBD.  Kunskapen 

kan användas för att tillgodose de behov, kunna ge ett stöd och lindra den oro som kan finnas 

hos personer med IBD.  

 

 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har genomförts som en systematisk litteraturöversikt med syftet att 

insamla och beskriva redan existerande kunskap. Både kvalitativa och kvantitativa studier har 

inkluderats för att få en översikt av kunskapsläget inom området. En vid ansats till materialet 

har använts med fokus på att tömma ut det mesta möjliga om ämnet. Författarna har i denna 

studie definierat ett syfte, genomfört en systematisk litteratursökning, analyserat funnen data 

och sedan presenterat ett resultat, resultatet presenteras som analysresultat i enlighet med vad 

Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) beskriver. Enligt Polit och Beck 

(2008, s. 106) är det kunskapsöversikter som lägger grunden till ny forskning.  

 

Litteratursökning 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes för att få en bild av kunskapsläget inom 

området nu. Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Pub Med. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2006 (s. 55) beskriver en metod där man gör en pilotsökning först för att se att 

tillräckligt med material finns. Vi sökte med sökorden anxiety, fear, worries, concerns och 

IBD. Sökningen startade med att varje sökord användes enskilt för att sedan kombineras 

tillsammans med de booleska termerna OR och AND. Slutligen lades termen IBD till denna 

sökning. Vi har även gjort en sökning i databasen Pro Quest men fick inte någon ytterligare 

träff där, de artiklar som kom fram fanns redan i sökningarna från PubMed och Cinahl. De 

studier som inkluderades fokuserade på IBD, var publicerade mellan åren 2002-2012, 

engelskspråkiga och peer-reviewed.   

Totalt fann vi 12 stycken artiklar vid litteratursökningen. Två artiklar exkluderades då de ej 

motsvarade syftet.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelser av oro hos patienter med IBD 

PubMed 2012-02-06 

Söknummer         *) Söktermer Antal 

träffar 

  Filter Antal valda 

1     FEAR 44646   

2     ANXIETY 129414   

3            WORRIES 2180   

4  CONCERNS 74723   

5  1 OR 2 OR 3 

OR 4 

234189   

6      IBD AND 5 185     X   9 

Filter: English, published in 2002-2012 
Cinahl 2012-02-06  

Söknummer            *) Söktermer Antal 

träffar 

  Filter Antal valda 

1       MSH ANXIETY 11984   

2       MSH FEAR 4193   

3            WORRIES 11984   

4  CONCERNS 21901   

5  1 OR 2 OR 3 

OR 4 

37827   

6      IBD AND 5 21     X   1 

Filter: English, peer reviewed, exclude medline records 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Willman et al. (2006, s. 88-94, 154-157) beskriver hur kvantitativa och kvalitativa artiklar kan 

granskas och bedömas avseende vilken kvalitet de har. Kvaliten anges med stöd av en skala 

vars kriterier anges innan granskningen påbörjats. Bedömning av tillförlitlighet och 

trovärdighet i kvalitativa och kvantitativa artiklar är i stort desamma. Vid 

kvalitetsgranskningen har vi bedömt om det fanns en tydlig problemformulering, 

urvalsförfarande, analysmetod, resultat och beskrivet bortfall. Vi poängsatte systematiskt de 

10 artiklar som motsvarade syftet och inklusionskriterierna. Enligt Willman et al. (2006, s. 96-

97) råder låg kvalitet då för liten statistisk styrka redovisats, dålig beskrivning av 

interventionen, vag frågeställning och en osystematisk dataredovisning finns.  Hög kvalitet 

råder då tillräckligt stor undersökningsgrupp deltar, beskrivet randomiseringsförfarande, klart 

beskriven kontext och systematisk väl dokumenterad dataredovisning finns. Medelkvalitet 
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råder då någon kriterie avvikit eller varit vag från hög kvalitet.  

 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning med procentindelning 

Kvalitetsgranskning  

Hög 

Medel 

Låg 

80-100% 

70-79% 

60-69% 

 

 

 

Analys 

 

Statistiska och kvalitativa metoder kan användas för att analysera i en systematisk 

litteraturöversikt (Holopainen et al., 2008). Materialet lästes noggrant igenom av författarna 

individuellt och resultatet av de primära studierna kategoriserades för ytterligare analys. 

Analysstegen gjordes utifrån skalan RFIPC, rating form of inflammatory bowel disease 

patient concerns som vi fann i 4 av artiklarna. Skalan beskriver de 25 största orosparametrarna 

hos patienter med IBD. Polit och Beck (2008,s. 584) beskriver en metod, öppen kodning för 

att kategorisera data. Data bryts ner i bitar och en jämförelse görs av likheter och olikheter för 

att bilda kategorier. Denna metod har vi använt oss av för att kategorisera RFIPC-skalans 25 

parametrar för oro, likheterna i materialet fick bilda sex huvudkategorier. RFIPC-skalans 25 

parametrar bildade sedan subkategorier. Analysen omfattade även att jämföra vilka 5 

parametrar som var högst rankade av RFIPC-skalan hos de 4 artiklarna som innehöll den. På 

det sättet fick vi fram en rangordning av huvudkategorier i fallande skala, vilket ledde till en 

översikt av vad patienterna oroade sig mest för.  
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare Årtal 

Land 

Design Syfte Metod Urval 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Graff et al. 

2006 

Kanada 

Kvantitativ 

CCT 

 

Att fastställa 

värdet av 

sambandet mellan 

sjukdomstyp och 

sjukdomsaktivitet 

med psykiskt 

välbefinnande och 

upplevd 

livskvalitet hos 

patienter med 

relativt nyligen 

diagnostiserad 

IBD.  

Frågeformulär, 

statistisk analys. 

606 patienter fick 

förfrågan och 

slutligen deltog 

388 patienter med 

diagnosen IBD 

(184 med CD och 

153 med UC) 

inom de senaste 7 

åren i studien.  

Mer än hälften av 

deltagarna var 

kvinnor.  

Patienter med 

aktiv sjukdom 

inom de senaste 6 

månaderna hade 

högre nivåer av 

smärta, oro för 

sin hälsa, upplevd 

stress, lägre 

socialt stöd, 

sämre välmående 

och sämre 

sjukdomsspecifik 

livskvalitet än de 

med inaktiv 

sjukdom.  

 

Hög 

Hall et al. 

2007 

Storbritannien 

 

Kvalitativ Att fastställa 

patienters 

perspektiv och 

tankar omkring 

medicinering och 

undersöka hur 

detta påverkar 

tilltro till 

medicineringen.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

Grounded theory 

perspektiv.  

58 patienter med 

IBD blev 

tillfrågade, 31 

deltog i studien. 

19 kvinnor och 12 

män. 17 patienter 

hade UC och de 

resterande 14 

hade CD. 

En klar 

distinktion fanns 

mellan steroider 

och andra 

preparat. Oro 

inkluderade 

rädsla för både 

lång och 

kortsiktiga 

biverkningar. 

Osäkerhet fanns 

avseende 

interaktion med 

andra läkemedel 

och rädsla för att 

utveckla långtids-

immunitet.   

Intag och 

acceptans av 

medicinering var 

sammankopplat 

med acceptans av 

IBD. 

Medel 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare  

Årtal Land 

Design Syfte Metod Urval 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Jelsness-

Jörgensen et al. 

2011. 

Norge 

Kvantitativ 

CCT 

Prospektiv 

studie 

Att fastställa 

sjukdoms-

relaterad oro hos 

IBD patienter som 

följdes 

prospektivt över 

ett år. Sekundärt 

ville man 

undersöka om 

sjukdoms-

relaterad oro 

associerades med 

sociodemografisk 

och klinisk data. 

Frågeformulär, 

statistisk analys. 

144 patienter med 

IBD blev inbjudna 

att medverka. 140 

patienter 

medverkade varav 

133 slutligen 

deltog i 

årsuppföljningen. 

Patienter med 

IBD verkade 

följa samma 

mönster av 

sjukdoms-

relaterad oro när 

de följdes i ett år. 

Högre orosnivåer 

associerades till 

ökade IBD-

symtom. Oro 

över att genomgå 

kirurgi eller att få 

stomi kvarstod då 

IBD-symtomen 

avtog. 

 

Hög 

Jelsness-

Jörgensen et al. 

2012. 

Norge 

 

Kvantitativ Att undersöka 

betydelsen av 

kronisk fatigue 

avseende 

sjukdoms-

relaterad oro hos 

patienter med 

IBD. 

Frågeformulär, 

statistisk analys. 

144 patienter 

tillfrågades, 140 

deltog i studien.  

Kronisk fatigue 

associerades med 

ökade nivåer av 

sjukdoms-

relaterad oro hos 

patienter med 

IBD. Ökade 

orosnivåer var 

också samman-

kopplade med 

minskad upplevd 

livskvalitet. 

 

Hög 

Lynch, T & 

Spence, D. 

2007. 

Nya Zeeland 

Kvalitativ Att undersöka 

ungdomars 

upplevelser av att 

leva med CD. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

4 deltagare, 

ungdomar mellan 

16-21 år som 

nyligen fått 

diagnosen CD. 

Stress utgjorde en 

väsentlig del i att 

leva med CD. En 

inblick i hur 

ungdomar 

hanterade 

sjukdomen och 

dess behandling.  

Låg 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare  

Årtal Land 

Design Syfte Metod Urval 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mussell et al. 

2004. 

Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicholas et al. 

2008.  

Canada 

 

Kvalitativ 

CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Att undersöka oro 

hos patienter med 

IBD, betydelsen 

av psykologisk 

och sjukdoms-

relaterad oro.  

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

ungdomars 

upplevelser och 

livskvalitet efter 

att de fått stomi. 

Frågeformulär. 

Statistisk analys. 

89 patienter med 

IBD tillfrågades. 

72 deltog i 

studien, 42 

kvinnor och 30 

män. 47 patienter 

hade CD, 

resterande 25 

hade UC. 

 

Etnografiska 

intervjuer, en 

uppföljande 

fokusgrupp. 

Narrativ design, 

bandade 

intervjuer av 20 

ungdomar  med 

stomi. 

Innehållsanalys. 

Kvinnor hade 

högre grad av oro 

än män. Ingen 

skillnad fanns av 

orosnivå mellan 

CD och UC-

patienter. De 

patienter som var 

deprimerade hade 

högre frekvens av 

oro. 

 

Ungdomar var 

starkt påverkade 

av att ha stomi.  

Kroppslig 

påverkan och 

förändring, 

minskad 

självständighet 

identifierades . 

Det var en 

utmaning att 

utveckla 

strategier för att 

gå vidare. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Schneider, M 

& Fletcher, P. 

C. 

2007. 

Kanada 

 

Kvalitativ Att beskriva 

negativa aspekter 

av IBD och IBS 

hos kvinnor i 

universitetsålder. 

E-mail-och-

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

ansats. 

7 kvinnor i 

universitetsålder  

deltog. 

Kvinnor med 

aktiv sjukdom 

upplevde ofta 

ångestattacker 

och detta följdes 

av en 

sjukdomsattack. 

Attacken triggade 

en kaskad av 

symtom som 

påverkade deras 

känslomässiga 

och fysiska 

välmående. Detta 

påverkade deras 

livskvalitet. 

Medel 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare  

Årtal Land 

Design Syfte Metod Urval 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Stjernman et 

al. 

2010. 

Sverige 

Kvantitativ

Prospektiv 

kohort-

studie, 

upp-

följning 

efter 6 

månader.  

Att undersöka 

sjukdomsrelaterad 

oro och 

angelägenheter 

hos patienter med 

CD. 

Frågeformulär, 

statistisk analys. 

591 patienter med 

CD inviterades, 

447 deltog i 

studien från 

början. 395 

patienter deltog i 

uppföljningen. 

Patienterna var 

mer oroade över 

komplikationer 

och förmåga än 

över intimitet och 

stigmatisering. 

De starkaste 

faktorerna för 

ökad oro var 

aktiv sjukdom, 

kvinnligt kön och 

högt BMI. 

 

Hög 

Timmer et al., 

2007. 

Tyskland 

Kvantitativ 

RCT 

Att utvärdera 

sexuell funktion 

hos män och 

kvinnor med IBD 

jämfört med den 

friska 

befolkningen. 

Frågeformulär, 

statistisk analys. 

Patienter och 

deras partners 

som kontrollgrupp 

tillfrågades, 1000 

personer 

sammanlagt. 153 

manliga och 181 

kvinnliga par 

svarade. 

Depression var 

den viktigaste 

orsaken till låg 

sexuell förmåga.  

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier, dessa redovisas tillammans med respektive 

subkategorier i tabell 4.  

 

 Tabell 4. Översikt av kategorier (n=6) och subkategorier (n=25) 

Kategorier Subkategorier 

 

Oro över stigmatisering 

 

 

 

 

 

Oro över osäker sjukdomsutveckling 

 

 

 

 

 

 

Oro över behandlingseffekter 

 

 

 

 

Oro över att förlora kontrollen 

 

 

 

Oro över att belasta andra 

 

 

Oro över sexualitet och intimitet 

 
Att känna sig smutsig eller illaluktande 

Att producera otrevliga odörer 

Att bli behandlad som annorlunda 

Att känna sig ensam 

Att få stomi och påse 

 

Osäker sjukdomsnatur 

Att utveckla cancer 

Att dö i förtid 

Minskad ork 

Smärta eller lidande 

Förmåga att uppnå full potential 

 

Att ha tillgång till kvalificerad medicinsk 

vård 

Effekter av medicinering 

Att genomgå kirurgi 

 

Att förlora kontrollen över magen 

Att känna att man förlorat kontrollen 

Finansiella svårigheter 

 

Att vara en börda för andra 

Att föra sjukdomen vidare 

 

Förmåga att utföra sexuella aktiviteter 

Intimitet 

Att förlora sexlusten 

Förmåga att få barn 

Att inte vara attraktiv 

Känslor angående min kropp 
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Oro över stigmatisering 

 

I en studie av Jelsness-Jörgensen, Moum och Bernklev (2011) visade det sig att oro över att få 

stomi var allra högst skattad hos deltagarna. Oron över att få stomi var lika stor vid aktiv som 

inaktiv sjukdom. IBD patienter oroade sig dock inte över att bli stigmatiserade av deras 

närmaste sociala omgivning. Schneider och Fletcher, 2007; Lynch och Spence, 2007 

beskriver att det är viktigt för tonåringar att bli accepterade socialt. Ungdomar med stomi 

kände begränsning av deras dagliga liv på grund av stomin, detta oroade dem. Deltagare höll 

sin stomi hemlig för sin omgivning för att undvika att bli genant behandlad, en del var oroade 

och rädda för att visa sig öppet med stomin, till exempel då de skulle simma eller surfa på 

stranden.  Deltagare distanserade sig och undvek att berätta för sina vänner hur allvarligt 

sjukdomstillståndet var eller vad det egentligen medförde på grund av att det var för genant att 

berätta. Att inte kunna äta vad som helst och njuta av sin favoritmat innebar att det var svårt 

att uppskatta gemensamma måltider, en oro fanns över att bli hembjuden och inte veta vad 

som skulle serveras. Denna oro kunde leda till att deltagare faktiskt blev sjuka av sin oro. 

Deltagare beskrev att de kände sig utanför då de var tvungna att hålla en viss diet. Att vilja gå 

ut och ha roligt med sina vänner men hälften av gångerna vara tvungen att stanna hemma 

medförde känslor av utanförskap. Det var väldigt genant att behöva använda någon annans 

badrum eller offentliga toaletter under en attack. 

 

I en studie av Nicholas, Swan, Gerstle, Allan och Griffiths (2008) beskrev deltagarna en 

personlig kamp om de skulle avslöja sin stomi för andra eller inte. De skämdes och kände sig 

förödmjukade över att ha stomi i varierande grad beroende på personlighet. Rädsla över att 

känna sig stigmatiserad jämfört med sina jämnåriga och att inte bli accepterad var en stor oro. 

Att inte umgås med någon som kunde uppleva personen som annorlunda eller att uppfattas 

som äcklig var en rädsla bland deltagarna.  En rädsla fanns för att andra skulle göra sig lustiga 

över sjukdomen, därför blev det viktigt att hitta vänner som bedömde insidan mer än utsidan.  

Deltagare beskrev att den första läckan från stomin var den allra värsta någonsin. Det var 

fruktansvärt och många hade konstant en oro över att det skulle läcka då det var svårt att 

kunna kontrollera läckage. 
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Oro över osäker sjukdomsutveckling 

 

Kronisk fatigue hänger ihop med ökade nivåer av sjukdomsrelaterad oro och bekymmer och 

även negativ upplevd hälso-relaterad livskvalitet vid IBD.  Kronisk fatigue är dubbelt så 

vanligt bland patienter med IBD jämfört med hos den generella befolkningen. Närvaron av 

kronisk fatigue ökar ytterligare oron för IBD-patienter enligt en studie av Jelsness-Jörgensen, 

Bernklev, Henriksen, Torp och Moum (2012). Detta är ny kunskap som inte tidigare studerats 

och bland patienterna i studien ökade kronisk fatigue oron för smärta och lidande. Författarna 

i den studien beskriver att det var svårt att se vad som är orsak och vad som är effekt, är ökade 

orosnivåer ett resultat av kronisk fatigue eller vice versa. Man frågar sig om reducerad 

upplevd livskvalitet gör att orosnivån och tröttheten ökar eller om den blir nedsatt av oro.  

I en studie av Mussel, Böcker, Nagel och Singer (2004) visade det sig att osäker 

sjukdomsutveckling var den tredje högst rankade parametern av oro. 

 

Stjernman, Tysk, Almer, Ström och Hjortswang (2010) fann i sin studie att patienter med 

aktiv sjukdom hade högre grad av oro för allt. Detta bekräftas i Graff et al. (2006) där 

deltagarna med aktiv sjukdom generellt hade mer oro över sin hälsa och lägre livskvalitet.  

Schneider och Fletcher (2007) beskriver hur deltagarna i studien upplevde en signifikant ökad 

oro för fatigue. De beskrev tröttheten som dränerande och utmattande och som det svåraste att 

komma över. Den extrema tröttheten gjorde att de inte ville delta i dagliga aktiviteter. Även 

den lättaste uppgiften kunde kännas som ett omöjligt uppdrag. 

 

Lynch och Spence (2007) beskriver i sin studie deltagare som fick kämpa för att ta sig upp till 

jobbet varje dag. Man kunde just ha påbörjat ett nytt arbete men blivit tvungen att sluta trots 

en förstående chef då sjukdomssymtomen blev för svåra att hantera. Detta upplevdes som en 

stor besvikelse, en oro och stress över att svika både sig själv och sin arbetsgivare efter 

inskolningen. Känslor av orkeslöshet fanns hos deltagarna i studien som de försökte dölja 

genom att gå på som vanligt. Denna stress fylld av ilska och frustation kunde leda till att 

deltagare blev utmattade både psykiskt och fysiskt. Deltagare uttryckte att de inte hade någon 

livskvalitet. Deltagare kunde uppleva akut fara för sitt liv, då de var så sjuka att de bara var 

skinn och ben. En stomioperation blev den enda utvägen för att rädda livet. Deltagare lade ned 

ansenlig tid och energi på att hantera obehagliga och smärtfulla symtom och försökte få livet 

att fungera som vanligt. Känslan av normalt liv höll bara en kort period, sjukdomen är kronisk 
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och man måste klara av en balans mellan medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ. 

Dessa personer levde också med den ständiga utmaningen att återgå till skola, universitet, 

arbete eller påbörja ett nytt arbete. Rädslor över vad som kan och inte kan dyka upp är ofta 

blandades med hopp om att saker skulle förbättras. För de med svår sjukdom var livet en berg 

och dalbana av rädsla och hopp. 

 

 

 

Oro över behandlingseffekter 

 

Hall, Rubin, Hungin och Dougall (2006) visade att deltagarna i studien hade både positiv och 

negativ attityd till medicinering. Ibland övervägde deltagare att söka vård då de hade behov av 

steroider eller analgetika eftersom rädslan för biverkningarna övervägdes av behovet av 

medicin. Tidigare erfarenhet av sjukdomen, kunskap och relationen till sjukvården spelade en 

roll i denna process. Majoriteten av deltagarna tyckte att medicinering var nödvändig för att 

kontrollera symtom och skov. Det ansågs obehagligt och de oroade sig konstant för 

biverkningarna. Det fanns en klar distinktion mellan steroider och andra preparat. Oron över 

steroider inkluderade rädsla för både lång och kortsiktiga biverkningar. Rädslan för att 

förskrivas steroider kunde fördröja att patienterna uppsökte sjukvård.  

 

Jelsness-Jörgensen, Moum och Bernklev (2011) visade att deltagarna konstant oroade sig över 

att genomgå kirurgi, även då deras sjukdomssymtom förbättrades. I studien av Lynch och 

Spence (2007) beskriver deltagare att hoppet fortfarande fanns så länge som det fanns fler 

mediciner att prova, deltagare hade en överhängande rädsla för kirurgi och vad det skulle 

medföra, att något skulle gå fel om hon skulle opereras och efterförloppet.  

 

 

Deltagarna i studien av Hall et al. (2006) oroade sig över att medicinerna integrerade med 

varandra, då en del av dem även medicinerade för andra sjukdomar. De var även oroade över 

att de skulle bli immuna efter långtidsbehandling och då bli förskrivna ytterligare mediciner. 

Oron uttrycktes inte alltid till läkare och kunde utgöra ett fördröjande av att söka vård. För 

många av deltagarna var rädsla för aktuella eller potentiella symtom av sjukdomen nära en 

balans med hur viktig medicineringen var. Självmedicinering var viktig för att i ett tidigt 
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skede av nya skov kunna få effekt av steroider eller analgetika, omkring en tredjedel hade 

steroider att ta vid behov och kunde därigenom undvika oro över att få en läkartid snabbt då 

de till exempel var ute och reste. Den största anledningen till att uppsöka sjukvård var om 

självmedicineringen inte räckte till. God kommunikation med behandlande läkare var en 

viktig faktor för att undvika oro kring medicinering. 

 

Mussell et al. (2004) visade att oro över bieffekter av medicinering var den främsta 

orosparametern som skattades högst av deltagarna. Deltagarna som åt steroider eller 

immunosuppressiva mediciner hade högre orosnivåer än de som inte åt dessa mediciner. 

Lynch och Spence (2007) beskriver deltagare som åt steroider och antibiotika och upplevde 

efter en månad att de blev konstiga, totalt förändrade och hängde inte med i tillvaron. Det 

kändes som att något tagit över kroppen och sinnet och detta var skrämmande. Deltagare 

beskrev också hur kroppen reagerade starkt på steroider, svällde upp, de ökade i vikt och 

ansiktet blev alldeles runt. Detta resulterade i en oro över förändrat utseende, något som 

tonåringarna i studien reflekterade mycket över. 

 

 

 

Oro över att förlora kontrollen 

 

Stjernman et al. (2010) visade i sin studie att deltagarna oroade sig över att inte få arbete på 

grund av sin sjukdom. Att finna en toalett i tid snabbt efter måltider var en annan källa till oro. 

Jelsness-Jörgensen et al. (2011) beskriver oro över att förlora kontrollen över magen var bland 

de fem främsta oroskällorna för deltagarna i studien.  

 

Schneider och Fletcher (2008) visade i sin studie att deltagarna ofta hade ångestattacker som 

utlöstes av sjukdomsattacker som de upplevde att de inte hade någon kontroll över. Detta var 

en källa till konstant oro över att en attack skulle kunna komma, speciellt då de var ute på 

offentliga platser. Deltagare beskrev att de förlorade kontrollen över magen i samband med 

måltider, de kunde vara mitt i en måltid då magen började göra uppror och de fick 

panikkänslor över vad som skulle kunna hända. Rädslan över att inte snabbt hitta ett badrum 

gjorde dem lamslagna av rädsla då de var ute bland folk, de var rädda att bli förödmjukade, en 

obeskrivlig smärta i magen kunde göra att de bara segnade ihop på golvet, ibland kräktes de. 
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Smärtan och kramperna var okontrollerbara och kunde pågå i dagar oavsett om de åt eller 

inte. Stress utlöste ofta mer attacker. Detta hade en mycket negativ effekt på deras dagliga liv 

och var en mycket stor källa till oro. Då symtomen var omöjliga att kontrollera kände sig 

deltagarna ofta hjälplösa. Känslor av att sjukdomen kontrollerade dem och att de inte kunde 

påverka något kom över dem. Över tid så verkade inte dessa symtom förbättras utan blev en 

vardaglig verklighet. Deltagarna var också frustrerade över att ofta behöva överge det som de 

höll på med och det kändes förödmjukande för dem att ha vetskap om att andra visste var de 

var tvungna att gå och varför.  

 

Lynch och Spence (2007) beskriver deltagare i sin studie som genom att förlora kontrollen 

över sin sjukdom blivit drabbade av ekonomiska konsekvenser. Deltagare orkade bara arbeta 

deltid och var ofta frånvarande från arbetet då de behövde tid för återhämtning efter ett aktivt 

skov. Smärtan i magen kunde leda till att deltagare var tvungna att ligga ned hela dagar. Det 

var dyrt att vara tvungen att undvika viss mat, att köpa mediciner och att gå på regelbundna 

läkarbesök. Detta ledde till en konstant oro.  

 

Oro över att belasta andra 

 

I en studie av Stjernman et al. (2010) oroade sig patienterna som hade familj för att vara 

frånvarande från familjelivet och för att kunna ta hand om sina familjemedlemmar. De hade 

även oro över hereditet och frågade sig om deras barn skulle komma att få sjukdomen. 

Jelsness-Jörgensen et al. (2011) visade på att oro över att föra över sjukdomen till sina barn 

var rankat bland de fem främsta orosparametrarna över vad patienterna oroade sig mest för. 

Mussell et al.(2004) visade att oron över att vara en börda för andra var rankat som den femte 

största orosparametern bland patienterna i studien.  

 

I en studie av Nicholas et al. (2008) beskrev deltagarna som var tonåringar med stomi en oro 

över att de kände att deras familjer och vänner var oroade över vad som hände med dem. De 

uttryckte oro för vilken påverkan deras sjukdom och omvårdnadsbehov fick för deras friska 

syskon. De beskyllde ibland sig själva för att föräldrarna inte hade tid med deras friska syskon 

då de som sjuka tog mer tid i anspråk. De uttryckte förtvivlan över att vara tvungen att ta sin 

mammas tid i anspråk i över en månad ibland under sjukhusvistelser. Detta gav skuldkänslor 

då mamman inte hade tid över för friska syskon som fick klara sig hemma utan henne. 
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Deltagarna såg vilken stress och vilka krav som ställdes på deras föräldrar och detta 

bekymrade dem. Förutom att oroa sig över vilken påverkan sjukdomen hade på deras 

omgivning insåg deltagarna att de behövde mycket fysisk och emotionell hjälp under perioder 

med aktiv sjukdom. Detta utgjorde ett hot mot deras självständighet och självständighet är en 

viktig del i utvecklingen för tonåringar. Deltagarna beskrev överbeskyddande föräldrar som 

hade ett konstant kontrollbehov av sina sjuka tonåringar, de blev ibland behandlade som 

dockor, föräldrarna kom hela tiden med förmaningar om vad de inte skulle göra och vad de 

inte skulle äta.  

 

I en studie av Lynch och Spence (2007) uttryckte deltagarna en frustration och ilska över 

varför just de fått sjukdomen, ”varför just jag?” frågade deltagarna sig och beskyllde sina 

föräldrar över att de överfört sjukdomen vidare till dem. De ville ha någon att skylla på varför 

just de fått sjukdomen. Deltagarna bekymrade sig också för att under perioder av aktiv 

sjukdom missa skolan och viktiga prov, de var ledsna och förtvivlade över att svika sina 

studiekamrater, lärare och föräldrar då de inte kunde delta. Deltagare beskrev att de just flyttat 

hemifrån, då ett aktivt skov av sjukdomen kom så de var tvungen att åter flytta hem eftersom 

de inte klarade sig själva, detta att vara en börda för sina föräldrar gjorde uppgivna.  

 

Deltagarna i en studie av Schneider och Fletcher (2007) kände ofta skuld över att sent få 

meddela sina vänner att de inte kunde delta i olika sociala arrangemang och möten. Det 

kändes som att de svek sina vänner eftersom de i sista minuten fick ställa in på grund av 

attacker av sjukdomen. Deltagarna beskrev också en djup oro över hur de kände skuld över att 

vara orsak till oron och påverkan som deras sjukdom hade på deras familjer. Föräldrarna 

oroade sig konstant över deras tillstånd både fysiskt och mentalt och denna oro blev svår att 

stå vid sidan och se för deltagarna. De såg att föräldrarna gjorde allt för att göra livet lättare 

och mer komfortabelt för dem och detta fick dem att känna skuld. Det kändes som att de 

försatte sin familj i helvetet och att ingen ens hade en aning om vad som egentligen pågick.  

Sammantaget kändes det som en obeskrivlig börda för deltagarna att bära oron och skulden 

över att vara orsak till all denna oro för sin familj och sina vänner, det tog udden av 

deltagarnas emotionella välbefinnande. 
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Oro över sexualitet och intimitet 

 

Sexuella problem relaterade till äktenskapliga och sexuella förhållanden som ett resultat av 

sjukdomen är en stor källa till oro för patienter med IBD (Timmer, Bauer, Dignass & Rogler, 

2007). I deras studie med syfte att undersöka utveckling och förekomst av sexuella problem 

hos IBD patienter som jämfördes med en frisk kontrollgrupp framkom att depressivt beteende 

var den viktigaste faktorn till ett lågt resultat inom områden som sexuell funktion, erektil 

funktion, orgasm, sexuell lust och tillfredsställelse. Bland kvinnorna med IBD i studien fann 

man att de hade nedsatt funktion avseende samlagsfrekvens, för initiativ och mottaglighet. 

Det fanns ingen koppling till påverkan av sjukdomens aktivitet i samband med sexuell 

funktion, aktiv sjukdom och samsjuklighet hade dock en negativ inverkan på 

samlagsfrekvens. Mer än en fjärdedel av kvinnorna i studien med IBD led av torrhet i slidan 

och dyspareuni, vaginala infektioner var också vanligare bland dessa kvinnor än i 

kontrollgruppen. För män med IBD fann man ingen högre frekvens av sexuella problem än i 

kontrollgruppen. Evidens uppnåddes för högre risk för sexuella problem under aktiva faser av 

IBD.  Endast en fjärdedel av deltagarna ville diskutera sexualitet med sin läkare.  

 

Jelsness-Jörgensen et al. (2011) visar i sin studie att de unga kvinnorna som deltog i studien 

var oroade över sin förmåga att få barn. Oro över att få stomi var högst rankat i studien och 

författarna kopplar detta till oro för den dramatiska konsekvens det medför i dagligt liv och 

kroppsuppfattning. 

 

 I en studie med tonåringar som lever med stomi av Nicholas et al. (2008) beskrev deltagarna 

intrång på sin personliga omkrets och kropp då de var tvungna att frekvent genomgå 

kroppsliga undersökningar.  Kroppsuppfattning var ett stort orosmoment, deltagarna hade 

svårigheter att anpassa sig till sin förändrade kropp då de fått stomi. 

Tonåringarna var självmedvetna och oroliga över att andra skulle se deras stomi, de beskrev 

det som genant och förödmjukande. En rädsla fanns över att behöva dansa med någon, över 

att stomin skulle kännas och att få frågan ”vad är det där?”  

Tonåringarna var även oroade och osäkra på vem de skulle berätta för om stomin, detta var en 

svår process, de var rädda för att inte bli accepterade socialt. Att få ur sig en del av sin rädsla 

och oro igenom att gråta och känna att det var okej att ha en dålig dag var viktigt.  
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I en studie av Schneider och Fletcher (2007) beskrev deltagarna med stomi oro över att berätta 

om sin sjukdom tidigt i nya relationer. Deltagare undvek att ge sig in i förhållanden på grund 

av oro sig över hur en tilltänkt partner skulle uppfatta hennes sjukdom. Oro över magens 

rörelser och hur andra skulle reagera gjorde att många undvek att hamna i intima situationer 

eller höll sin sjukdom hemlig. Endast när deltagarna var tillsammans med sina allra närmaste 

kände de sig säkra i intima situationer. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera vad som ger upphov till oro hos patienter med IBD. 

Genom att utgå ifrån RFIPC-skalan (Drossman et al., 1991) har vi kunnat sätta ord på deras 

oro och även få fram en rangordning över vad som oroar dessa patienter mest. Resultatet 

visade att IBD patienter upplever att de inte blev förstådda av sin omgivning. Majoriteten av 

befolkningen förstår inte sjukdomens påverkan på individen. Ökad kunskap om sjukdomen 

torde leda till bättre förståelse av patienternas livssituation och detta skulle troligen minska 

känslan av stigmatisering. 

 

De egenskaper som majoriteten av befolkningen besitter anses som normala och alla som 

avviker från detta har ett stigma. Begreppet normal sammankopplas ofta med hälsa. 

Majoriteten av IBD patienter upplever stigmatisering. Risken för stigmatisering beror på 

symtomen som är koncentrerade till magen och rektum, perioder mellan skov och remission 

samt den historiska bakgrunden att sjukdomen skulle vara psykosomatisk. IBD patienter 

upplever stigmatisering i samma utsträckning som patienter med HIV/ AIDS, psykisk 

sjukdom samt psoriasis. Både patienter i remission och de som hade skov av sjukdomen 

upplevde stigmatisering. Men de som hade skov rapporterade högre grad av stigmatisering. 

Vid försämring kan det bli svårare att gå ut på grund av de kroniska diarréerna eller 

smärtorna, de minskar känslan av socialt värde inför andra. Risk att förlora värdefull 

provision på arbetet för att kollegerna klagade över sjukfrånvaro fanns också. Upplevelse av 

stigmatisering var en signifikant faktor för ökad oro och depression samt påverkan av 

självförtroendet och självkänslan. Stigmatisering associeras till sämre livskvalitet, författarna 

ser också en risk att immunsystemet kan bli påverkad av ökad orosnivå samt depression och 

på så sätt leda till tätare skov (Taft, Keefer, Leonhard & Nealon-Woods, 2008). 
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Kronisk fatigue är dubbelt så vanligt hos patienter med IBD jämfört med generell befolkning. 

Resultatet i studien visar att tröttheten kunde vara dränerande och utmattande för IBD-

patienterna och att ökad oro troligen kan leda till kronisk fatigue, ett samband finns där.  

Lindfred, Saalman, Nilsson, Sparud-Lundin och Lepp (2012) visade i sin studie att skov av 

sjukdomen gjorde tonåringarna med IBD i studien tröttare, hälften av tonåringarna i studien 

hade ofta sömnproblem. Pirinen, Kolho, Simola, Ashorn och Aronen (2010) visar i sin studie 

av tonåringar med IBD jämförda mot en kontrollgrupp att tonåringarna med IBD som hade 

svåra sjukdomssymtom hade svårare att sova och var mer övertrötta än de friska i 

kontrollgruppen. Författarna i studien anser att det är viktigt att följa upp sömnen och tecken 

på trötthet både igenom självrapportering och föräldrarapporter. Risk för depression, 

försämrade IBD-symtom, psykosociala symtom och störningar finns. Utvärdering av sömn 

och trötthet är viktigt för att få grepp om sjukdomsbilden. I en studie av Romberg-Camps et 

al. (2010)beskrivs att fatigue även bland patienter i remission var en viktig sjukdomsfaktor 

som sänker livskvaliteten för IBD-patienter. Romberg-Camps et al. (2010)anser att det är 

mycket viktigt för vårdpersonal att ha kunskap om den höga prevalensen av fatigue hos dessa 

patienter för att få en bättre förståelse för dess inverkan i det dagliga livet. Symtomet är 

välkänt men inte så väl undersökt. Tidig upptäckt, information och adekvata interventioner 

ges som förslag till att kunna förbättra livskvaliteten.  

 

Resultatet visade att osäker sjukdomsutveckling är en stor källa till oro för IBD-patienter. 

Enligt Neumann, Vieth, Langner, Neurath och Mudter (2011) är risken att utveckla cancer, 

främst colorektal cancer signifikant högre för patienter med IBD. Progress har dock nåtts 

nyligen i både diagnostisering och behandling av adenomatösa och icke-adenomatösa lesioner 

med ny endoskopiteknik. Alla patienter med främst UC rekommenderas genomgå 

regelbundna undersökningar med koloskopi, först 8 år efter debuten och därefter varje eller 

vart annat år. I en studie av Haapamäki et al. (2010) visades att många av patienterna i studien 

som genomgått kirurgi hade sänkt upplevd livskvalitet, även de som hade stomi hade 

fortfarande ofta aktiva sjukdomsskov. Många av CD-patienterna med stomi rapporterade att 

de hade symtom någon gång varje vecka. 

 

Oro för behandlingseffekter finns ständigt hos IBD-patienter enligt resultatet. En klar 

distinktion fanns mellan steroider och andra läkemedel, en konstant oro för steroidernas lång 

och kortsiktiga biverkningar förelåg hos IBD-patienterna.  
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Lindfred et al. (2012) visar i sin studie att hälften av tonåringarna med IBD i studien tyckte att 

deras medicinering var effektiv och välfungerande. Medicinen förebyggde eller reducerade 

inflammation, tonåringarna beskrev medicinernas effekt som fredande, helande och 

skyddande för de intestinala organen, som att hälla vatten på glöd.  Några deltagare uttyckte 

dock en negativ syn, speciellt över bieffekter av steroider som gav dem ett Cushingliknande 

utseende. Föräldrarna påminde ofta tonåringarna oavsett vilken ålder de var i om att ta sina 

mediciner, speciellt de som hade svår sjukdom.  

En dosett för att administrera den dagliga medicinen var bra hjälp. De flesta tonåringarna i 

studien visste vad de skulle göra för att hantera tecken på nya skov, de flesta hade en autonom 

strategi för att öka sin medicinering eller lägga till steroider vid behov. Tonåringarna vände 

sig till föräldrarna eller sitt IBD-team för support då de hade frågor om sjukdomen. Ett fåtal i 

studien ville inte prata med någon alls om sin sjukdom. Risk fanns dock för att tonåringar som 

måste följa en strikt medicinregim i frustration tog mer risker för att bli mer som sina friska 

jämlikar. Lindfred et al. (2012) föreslår att det är mycket viktigt att uppmuntra patienter med 

IBD att kommunicera, de föreslår att man antingen har ett skriftligt formulär som de får fylla i 

vid besök eller att de fritt får skriva om sina upplevelser av sjukdomen vid återbesök.  

 

Singh et al. (2009) visade i sin studie att kvinnor med IBD har ökad risk för abnormaliteter 

och cervikalcancer om de får förskrivet regelbundna recept med kombinationsmediciner som 

kortikosterioder och immunosuppresiva. De framhåller att relevant och saklig information om 

medicinernas effekter men även biverkningar är mycket viktig för IBD-patienter. Haapamäki 

et al. (2010) visar dock att med dagens nya medicinska terapier får många IBD-patienter färre 

skov av aktiv sjukdom.  

 

 

Oro över att förlora kontrollen över magen är bland de fem främsta oroskällorna hos patienter 

med IBD enligt resultatet. Detta bekräftas i Lindfred et al. (2012)som i sin studie visar att de 

flesta tonåringar med IBD i studien upplevde att deras sjukdom kom i vägen för skolarbetet på 

något sätt. Frånvaro från skolan rapporterades av en tredjedel av deltagarna. Frånvaron 

berodde då på symtom som ont i magen eller trötthet men också på stress och 

sjukhusvistelser. En stor grupp beskrev att behandling eller symtom begränsade deras 

fritidsaktiviteter. Begränsande symtom var svår magsmärta, frekventa toalettbesök och 

trötthet. Påverkan på det dagliga livet av sjukdomen var mest uttalat bland de ungdomar som 

hade svårare sjukdomssymtom, speciellt då det gällde skolan. Den gruppen hade också lägre 
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självkänsla än ungdomarna med milda sjukdomssymtom. En del av ungdomarna med svåra 

sjukdomssymtom skämdes över sin sjukdom och sina symtom och förnekade ibland 

symtomen. Förnekande eller önsketänkande kan vara en viktig coping-strategi för ungdomar 

med IBD men kan också ha en negativ effekt på psykiskt välbefinnande. Att få rak och saklig 

information om IBD minskade symtom av psykisk stress hos patienter med IBD enligt en 

studie av Dorrian, Dempster och Adair (2008) Genom att som patient bli medveten om sina 

sjukdomssymtom kunde coping-strategier lättare utvecklas.  

 

 

Resultatet visar att oro över att belasta andra, att vara en börda för andra och oro att överföra 

sjukdomen till sina barn var en stor källa till oro för patienter med IDB. Herzer, Denson, 

Baldassano och Hommel (2011) visade att tonåringarna i studien var sårbara för upplevelser 

av störningar i det dagliga livet och sitt välbefinnande av två orsaker. Deras egen emotionella 

stress över sin sjukdom och över att bli exponerade för föräldrarnas svårigheter att anpassa sig 

till deras sjukdom. Stressade föräldrar gav sämre stöd, var mindre mottagliga för deras IBD-

sjuka tonåringars behov och gav mindre autonomi till sina ungdomar. Detta gjorde att 

ungdomarna hade en ökad risk för emotionell stress. Det var främst mammorna som hade 

ansvar för sina barn och ungdomar med IBD, studien föreslår att större fokus sätts på 

papporna i framtiden så att de blir lika delaktiga.  

 

Oro för fertilitet och intima sexuella problem hade ingen koppling till sjukdomens aktivitet 

hos IBD-patienter visar resultatet. Depressivt beteende var den främsta faktorn till sexuell 

dysfunktion. IBD är en sjukdom som drabbar patienter i fertil ålder, detta gör att interaktionen 

mellan fertilitet, graviditet och IBD blir mycket viktig för båda könen. Mountfield, Bampton, 

Prosser, Muller och Andrews (2009) visar i sin studie att deltagarna med IBD hade färre barn 

än normalbefolkningen. Kvinnorna i studien, främst de som genomgått kirurgi var mer oroade 

för infertilitet än normalbefolkningen. En del var frivilligt barnlösa, man fann dock ingen 

skillnad i konception mellan patienter som var opererade och de som inte var det. 

Sjukdomsrelaterad reproduktiv risk var överdriven av deltagarna anser författarna, man fann 

ingen minskad fertilitet eller IBD-relaterad ökad reproduktiv risk. Författarna föreslår en 

större kommunikation och vetenskaplig information om dessa frågor med IBD-patienter. 

Många patienter var enligt Mountfield et al. (2009) felinformerade om att deras läkemedel 

skulle göra dem infertila. Tidigare gav ofta specialistläkare råd till patienter med IBD att de 

inte skulle skaffa barn, exempelvis fick år 1986 mer än hälften av kvinnorna rådet att inte 
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skaffa barn och en mindre andel fick råd att avbryta sina graviditeter av hänsyn till sin IBD 

och medicinering. Det är därför mycket viktigt att IBD-patienter i fertil ålder får rätt 

information om medicinering och sin sjukdom.  

 

Timmer et al. (2008) visar att låg sexuell funktion var vanligt hos kvinnorna i studien med 

IBD, ingen specifik sjukdomsrelaterad faktor kunde dock identifieras.  Psykologiska faktorer 

har troligen en stor betydelse. Ett samband fanns mellan rökning och problem med 

lubrikation. Timmer et al. (2008)föreslår att det är viktigt att ta upp dessa ämnen till 

diskussion om patienten själv vill det.  

 

Timmer, Bauer, Kemptner, Furst och Rogler (2007) visar i sin studie av män med IBD att 

männen i studien hade samma sexuella lust vid aktiv som inaktiv sjukdom. Männen visade 

dock på låg sexuell aktivitet, endast en tredjedel av dem hade varit sexuellt aktiva de senaste 

fyra veckorna. Männen med aktiv sjukdom kände sig något mindre attraktiva och manliga. 

Nära hälften av alla män i studien hade inget sexuellt liv alls. Sjukdomsaktiviteten hade 

betydelse för förmåga att få orgasm. De som hade stomi var påverkade intimt och sexuellt på 

flera områden. Främst erektil funktion och sexuell tillfredsställelse. Oro hade negativ effekt 

på sexuell lust.  

I ungdomen formas uppfattning om kroppen, intima relationer och sexualitet. IBD debuterar 

ofta i ungdomen och därför blir dessa faktorer så viktiga. Muller, Prosser, Bampton, 

Mountfield och Andrews (2010) visar i sin studie att 7 av 10 patienter med IBD upplevde att 

sjukdomen hade inverkat på deras kroppsuppfattning, kvinnorna och de som hade genomgått 

operationer var mer påverkade. De som genomgått operationer hade en mer negativ 

kroppsuppfattning än de som inte gjort det. Bland männen fanns ingen skillnad i 

kroppsuppfattning bland de som var opererade och de som inte var det. Över hälften 

rapporterade att deras sexuella frekvens påverkades av sjukdomen, kvinnorna var mer 

påverkade än männen. Kvinnorna som genomgått kirurgi var mindre sexuellt aktiva, bland 

männen var det ingen skillnad om de var opererade eller inte på sexuell aktivitet.  

Att ha stomi hade ingen påverkan på libido eller sexuell aktivitet.  

Muller et al. (2010) föreslår att mer ljus sätts på att patienter fritt ska få diskutera intima 

sexuella angelägenheter för att öka deras välbefinnande.  
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Metoddiskussion 

 

En systematisk litteraturstudie gjordes för att svara på studiens frågeställning, inspirerad av 

Holopainen et al. (2008). Under analysen har författarna flera gånger återvänt till artiklarna 

och läst dem individuellt flera gånger för att stegvis så uttömmande och trovärdigt som 

möjligt få ut det mesta möjliga från materialet (Polit och Beck, 2008, s. 539). Allt material är 

översatt från engelska till svenska.  

 

Artiklar som exkluderades svarade inte mot syftet alternativt uppfyllde inte kvalitetskraven. 

Då författarna ville ha en översikt av kunskapsläget inom området i nuläget exkluderades 

artiklar som var äldre än 10 år. Författarnas tanke från början var att göra en litteraturstudie 

med fokus på inifrånperspektiv, detta för att få en kvalitativ studie med patienternas egna ord 

för sin oro. Detta var dock inte möjligt att genomföra på grund av alldeles för litet urval av 

artiklar. Mycket lite är skrivet inom området, få kvalitativa studier är gjorda.  

 

Resultatets huvudkategorier är kodade ur RFIPC-skalan (Drossman et al., 1991,) 

subkategorierna är originalskalans 25 parametrar för oro. En jämförelse mellan de 5 

parametrar som var högst representerade gjordes av 4 artiklar med skalan och på så sätt kunde 

kategorierna rangordnas, den ordning de är presenterade i är i fallande skala i resultatet. 

Författarna har genom denna studie fått en unik insikt i vad som oroar patienter med IBD med 

förhoppning att denna studie ska visa på ny kunskap och spridas vidare. Eftersom så lite finns 

skrivet inom detta område så anser vi att mer forskning behövs för framtiden då det är en stor 

grupp patienter som är drabbade av IBD.  
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Slutsats 

Av denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar 

upplever stor oro och ett socialt utanförskap. Oro fanns över att bli behandlad som 

annorlunda. Allmänheten har ofta liten kunskap om sjukdomen, denna oro skulle minskas om 

allmänheten fick en ökad kunskap om sjukdomen. Oron över behandlingseffekter kan 

minskas genom bättre information över förväntade effekter samt bieffekter avseende 

läkemedel. Genom att erbjuda anhöriga information och kunskap om sjukdomen kan 

sjuksköterskan göra dem mer delaktiga i  hanterande av sjukdomen. Genom ett öppnare 

förhållningssätt dem emellan kan vi minska oron över att belasta andra. 

Oron över att förlora kontrollen kan vi sjuksköterskor minska genom att ge patienterna 

självförtroende att hitta strategier som gör sjukdomen hanterbar. Sjuksköterskor bör inbjuda 

till samtal om hur sjukdomen kan påverka samlivet samt erbjuda kontakt med 

samlevnadsrådgivare för att minska oron över sexualiteten/intimiteten. Denna studie bidrar 

med en ökad förståelse över IBD patienters oro, genom detta kan vi stödja patienterna på ett 

bättre sätt och detta leder till ökad livskvalitet. Få kvalitativa studier inom området finns dock. 

Fler kvalitativa studier behöver göras för att få ta del över patienternas egna upplevelser av 

oron. 
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