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Abstrakt 

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som påverkar den drabbade 

personens dagliga liv i stor utsträckning. Syftet med studien var att beskriva 

personers upplevelser av att leva med Crohns sjukdom. Studien är en 

litteraturstudie där tio artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier; att känna rädsla och oro, att 

känna sig begränsad och behöva anpassa livet, att självbild och livslust förändras, 

att andra personers attityder och förståelse har stor betydelse samt att acceptera 

sjukdomen och ta kontroll över livet. Resultatet visade att personer med Crohns 

sjukdom upplever en oro i det dagliga livet, att informationen om sin sjukdom är 

bristfällig, ett behov av att kompromissa med sin självidentitet och svårigheter att 

upprätthålla relationer. Slutsatsen är att en tillitsfull relation mellan vårdpersonal 

och patient är en förutsättning för god omvårdnad. Genom att arbeta 

personcentrerat och utveckla en förståelse för upplevelserna av att leva med Crohns 

sjukdom kan vård och omvårdnad anpassas efter personens behov. En vårdrelation 

kan vara en resurs för att samtala om jobbiga eller stigmatiserade ämnen och kan 

upplevas stödjande i transitionsprocessen till att lära sig leva med sjukdomen. 

Vidare forskning bör undersöka varför en del personer har lättare att acceptera 

sjukdomen än andra.  

 

Nyckelord: Crohns sjukdom, upplevelse, litteraturstudie, transition, 

innehållsanalys, inifrånperspektiv, omvårdnad.  
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Livet med en långvarig sjukdom såsom en inflammatorisk tarmsjukdom kan enligt Rochelle och 

Fidler (2013) vara en utmaning och påverka personen både fysiskt och psykosocialt. Purc-

Stephenson, Bowlby och Qaqish (2014) beskriver att diagnosen av en långvarig sjukdom kan 

komma som en chock och kan vara en av de mest oroande händelserna i livet.  

 

Inflammatoriska tarmsjukdomar förekommer i hela världen vilket innebär att det är en global 

sjukdom (Lichtenstein, Hanauer & Sandborn, 2009), men förekomsten är högst i västerländska 

länder med en god socioekonomisk standard och till exempel i Sverige har en ökning av 

inflammatoriska tarmsjukdomar skett (Lindfred, Saalman, Nilsson, Sparud-Lundin & Lepp, 

2012). I Sverige uppskattas 650/100 000 människor vara diagnostiserade med en inflammatorisk 

tarmsjukdom (Jakobsson et al., 2017). Lindfred et al. (2012) beskriver att inflammatorisk 

tarmsjukdom kan delas in i två diagnoser, Crohns sjukdom (CD) och Ulcerös kolit (UC). 

Gemensamt för de båda är en långvarig inflammation i mag-tarmkanalen, tillstånden drabbar 

dock olika anatomiska delar. CD kan förekomma i hela mag-tarmkanalen medan UC främst 

lokaliseras till tjocktarmen. I denna studie har vi fokuserat på upplevelser av att leva med CD.   

 

Insjuknande i CD kan ske i alla åldersgrupper, emellertid diagnostiseras de flesta i tonåren 

(Lichtenstein et al., 2009). Feuerstein och Cheifetz (2017) beskriver att bakomliggande orsak till 

sjukdomen ännu är okänd, en hypotes är att goda sanitära förhållanden hämmar utvecklingen av 

immunförsvaret, men även hereditet samt miljöfaktorer där livsstil ses som en möjlig faktor kan 

vara orsak till sjukdomen. Tidig exponering av tobaksrök är också associerat med ökad risk för 

CD, och risken kvarstår hela livet, vare sig personen röker eller tidigare har rökt. Ytterligare 

orsak kan vara tidig användning av antibiotika, vilket kan förknippas med en ökad risk för CD. 

En annan möjlig orsak beskrivs vara en immunologisk reaktion där det egna immunförsvaret 

reagerar på den naturliga tarmfloran. Frolkis et al. (2013) beskriver en hypotes där stort intag av 

kolhydrater, fetter och socker kan kopplas samman med en ökad risk för CD. Samtidigt beskrivs 

intag av kostfibrer, grönsaker och frukt reducera risken att drabbas av en inflammatorisk 

tarmsjukdom.  

 

Karakteristiska symtom för CD är långvarig diarré, buksmärta, viktnedgång, feber, rektala 

blödningar samt kliniska tecken som blekhet, ömhet, fistlar och abscesser. Barn med CD kan 
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drabbas av anemi, tillväxthämning och/eller försenad pubertet (Lichtenstein et al., 2009). Purc-

Stephenson et al. (2014) belyser symtom som illamående och fatigue. Symtom beskrivs som 

oförutsägbara, utmanande och ofta pinsamma då omgivningen sällan har god kunskap om 

sjukdomen. Diagnostisering av CD sker enligt Feuerstein och Cheifetz (2017) utifrån 

sjukdomshistoria, kliniska och laboratoriska fynd, röntgenundersökningar samt endoskopier. 

Symtomen vid CD kan dock vara ospecifika och därmed är sjukdomen svår att diagnostisera. 

Viktnedgång, järnbrist, blodiga diarréer och nattliga uppvaknanden är dock symtom som bör 

undersökas vidare.  

 

Den aktuella läkemedelsbehandlingen för en snabb behandlingseffekt och för att ta kontroll över 

sjukdomens progress är kortikosteroider och TNF-hämmare. Kortikosteroider ger snabb effekt 

men kan inte säkerställa remission. Läkemedel av typen TNF-hämmare är immunsupprimerande 

och används vid långvarig behandling och är främst effektiv vid svårare skov av CD. TNF-

hämmare används antingen enskilt eller i kombination med andra immunsuppressiva läkemedel 

för att bibehålla sjukdomen i remission (Feuerstein & Cheifetz, 2017). Den terapeutiska 

behandlingen är individuellt anpassad efter symtom, lokalisation, svårighetsgrad samt 

sjukdomsrelaterade komplikationer (Lichtenstein et al., 2009). Läkemedel kan ge god effekt på 

CD och verka profylaktiskt för komplikationer, exempelvis akuta infektioner. Långvarig 

behandling med kortikosteroider kan dock medföra flertalet komplikationer, exempelvis 

binjureinsufficiens, gråstarr, glaukom, hypertoni, diabetes samt osteoporos och bör därför 

undvikas. Komplikationer relaterade till CD är akuta infektioner, fistelgångar, abscesser samt en 

ökad risk för tjocktarm- och rektalcancer. Ytterligare komplikationer kan vara pyoderma 

gangrenosum, vilket ses som svårläkta sår samt erythema nodosum, vilket är inflammation i 

underhudsfettet och visar sig som röda hudutslag (Feuerstein & Cheifetz, 2017).  

 

Legitimerade sjuksköterskor kan möta personer med CD i alla åldrar, vid olika skeden i 

sjukdomsförloppet och har som uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa. För att kunna 

möta dessa patienter på ett bra sätt behöver sjuksköterskan ha ett gott bemötande, vilket ligger 

till grund för att utveckla en tillitsfull relation med patienten. En stor del av sjuksköterskans 

profession handlar om att möta patienter och dennes anhöriga. Sjuksköterskan leder 

omvårdnadsarbetet och ansvarar för att utforma en personcentrerad vård vilket främjar patientens 
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individuella behov och bidrar till att värna om patientens integritet, självbestämmande och 

värdighet. Detta kan leda till ökad delaktighet för patienten i vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Garcia-Sanjuan, Lillo-Crespo, Richart-Martinez och Sanjuan-Quiles (2018a) beskriver att 

sjuksköterskor upplever en bristande kunskap för hur CD påverkar patientens dagliga liv. Detta 

skapar en känsla av att vården begränsas, det finns därmed ett behov av ökad kunskap om 

personers upplevelser av att leva med CD för att bemöta dessa patienter efter deras individuella 

behov (ibid.). Vårdpersonal behöver utveckla ett helhetsperspektiv för att inte bara se sjukdomen 

utan även se människan som lever med sjukdomen. Om ett helhetsperspektiv används kan 

sjuksköterskor ta tillvara på patientens kunskaper om sjukdomen samt erfarenheter och tankar av 

att leva med CD. Skapas förståelse kan sjuksköterskor utveckla omvårdnadsarbetet och därmed 

vara ett stöd på flera plan. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med Crohns sjukdom. 

 

Metod 

Studien är en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv som beskriver personers 

upplevelser av att leva med Crohns sjukdom. Genom att använda en kvalitativ studiedesign 

studerades personers erfarenheter och upplevelser av utvalt fenomen. Data i studien samlades in 

från kvalitativa vetenskapliga artiklar där intervjuer har utförts (jmf Henricson & Billhult, 2012, 

s. 130). 

 

Litteratursökning 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 71–72) beskriver att inledande sökningar sker med 

olika sökord, dessa sökningar kallas pilotsökningar och är ett steg i processen att formulera ett 

syfte för studien. Inför den fullständiga litteratursökningen genomfördes pilotsökningar i de 

bibliografiska referensdatabaserna Cinahl och PubMed för att se om det fanns vetenskaplig 

litteratur i området. Baserat på denna pilotsökning sker en fullständig litteratursökning, vilket är 

en systematisk litteratursökning som ska vara tydligt dokumenterad. Detta inkluderar 

beskrivning av använda databaser, sökstrategier med utvalda sökord samt inklusions- och 

exklusionskriterier för att hitta relevant vetenskaplig litteratur. Inklusionskriterier i studien var 
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publicering mellan 2004–2019, engelskspråkig litteratur, kvalitativa studier, artiklar om Crohns 

sjukdom samt inflammatoriska tarmsjukdomar där det tydligt går att särskilja upplevelser om 

Crohns sjukdom. Sökord som användes för att svara mot syftet var: Crohns disease, 

inflammatory bowel disease, experience, quality of life, life change events, life experience, 

perception, qualitative study och narrative.  

 

Vid sökning av studier bör sökord från databasernas ämnesordlista användas. För att utvidga 

sökningen bör söktermer kombineras på olika sätt för att finna en ökad mängd samt rätt 

vetenskaplig litteratur. I sökningen användes ämnesord från bibliografiska referensdatabaser, i 

PubMed användes “MeSH-termer” och i Cinahl ”Cinahl headings” i kombination med 

fritextsökningar. Söktermer kan kombineras med booleska sökoperatorer i sökningen för att 

vidga, begränsa och inrikta sökningen till specifikt område. Den booleska sökoperatorn OR 

användes för att utvidga sökningen medan AND avgränsade och fokuserade sökningen. 

Sökorden bör sökas separat först för att sedan kombineras med booleska termer (jmf Willman et 

al., 2011, s. 69–74). Sökningen i Cinahl resulterade i 58 träffar där fem valdes ut och sökning i 

PubMed gav 97 träffar där tre artiklar var dubbletter från Cinahl som därför uteslöts vilket 

resulterade i att ytterligare fem artiklar valdes ut (tabell 1). Urval av artiklar har skett genom att 

läsa titel och abstrakt på de träffar som framkom i den systematiska sökningen. De artiklar där 

abstraktet svarade mot syftet läste författarna igenom för att bedöma om artiklarna kunde ingå i 

studien. Enligt titel och abstrakt var ytterligare 10 artiklar intressanta, dock fanns dessa ej 

tillgängliga på LTU:s databas och uteslöts därför. Tio vetenskapliga artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av SBUs (2014) granskningsmall. Att 

kvalitetsgranska innebär att artiklar granskas utifrån syfte, etiska resonemang, urval, 

datainsamling, analys och resultat (ibid.). Granskning av artiklar utfördes genom att författarna 

gemensamt granskade artiklarna. När det fanns olika uppfattningar i granskningen diskuterades 

frågan det handlade om till samsyn nåddes (jmf Wallengren & Henricson, 2012, s. 490).  
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Därefter klassificerades artiklarna genom att de tilldelades noll poäng om det var ett negativt 

eller ofullständigt svar och ett poäng om det var ett positivt svar på frågeställningarna enligt 

granskningsprotokollet. Under granskningsprocessen av artiklar justerades 

granskningsprotokollet, frågor vilka inte var tillämpliga till studien ströks och exkluderas från 

kvalitetsgranskningens poängräkning. Slutligen räknades den totala poängsumman ihop per 

artikel och omvandlades till procent av möjliga antal poäng (jmf Willman et al., 2011, s. 108). 

Baserat på detta betygsattes artiklarna till hög kvalitet vid 80–100%, medel kvalitet vid 70–79% 

och låg kvalitet vid 60–69% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Granskningen resulterade i 

sju artiklar av hög kvalitet och tre av medel kvalitet (tabell 2).  

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med Crohns sjukdom 

CINAHL 2019 09 03  

Begränsningar: Publicerade 2004–2019, Engelskspråkiga artiklar 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Crohn’s disease 4,970  

2 CH Inflammatory bowel disease 5,126  

3  1 OR 2 9,168  

4 FT Experience 244,365  

5 CH Quality of life 83,160  

6 CH Life change events 5,441  

7 FT Life experience 26,637  

8 FT Perception 111,527  

9  4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 409,119  

10 FT Qualitative study 90,679  

11 FT Narrative 30,143  

12  10 OR 11 113,904  

13  3 AND 9 AND 12 58 5 

PubMed 2019 09 03  

Begränsningar: Publicerade 2004–2019, Engelskspråkiga artiklar 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MeSH Crohn’s disease 17,143  

2 MeSH Inflammatory bowel disease 38,231  

3  1 OR 2 38,231  

4 FT Experience 368,720  

5 MeSH Quality of life 127,527  

6 MeSH Life change events 11,163  

7 FT Life experience 65,321  

8 FT Perception 292,457  

9  4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 760,072  

10 FT Qualitative study 140,137  

11 FT Narrative 33,476  

12  10 OR 11 169,204  

13  3 AND 9 AND 12 97 8 

*) MeSH- Svensk MeSH, CH- CINAHL headings, FT- Fritextsökning. 

 



8 
 

 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Delta-

gare 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Cooper et 

al. (2010) 

Storbritan-

nien 

Kvalitativ 

design  

24 Semistruktur-

erade intervjuer/ 

systematisk 

analys 

Att ta kontroll över sjukdomen ger en 

trygghet. Stigmatiseringar, sociala normer 

och att inte få stöd på arbetsplatsen 

orsakade oro och rädsla. 

Medel 

Devlen et 

al. (2014) 

USA 

Kvalitativ 

design 

27 Fokusgrupps-

intervjuer och 

individuella 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjukdomen kan försämra det psykologiska 

välbefinnandet då symtomen upplevdes 

pinsamma och skapade ångest. Sjukdomen 

krävde livsstilsförändringar. Rädsla för 

stigmatisering och försämring av 

sjukdomen kunde skapa oro och 

depressioner. 

Medel 

Dibley et 

al. (2018) 

Storbritan-

nien 

Kvalitativ 

design 

40 Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomeno-

logisk 

hermeneutisk 

Stigmatiserande attityder uppstår av 

bristande kunskap. Personer med 

tarmsjukdom upplevde flera typer av 

stigma både emotionellt och socialt 

försvagande. Den långvariga sjukdomen 

behöver bli en vardag. 

Hög 

Garcıa-

Sanjuan et 

al. (2018b) 

Spanien 

Kvalitativ 

design 

19 Djupintervjuer/ 

deskriptiv 

fenomenologisk 

analysmetod 

Långvarig sjukdom upplevs vara en 

främmande värld och påverkar förståelsen 

av livet. Copingstrategier behöver 

utvecklas. Symtomen av CD orsakar 

svårigheter i sociala och intima situationer 

och svårighet att vara förälder. 

Medel 

Hall et al. 

(2005) 

Storbritan-

nien 

Kvalitativ 

design 

31 Semistruktur-

erade intervjuer, 

individuella och 

fokusgrupper/ 

Grounded 

theory 

Sjukdomen kan upplevas pinsam, 

tabubelagd och missförstådd. Det är 

vanligt att jämföra sig med andra och 

känna en stark vilja att upprätthålla en 

“normal” fasad i relation till andra 

människor. Att ständigt anpassa sig efter 

symtomen bidrar till ohälsa. 

Hög 

Jordan et 

al. (2018) 

Storbritan-

nien 

Kvalitativ 

design 

25 Semistruktur-

erade intervjuer/ 

mall analys 

Copingstrategier bidrog till ökad trygghet 

samt lindrade ångest och oro över att 

olyckor skulle ske. Att känna sig 

missförstådd och stigmatiserad ledde till 

nedstämdhet.  

Hög 

Kluthe et 

al. (2018) 

Kanada 

Kvalitativ 

design  

18 Semistrukturer-

ade intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Vid diagnostisering kan personen initialt 

uppleva hopp och lättnad. Långvarig 

sjukdom kan skapa en känsla av ledsamhet 

och förlust av det normala. Sjukdomen 

upplevs vara en stor börda med negativa, 

men nödvändiga livsstilsförändringar. 

Rädsla för att andra ska reagera negativt 

när personen berättar om sin sjukdom.  

Hög 

Matini et 

al. (2016) 

Storbritan-

nien 

Kvalitativ 

design 

22 Semistruktur-

erade intervjuer/ 

tematisk analys 

Den långvariga sjukdomen upplevdes som 

förlust av jaget. Det viktiga är att inte se 

sig själv leva ett onormalt liv, utan att se 

livet som normalt men med en sjukdom. 

Kontakt med andra sjuka kan utveckla 

förståelsen för sjukdomen. 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare  

(År)  

Land 

Typ av 

studie  

Delta-

gare  

Metod  

Datainsamling  

Analys  

Huvudfynd  Kvalitet 

Schwenk 

et al. 

(2014) 

USA 

Kvalitativ 

design  

15 Semistruktur-

erade intervjuer/ 

tematisk analys 

Vistelse i nya miljöer och rubbade rutiner 

skapade oro. Sociala kontakter kan vara ett 

stöd för att uppleva god hälsa. Autonomi 

sågs som en viktig del i vardagen. 

Hög 

Skrautvol 

et al. 

(2017) 

Norge 

  

Kvalitativ 

design 

13 Strukturerade 

intervjuer/ 

hermeneutisk  

Sjukdomen kräver förståelse för vart 

gränsen för fysisk aktivitet och stress går. 

Genom att ha kunskap om sin kropp och 

vilken typ av aktivitet kroppen klarar av 

kan lidandet minska och hälsa främjas. 

Oro och depression var vanligt vid CD. 

Hög 

 

Analys 

Studien syftade till att beskriva personers upplevelser och därmed användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Innehållsanalysen har utförts enligt Graneheim och 

Lundman (2004) metodartikel. En kvalitativ innehållsanalys handlar om att tolka data på olika 

nivåer. Vid användning av manifest ansats analyserades den faktiska texten, det uppenbara utan 

egen tolkning.  

 

Innehållsanalysen påbörjades genom att läsa hela texten upprepade gånger för att sedan extrahera 

textenheter som besvarade studiens syfte (jmf Graneheim & Lundman, 2004), i studien 

extraherades 248 textenheter från artiklar där intervjuer genomförts. Textenheter är en 

sammansättning av ord eller meningar som beskriver upplevelser. Dessa textenheter översattes 

till svenska och kondenserades, vilket betyder korta ned texten men bevara kärnan, detta steg låg 

till grund för att skapa kategorier där liknande innehåll sorterades in. Denna process kallas 

abstraktion och genomfördes under hela arbetets gång.  

 

Kategorier är centralt i den kvalitativa innehållsanalysen. En kategori innefattar en samling 

textenheter med liknande innehåll. Kategorier är initialt homogena men på sikt heterogena 

grupper, därför bör data vilket svarar på syftet aldrig exkluderas. Detta innebär att till en början 

grupperades textenheter som liknade varandra in i samma kategori, vilket medförde att 

kategorierna på sikt beskrev olika upplevelser. Kategorier innefattar ofta ett flertal 

underkategorier. Mänskliga upplevelser kan vara svårt att placera in i tydliga kategorier, data bör 

dock inte vara möjligt att placera in i flera kategorier. Kategorisering utfördes genom att 
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sammanföra upplevelser med liknande innehåll för att skapa relevanta kategorier som svarade 

mot syftet. Detta genomfördes i upprepade steg för att slutligen utmynna i huvudkategorier som 

innefattade data från subkategorier. Kategorisering har skett i fyra steg, i de tre första 

kategoriseringsstegen grupperades textenheter som liknade varandra, dessa benämns 

subkategorier. I det fjärde steget sammanfördes subkategorierna för att utmynna i fem 

huvudkategorier som svarade på syftet. Författarna har under analysprocessen upprepade gånger 

jämfört textenheterna med originalkällan för att verifiera att inga egna tolkningar av de beskrivna 

upplevelserna gjorts (jmf Graneheim och Lundman, 2004). 

  

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier (tabell 3). Kategorierna beskrivs i brödtext med 

citat från originaltexten. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna rädsla och oro 

Att känna sig begränsad och behöva anpassa livet 

Att självbild och livslust förändras  

Att mötas av misstro men vara i behov av stöd 

Att acceptera sjukdomen och ta kontroll över livet  

  

Att känna rädsla och oro  

I studien av Matini och Ogden (2016) beskrev personer med Crohns sjukdom (CD) att ovissheten 

av vad som har orsakat sjukdomen skapade en ständig oro och tankar om den hade gått att 

förhindra eller att sjukdomen var deras eget fel. Symtom, behandling, biverkningar och 

försämringsperioder beskrevs som tillfällen då de kände mer oro och ängslan. Upplevelsen av 

rädsla och oro beskrevs också förekomma vid tankar på en livstid med sjukdomen och 

behandlingens långtidseffekter (Kluthe et al., 2018) eller för försämring i sjukdomen eller att bli 

inkontinent (Devlen et al., 2014). Dessutom beskrevs en stor rädsla för att sjukdomen kunde 

utvecklas till cancer och ett förkortat liv (ibid.). Det fanns en ovilja att prata om sin sjukdom i 

rädsla om att detta kunde orsaka en försämring (Garcia-Sanjuan et al., 2018b) och i flertalet 

studier (Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Jordan et al., 2018) beskrevs en önskan om att veta mer om 

sin sjukdom för att kunna lära sig och bli expert på sitt tillstånd. 
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I have never clearly been told why I have the disease, and although I have often asked... no-one 

has been able to give me an explanation (Garcia-Sanju et al., 2018, s. 356). 

 

Att inte få tydlig information om sin sjukdom skapade en känsla att inte läkarna vill hjälpa vilket 

resulterade i förlorad tillit till vården (Garcia-Sanjuan et al., 2018b). Detta kunde skapa känslor 

av hjälplöshet (Matini & Ogden, 2016) och en känsla av att fokus hos vårdpersonalen endast låg 

på medicinering och inte på hur de som patienter mådde (Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Skrautvol 

& Nåden, 2017). 

 

I have to look after myself, because the physicians and other professionals don’t help me at all, 

they’re only good for changing my pills and I’m always ill, so now I try to find out by myself 

what’s good for me (Garcia-Sanju et al., 2018, s. 356). 

 

Att känna sig begränsad och behöva anpassa livet 

I studier (Devlen et al., 2014; Schwenk et al., 2014) beskrev personer med CD att besvär från 

tarmen upplevdes generande, förödmjukande och symtomens oförutsägbarhet gav en känsla av 

att sakna kontroll över sitt liv samt orsakade begränsningar i vardagen. I flertalet studier (Devlen 

et al., 2014; Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Hall et al., 2005; Jordan et al, 2018) beskrev personer 

att begränsningar i det dagliga livet kunde vara att de fick ställa in resor om symtomen 

förvärrades, att de bara gick till ställen som kändes trygga och där det fanns en toalett nära. Att 

inte kunna äta vad eller när de ville upplevdes som förluster i livet samtidigt som de ibland inte 

brydde sig om vad de åt trots att det kunde orsaka försämring. I studier (Cooper et al., 2010; Hall 

et al., 2005) beskrev personer sig uppleva det svårt att veta hur mycket kontroll det var möjligt 

att ta över sin sjukdom, och att förlusten av kontroll kunde vara både fysisk och psykisk. Förlust 

av tarmkontrollen upplevdes pinsamt men att tappa tarmkontrollen offentligt var det värsta och 

att hantera en sådan förlust var utmanande.  

 

I won’t get on the tubes, I started to cycle to work as that way I can stop if I need to (Jordan et al., 

2018, s. 641).  

 

I studier (Jordan et al., 2018; Matini & Ogden, 2016) beskrevs att det kunde vara svårt att delta i 

sociala sammanhang eller bara att lämna huset av rädsla och ångest för sina pinsamma symtom, 

vilket kunde leda till oro över för att bli socialt isolerad. Livet behövde anpassas efter sjukdomen 
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(Hall et al., 2005). Att uppleva fatigue och att känna otillräcklig energi satte stopp för aktiviteter, 

vilket gjorde det viktigt att samarbeta och lyssna på kroppen för att lära sig hantera tröttheten. 

Det gällde även att anpassa arbetsförmågan (Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Skrautvol & Nåden, 

2017). Att känna krav på arbetsprestationen från sin arbetsgivare var en utmaning beskrev 

personer med CD, främst under försämringsperioder som ledde till frånvaro från arbetet (Cooper 

et al., 2010). 

  

I just don’t go out some times, sometimes because I am not feeling well or am tired or just can’t 

face the anxiety of going out, getting prepared and not knowing what my bowels might do, I feel 

low then, stuck in the house, it worries me that I might end up a bit isolated (Jordan et al., 2018, 

s. 641). 

   

Overeating, fast food and spirits are all bad for me, but obviously I don’t care when I’m at a 

wedding celebration or something like that, I eat and drink what I want, even though I know that 

I’ll be worse the next day (Garcia-Sanju et al., 2018, s. 357).  

 

Att självbild och livslust förändras 

Sjukdomen medförde att personerna med CD upplevde att de behövde kompromissa med sin 

självidentitet och upplevelsen av att inte känna sig helt anpassad kunde skapa avundsjuka mot 

människor i deras omgivning (Matini & Ogden, 2016). En upplevelse av rastlöshet och 

humörsvängningar kunde skapa en känsla av bitterhet som i längden innebar en förlust av jaget 

och att inte känna igen den person dem en gång var (Garcia-Sanjuan et al., 2018b).  

 

Att förstå att sjukdomen alltid kommer vara kvar och att det inte finns någon botande behandling 

kunde ge en känsla av nedstämdhet. Förlust av hoppet om att det någonsin blir bättre kunde 

skapa en känsla av ilska och frustration, ibland även ett hat mot sjukdomen (Matini & Ogden, 

2016). Ökad sjukdomsaktivitet kunde göra att allt kändes mer negativt (Schwenk et al., 2014). 

Dessa försämringsperioder kunde göra måendet sämre och orsaka depression och kunde förvärra 

sjukdomen (Dibley et al., 2018; Skrautvol & Nåden, 2017). Tiden innan insjuknande beskrevs 

som lycklig men efter sjukdomsdebut och diagnos tog det upp all tankekraft (Garcia-Sanjuan et 

al., 2018b). 
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When you are really feeling bad, it does make you feel depressed. Whether you think, ‘Oh well I 

can’t go out,’ or it just makes you feel that way... you can quite easily just sit and get more and 

more depressed about it (Dibley et al., 2018, s. 846). 

  

Personer i en studie (Hall et al., 2005) beskrev sjukdomen som ovälkommen, stinkande, 

smärtsam och pinsam. Det fanns en oro för att andra skulle tycka att en är äcklig eller konstig 

(Garcia-Sanjuan et al., 2018b), att det är en smutsig sjukdom (Dibley et al., 2018) och att ingen 

skulle finna en person med sjukdomen attraktiv (Jordan et al., 2018).  

  

I don’t have (incontinence) all the time. . . (but) when it happens, I just feel it’s the end of the 

world. I just feel so horrible, dirty. I don’t want to live my life in this condition, really depressed, 

almost suicidal after an accident like that (Dibley et al., 2018, s. 846). 

 

Att mötas av misstro men vara i behov av stöd  

I studier (Devlen et al., 2014; Dibley et al., 2018; Matini & Ogden, 2016) beskrev personer att de 

upplevde att familjen och övriga personer i omgivningen hade bristande kunskap om Crohns 

sjukdom, det fanns missuppfattningar om sjukdomen och hur det var att leva med den, vilket 

gjorde det svårt att leva med sjukdomen som är osynlig för andra. Detta ledde till att andra inte 

tog deras tillstånd på allvar vilket beskrevs vara en besvikelse, och gjorde att sjukdomens 

påverkan på deras dagliga liv underskattades. Dessutom kunde omgivningen visa brist på 

förståelse och klandra dem för att ha drabbats av Crohns sjukdom. 

  

My mother refuses to this day to acknowledge that there is anything wrong with me... she 

believed that something I was eating must be causing this, that I was doing it on purpose (Dibley 

et al., 2018, s. 846). 

  

Personer beskrev sig uppleva skam över att sjukdomen sågs bryta mot sociala normer, vilket de 

menade ledde till utanförskap eller stigmatisering (Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Jordan et al., 

2018). Det fanns en ständig oro över vad andra tyckte, det gjorde att de ville dölja symtomen och 

många valde därför att inte berätta om sina problem. Dessutom fanns en önskan om att inte 

behandlas annorlunda av omgivningen (Dibley et al., 2018). 

  

I think I struggled with my close family at first because I didn’t want it to look like I was making 

a mountain out of a molehill... I think they underestimated the impact Crohn’s could have (Dibley 

et al., 2018, s. 844). 
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I en studie (Matini & Ogden, 2016) beskrev personer med CD att de upplevde det som svårt att 

upprätthålla relationen med sin partner (ibid.). Det fanns en oro över att bilda familj eller att 

skaffa fler barn, vilket beskrevs vara av rädsla för de efterföljande svårigheterna från tidigare 

graviditeter (Devlen et al., 2014; Garcia-Sanjuan et al., 2018b).  

 

I motsats till misstron som de beskrev sig mötas av beskrev personer med CD i studier (Devlen 

et al., 2014; Garcia-Sanjuan et al., 2018b) att det sociala stödet från vänner, familj och partner 

var viktigt för att de skulle kunna hantera det dagliga livet med sjukdom. I ett flertal studier 

(Kluthe et al., 2018; Matini & Ogden, 2016; Skrautvol & Nåden, 2017) beskrev personer med 

CD att det var viktigt att kunna dela upplevelser med andra och hitta lösningar i vardagen. Detta 

underlättades genom att få empati och stöd i situationen, vilket också stärkte banden med de 

närmsta vännerna. I studier (Jordan et al., 2018; Matini & Ogden, 2016; Schwenk et al., 2014) 

beskrevs att öppenhet om sjukdomen inte ledde till några negativa konsekvenser, det kunde 

istället ha en hjälpande effekt som normaliserade tarmsjukdomen och minskade känslan av 

ensamhet (ibid.). Dessutom kunde kontakt med andra med CD vara stödjande vilket beskrevs ha 

positiv effekt på känslor och upplevelsen av hälsa (Garcia-Sanjuan et al., 2018b; Schwenk et al., 

2014). 

  

I think if anything those friends have become closer because I think they feel I’ve shared a lot 

more with them now because they know so much about it and they know how hard it’s been, 

they’ve been there in the hospital and wherever else and they’re still with me when I feel terrible 

so they see it face to face (Matini & Ogden, 2016, s. 2497-2498). 

  

Om stöd saknades från närstående kunde vårdpersonalen få en viktig roll. Om det fanns tillit för 

vårdpersonalen kunde de vara ett stort stöd och en nära relation kunde utvecklas. Det kunde vara 

en trygghet att vårdpersonalen hade kunskap om CD och behandlingsstrategierna för att 

sjukdomen skulle upplevas mindre förödmjukande och pinsam (Dibley et al., 2010; Garcia-

Sanjuan et al., 2018b). 

  

It’s different with a professional person, a nurse. Every time I go to hospital, I’m not embarrassed 

to show (the stoma) because I know they know about it, but in general, people don’t know what a 

stoma bag is (Dibley et al., 2018, s. 844). 
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Att acceptera sjukdomen och ta kontroll över livet 

I en studie (Kluthe et al., 2006) beskrev personer med CD att de upplevt det som svårt att leva 

med problem från mag-tarmkanalen utan att veta orsaken till dem varför diagnosen varit en 

lättnad. Behandling var nödvändig för att ta kontroll över symtomen (Hall et al., 2005), och när 

de exempelvis hade färre toalettbesök visste de att medicineringen fungerade (Cooper et al., 

2010). För att lyckas med behandlingen krävdes acceptans av sjukdomen och den livslånga 

behandlingen (Hall et al., 2005).  

 

Personerna upplevde att sjukdomen var oförutsägbar och det krävdes beslutsamhet för att den 

skulle bli en del av livet (Cooper et al., 2010; Dibley et al., 2018; Hall et al., 2005). Sjukdomen 

blev en del av identiteten, men den definierade inte vem de är som person (Schwenk et al., 

2014). För att fortsätta livet med sin sjukdom upplevde personerna att det krävdes en acceptans 

för framtida hinder. Det handlade om att ta tillvara på de goda stunderna och leva fullt ut, det 

kunde vara svårt och en utmaning men det skapade en möjlighet till att känna lycka trots 

omständigheterna (Matini & Ogden, 2016). 

  

I’m happy, I’ve accepted this is what I’ve got and this is how it’s gonna be so it’s generally fine 

… I was scared and upset for a long while, but as I say that comes and goes, it’s still gonna 

happen occasionally (Matini & Ogden, 2016, s. 2500). 

  

För att ha positiv inställning till livet med sjukdomen upplevde personerna att de behövde 

utveckla copingstrategier för att öka självförtroendet och möjligheten att hantera sjukdomen vid 

förändringar i livet (Schwenk et al., 2014). En del använde humor för att kunna se sjukdomen 

från ett större perspektiv (Dibley et al., 2018) medan andra beskrev att de utgick från att det 

fanns andra som har det värre (Hall et al., 2005). Det handlade om att vara beslutsam och att 

ständigt kämpa för att sjukdomen inte skulle ta kontroll (Hall et al., 2005; Martini & Ogden, 

2016). Det emotionella upplevdes också som en viktig komponent för att hantera och känna 

kontroll över sin situation för att inte orsaka försämring (Garcia-Sanjuan et al., 2018b). Genom 

att berätta om sin sjukdom kunde missförstånd undvikas och ge en känsla av ökad kontroll 

(Dibley et al., 2018). Kontroll kunde även främjas genom fysisk aktivitet för att ge ökad 

energinivå, fysisk aktivitet var viktigt för hela kroppen men även psykiskt (Skrautvol & Nåden, 

2017).  
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My experience with CD and what I tell others is that if you are in a healthy period, then you 

should begin to have physical activity. When your body is strong, it helps you a lot in periods 

when you are feeling ill, too (Skrautvol & Nåden, 2017, s. 35). 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med Crohns sjukdom (CD). 

Analysen resulterade i följande kategorier: Att inte förstå skapar oro och rädsla, att känna sig 

begränsad och behöva anpassa livet, att självbild och livslust förändras, att mötas av misstro men 

vara i behov av stöd samt att acceptera sjukdomen och ta kontroll över livet.  

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer med CD upplevde oro av att inte veta vad 

som orsakat sjukdomen. Vidare beskrevs även rädsla för vad sjukdomen kunde leda till och vad 

som orsakade försämring. Rogers et al. (2000) beskriver att personer kan uppleva barriärer där 

möjligheten att kommunicera med vårdpersonal minskar och att de inte ges möjlighet att vara 

delaktig i sin egen vård. Läkare väljer att inte delge tillräckligt med information för att de anser 

att informationen är onödig, opassande eller för svår för patienterna att förstå. Detta leder till att 

personer väljer att inte ställa frågor för att de anser att läkaren vet vad som är bäst. Enligt Restall 

et al. (2017) kan informationen även vara avskräckande, att veta mer om sjukdomen kan leda till 

att personerna tänker mer på sin sjukdom och svåra situationer som kan uppstå. Liknande fynd 

framkom även i vår studies resultat där personer med CD beskrev att de önskade mer 

information om sjukdomen samtidigt som de också var rädd att prata om sjukdomen. Lesnovska, 

Hjortswang, Hollman Frisman, Börjeson och Hjelm (2017) beskriver att vårdpersonal inte bör ge 

information under försämringsperioder eftersom det kan innebära svårigheter att tillgodogöra sig 

information. Rogers et al. (2000) menar att det hos patienter kan finnas tankar om att det är bättre 

att inte veta för mycket om sjukdomen, då ökad kunskap kan vara skrämmande. En kronisk 

sjukdom är svår att förutspå och det finns ingen botande behandling, men för att upplevelsen av 

sjukdomen ska kännas mer positiv beskrivs att vårdpersonal bör vara öppen och tydlig i 

kommunikationen till patienten.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att personer med CD upplevde att vårdpersonalens 

fokus inte låg på deras mående, utan på medicinering. Det fanns ett behov av att få mer 
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information om sin sjukdom för att inte förtroendet för vården skulle minska. Lesnovska et al. 

(2017) visar att ömsesidig respekt och förtroende är viktigt i mötet med vården för att en tillit ska 

uppstå. För att vilja ta del av information beskriver Restall et al. (2017) att den behöver ges av 

förtroendeingivande personal med stor kunskap om sjukdomen, som lyssnar på personens oro, 

uppmuntrar till diskussion om svåra frågor och gör personen delaktig i beslut kring sin 

behandling. Därtill menar Sajadinejad, Asgari, Molavi, Kalantari och Adibi (2012) att 

vårdpersonalen alltid bör anamma det personcentrerade förhållningssättet, vilket författarna till 

denna studie menar skulle vara viktigt även i mötet med personer med CD då detta skulle stärka 

patientens delaktighet i sin vård och öka deras begriplighet av sjukdomen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att symtomens oförutsägbarhet kunde orsaka begränsningar i 

vardagen. Det innebar att livet behövde anpassas för att leva med sjukdomen, vilket orsakade oro 

över att bli socialt isolerad. Enligt en studie (Kemp, Griffiths & Lovell, 2012) är rädslan främst 

associerad med tankar på tidigare situationer som var fyllda med känslor av skam och 

förödmjukelse. Det kan orsaka ett undvikande beteende och leda till att personerna håller sig 

borta från situationer eller sociala tillfällen som upplevs osäkra samt vara ett hinder för 

individens arbetsförmåga. Enligt en studie (Restall et al., 2016) vill personer anpassa livet till ett 

liv med sin kroniska sjukdom. Sjukdomen kan kräva att arbetslivet anpassas, för många behöver 

arbetet vara flexibelt för att inte påverkas av frånvaro som symtom kan orsaka.  

 

I vår studies resultat framkom att personer med CD försökte hantera vardagen med sjukdom 

genom att lyssna till kroppens signaler. Kvåle och Synne (2013) beskriver cancerpatienters 

upplevelser av god omvårdnad med stöd av Antonovskys teori om känsla av sammanhang. De 

visade att sjuksköterskan kan vara ett stort stöd för att stärka begriplighet i livet med sjukdom. 

Att delge individanpassad information, låta patienten vara delaktig i sin vård och finnas 

tillgänglig för att besvara funderingar de har kan öka begripligheten. Genom att hjälpa patienten 

att identifiera individuella behov och resurser kan sjuksköterskan genom motiverande samtal 

främja hanterbarhet. Sjuksköterskan kan stödja patienten att se vad som är meningsfullt och 

viktigt för individen när livet med sjukdomen känns påfrestande (jmf Kvåle & Synne, 2013). Vi 

menar att detta skulle kunna överföras till möten med patienter med CD, för att stärka deras 

begriplighet av sjukdomen som därmed skulle främja deras förmåga att kunna hantera den. Detta 
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skulle kunna leda till känslor av meningsfullhet trots begränsningar i det dagliga livet på grund 

av sjukdom.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att förlust av jaget och ett liv med en långvarig 

sjukdom ledde till känslor av nedstämdhet, ilska och frustration. Försämringsperioder med ökad 

sjukdomsaktivitet ledde också till minskat välmående och depression. Rogers et al. (2000) 

beskriver att leva med långvarig sjukdom kan kännas som något slutgiltigt och oåterkalleligt, 

vilket kan leda till sänkt välbefinnande. Relaterat till personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

finns det enligt Sajadinejad et al. (2012) delade meningar om sjukdomen leder till ökad 

förekomst av depression och ångest och att det inte finns något sådant samband. Eftersom 

depression och ångest enligt Graff, Walker och Bernstein (2009) påverkar sjukdomen negativt 

behöver den behandlas för att minska lidande och främja livskvalitet hos den drabbade personen. 

I vår studies resultat framkom att tiden efter sjukdomsdebut till skillnad för tiden före, upplevdes 

av personer med CD vara energikrävande. Då depression enligt Graff et al. (2009) kan kopplas 

samman med tiden för diagnostisering, och enligt Sajadinejad et al. (2012) ökar oavsett om 

sjukdomen är i en lugnare fas eller försämrad är det viktigt att utreda förekomsten av depression 

och ångest. Vi menar att detta oavsett att det är okänt om det finns en direkt eller indirekt 

koppling till sjukdomen är viktigt relaterat till att det i vår studies resultat framkom att personer 

med CD kan ha självmordstankar. Ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på den enskilda 

personens behov och den påverkan sjukdomen har på dennes vardag skulle kunna främja 

delaktighet och hanterbarhet hos dem.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att omgivningens bristande kunskap om sjukdomen ledde 

till minskad förståelse för hur det är att leva med CD. En studie (Palant & Himmel, 2018) 

beskriver att när omgivningen uttryckte överdriven sympati för personer med CD kunde det 

sociala stödet upplevas som negativt. Detta ledde till att personer utvecklade strategier för att 

undvika sociala kontakter, medan andra helt slutade prata om sjukdomen. En studie (Umberson 

& Karas Montez, 2010) beskriver att negativa sociala miljöer och relationer som inte är 

stödjande kan bli ett hinder för hälsosamma tankar och beteenden. Albion, Collins och Werth 

(2007) menar att personer som lever med en osynlig sjukdom har en möjlighet att välja om de 

vill berätta om sin sjukdom eller inte. Att ha denna möjlighet främjar känslan av 
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självbestämmande. I vår studies resultat framkom att personer med CD upplevde rädsla för att 

inte bli tagen på allvar på grund av att sjukdomen är osynlig för andra. Relaterat till vårt resultat 

menar vi att det är viktigt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal vara medveten om att när 

personerna är i en bättre period och har ett hälsosamt utseende kan det leda till att omgivningen 

anser att personen överdriver sina symtom, vilket kan ligga till grund för utvecklande av 

stigmatisering. Att berätta om sin sjukdom tillhör inte normen, dock är det ett sätt att inte tillåta 

stigmatisering. De flesta personer berättar inte om sin sjukdom förrän symtomen är för svåra att 

dölja.  

 

I vår litteraturstudies resultat framkom att det kunde vara svårt att behålla relationer då 

sjukdomen kunde skapa en känsla av att vara en begränsning för den andra. Det framkom även 

en uttalad oro över att bilda familj. Enligt Muller, Prosser, Bampton, Mountifield och Andrews 

(2010) kan kronisk sjukdom ha en negativ effekt på intima relationer och en negativ inverkan på 

kroppsbild, libido och möjlighet till sexuell aktivitet. Minskad intimitet med sin partner beskrivs 

bero på graden av sjukdomsaktivitet, vilket ger minskad lust samt en känsla av oro och rädsla för 

hur partnern reagerar om en drabbas av exempelvis inkontinens. I en studie beskriver 

Mountifield, Bampton, Prosser, Muller och Andrews (2009) att personer med CD väljer att inte 

genomgå graviditeter på grund av fatigue samt oro för hereditet och medfödda avvikelser. 

Författarna till denna studie menar att det för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter 

personer med CD är viktigt att ha mod att fråga om relationerna och intimitet samt sexualitet.  

 

I litteraturstudien framkom att socialt stöd från vänner, familj och partner var en stor resurs för 

att leva ett gott liv med sin sjukdom. En studie (Umberson & Karas Montez, 2010) beskriver att 

sociala relationer har en god effekt på hälsofrämjande beteenden, samt den mentala och fysiska 

hälsan. Socialt stöd kan främja känslan av ett meningsfullt liv och minska upplevelsen av stress. 

En annan hälsofrämjande effekt är enligt Sohail, Yasin och Ahmad (2018) att socialt stöd även 

minskar uppkomsten av depression som kan vara orsakad av ensamhet och isolering. I denna 

litteraturstudies resultat framkom att vårdpersonalen kan vara ett stort stöd och en trygghet vid 

frånvaro av stöd från närstående. Smailhodozic, Hooijsma, Boonstra och Langley (2016) 

beskriver att stödjande sociala relationer är en ömsesidig relation där interaktionen kan leda till 

förbättring av hanteringsförmåga, känsla av värdighet och tillhörighet samt ökad kompetens. 
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Vidare beskrivs att socialt stöd kan bestå av olika delar; emotionellt stöd handlar om att 

kommunikationen möter det känslomässiga behovet där vårdpersonal visar omsorg och bemöter 

patientens känslor. En viktig del är att vårdpersonal ger patienten stöd i form av individanpassad 

information och en möjlighet att ställa frågor, dela sina tankar och upplevelser. Ytterligare ett 

viktigt stöd kan vara att vårdpersonalen gör det möjligt för patienten att få kontakt med andra i 

liknande situation och främja relationer, samt att stödja självkänsla och uppmuntra patienten att 

klara av utmaningar.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att sjukdomen inte definierade vem personen var 

men för att ta kontroll över livet krävdes det acceptans för den nya situationen. Delmar et al. 

(2005) beskriver att hur personen känner sig och hur livet hanteras beror på hur de förhåller sig 

till sin sjukdom, sig själv och sitt liv. Att vara i harmoni med sig själv kan handla om att lära och 

vänja sig vid sin nya situation. Att vänja sig kan innebära en försoning med sjukdomen och ett 

erkännande av tillståndet som en del av sig själv, detta blir en rörelse mot acceptans. Det kan 

handla om att acceptera sig själv och sin nya livssituation. Om det finns hinder för personen att 

leva “sitt liv” kan det vara svårt att komma i harmoni med sig själv och därmed bli svårt att 

acceptera sin livssituation. Luo, Lin, Shang och Li (2018) menar att personer som bäst anpassade 

sig till sjukdomen var de som ville veta mer, höll humöret uppe och var optimistiska. I vår 

studies resultat framkom att personer med CD försökte ta tillvara de goda stunderna i livet och 

leva full ut, vilket gav dem känslan av välbefinnande. Detta kan ses som att personen genomgår 

en transition som enligt Kralik, Visentin och van Loon (2006) är en anpassningsprocess som 

definieras som att individen går från ett steg i livet till ett annat med varierande grad av 

instabilitet. Detta innebär att transition inte bara är en förändring, det handlar främst om den 

psykologiska processen som innebär att re-orientera sig själv och sitt inre. Transitionen sker när 

personens (vardagliga) liv avbryts och en förändring krävs. Dock är transitionen inte någonting 

som bara händer, den inre processen kräver att individen är medveten om att det nya livet kräver 

en förändring och skapar ett engagemang. Ett engagemang för att söka information, hitta nya sätt 

att leva, förstå omständigheterna samt ta hjälp och stöd från andra för att möjliggöra 

transitionsprocessen. I vår studies resultat framkommer att personer med CD efter en tid med 

sjukdom lär sig att anpassa sin vardag och hantera sin sjukdom och de begränsningar det innebär 

för dem. Kralik et al. (2006) menar att om sjuksköterskor har förståelse för transitionsprocessen 
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kan de hjälpa personer att identifiera förändringar som kommer med sjukdomen och se 

möjligheter i det nya som känns främmande. Om sjuksköterskor har denna förståelse kan de 

bättre vara ett stöd i processen till anpassning.  

 

Metodkritik 

I kvalitativa studier används begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för att 

säkerställa studiens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487–488). För att stärka 

trovärdigheten valdes studier som beskriver personers upplevelser av att leva med CD, utan 

begränsning till något specifikt kön eller åldersgrupp vilket medför att resultatet skildrar 

upplevelser från olika perspektiv (jmf Graneheim & Lundman, 2004). Ytterligare stärktes 

trovärdigheten genom att utomstående personer i form av handledare och seminariedeltagare 

granskat litteraturstudiens delar (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488).  

 

Kvalitativa studier uppnår pålitlighet när studiens tillvägagångssätt är så tydligt beskrivet att 

studien går att göra om (Henricson, 2012, s. 474). För att stärka pålitligheten presenteras den 

systematiska litteratursökningen i en tabell och hur urvalet av studier gjorts. De vetenskapliga 

artiklarna granskades och presenterades i en tabell, slutligen beskrivs dataanalysen utförligt. 

Resultatet presenteras i brödtext utifrån kategorier för att tydligt beskriva personers upplevelser 

av att leva med CD, upplevelserna förstärktes med citat för att stärka pålitlighet (jmf Henricson 

& Mårtensson, 2012, s. 574). Svagheter i litteraturstudien är att vid den systematiska 

litteratursökningen framkom vetenskaplig litteratur som uteslöts då den inte fanns i LTU:s 

databas vilket begränsade datainsamlingen. Den vetenskapliga litteraturen i studien var på 

engelska, detta är inte författarnas modersmål och därför användes ordböcker vid 

språkförbistring, vilket kan göra att nyanseringar i språket försvunnit vid översättning. 

Examensarbetet utförs under en kort tidsperiod och det är den första stora litteraturstudien 

författarna har skrivit, vilket kan påverka studiens pålitlighet.  

 

Bekräftelsebarhet i en studie uppnås genom att studiens resultat svarar mot syftet samt att den 

vetenskapliga litteraturen har analyserats utan att författarna gjort egna tolkningar, tankar eller 

värderingar. För att säkerställa bekräftelsebarhet i studien valde författarna att kontinuerligt 
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under analysprocessen gå tillbaka till originalkällan för att försäkra sig om att inga egna 

tolkningar har skett (jmf Polit & Beck, 2012, s. 585).  

 

Överförbarhet innebär om det går att dra slutsatser utifrån studiens resultat och om resultatet kan 

överföras till andra grupper eller i en annan kontext. Om resultatet är överförbart bedöms av 

läsaren som tar del av studien (Polit & Beck, 2012, s. 585). Författarna anser att resultatet är 

överförbart då den vetenskapliga litteraturen som ingått i studien har liknande resultat, kommer 

från olika länder och publicerade under de senaste 15 åren samt att urvalsprocessen och 

tillvägagångssätt i analysen är tydligt beskriven för att ge möjlighet till replikering. En faktor 

som påverkar överförbarheten är dock att upplevelser är subjektiva och därför svåra att applicera 

på en annan population eller i en annan kontext (jmf Polit & Beck, 2012, s. 585).  

 

Slutsats 

Crohns sjukdom kan påverka livet på varierande sätt, det kan skapa en oro och rädsla men även 

en vilja att ta del av kunskap och bli expert på sitt tillstånd. Om inte vårdpersonal har ett 

personcentrerat förhållningssätt där patientens autonomi främjas kan patienten tappa tilltron till 

vården och uppleva hjälplöshet. Sjukdomen kan leda till begränsningar av livet där sociala 

situationer känns utmanande och arbetslivet påverkas. Det kan även upplevas som att sjukdomen 

kräver en kompromiss av självidentiteten vilket kan upplevas deprimerande och skapa 

stigmatisering. För att leva ett liv med sin sjukdom och uppleva en god hälsa genomgår 

personerna med CD en transitionsprocess där sjukdomen blir en del av livet. I denna process kan 

sjuksköterskan vara ett viktigt stöd. Crohns sjukdom är inte bara en sjukdom som drabbar 

personen fysiskt, utan även emotionellt, psykiskt och psykosocialt. Genom att skapa en förståelse 

för upplevelsen av att leva med CD tror vi att omvårdnadsarbetet kan utvecklas och att 

sjuksköterskor kan bemöta dessa personer på ett mer respektfullt och förstående sätt.  Vidare bör 

kvalitativ forskning inom ämnet göras för att ta del av fler narrativa berättelser av de individuella 

subjektiva upplevelserna av att leva med CD. Intressant vore även att undersöka vad som gör att 

vissa personer “lättare” accepterar sjukdomen medan andra kan uppleva suicidala känslor.  
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