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Sammanfattning
Irritable Bowel Syndrome är en vanlig kronisk mag-tarmsjukdom som medför
konsekvenser i det vardagliga livet för den som lever med sjukdomen. Än idag är
orsaken till sjukdomen okänd, likväl finns inga tydliga riktlinjer för hur den ska
behandlas. Syfte: Att belysa upplevelsen av att leva med Irritable Bowel Syndrome.
Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats.
Resultat: Resultatet baserades på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Utifrån
meningsenheter framkom tre huvudkategorier; Ett begränsat liv, Emotionell påverkan
och Behov av förståelse och stöd med tillhörande sex underkategorier; Social
isolering, Brist på energi, Rädsla och oro, Frustration, Att inte bli tagen på allvar av
hälso- och sjukvårdspersonal och Att förstå och acceptera sin sjukdom. Slutsats: Att
leva med Irritable Bowel Syndrome medförde begränsningar i det vardagliga livet.
Det handlade både om professionella och privata områden. Att leva med den kroniska
sjukdomen påverkade de drabbade individerna emotionellt eftersom de uttryckte att
de inte kunde leva ett ”normalt” liv på grund av de oförutsägbara och genanta
symtomen. I möten med hälso- och sjukvårdspersonal var det viktigt att ett
personcentrerat förhållningssätt användes. Resultatet visade att individer med IBS
uttryckte frustration över att inte få information och kunskap om deras sjukdom samt
brist på evidensbaserad behandling. Därför behöver forskning bedrivas inom området.
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Abstract
Irritable Bowel Syndrome is a common chronic gastroinestinal disease that has
consequenses in the everyday life for persons living with the condition. Still the cause
of the disease is unknown, yet there is no clear guidelines how to treat it. Aim: To
highlight the experience of living with Irritable Bowel Syndrome. Method: The study
was conducted as a systematic literature study with inductive approach. Result: The
result was based on nine qualitative scientific articles. Based on meaningful extracts
three main categories were formed; A limited life, Emotional impact and The need for
understanding and support. Six related subcategories were formed; Social isolation,
Lack of energy, Fear and worry, Frustration, Not to be taken seriously by healthcare
professionals and To understand and accept the disease. Conclusion: Living with
Irritable Bowel Syndrome caused limitations in everyday life. It limited both the
professional life and the private life. To live with a chronic disease affected the
individuals emotionally because they expressed that they could not live a ”normal”
life because of the unpredicable and embarrassing symptoms. In the meeting with
healthcare it was important that a person-centered approach was used. The results
showed that individuals living with IBS expressed frustration about not getting
information and knowledge about their disease and treatment options. Because of this
research needs to be conducted about the chronic condition and potential treatments.
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Inledning
Irritable Bowel Syndrome (IBS) är den vanligaste formen av funktionell tarmrubbning.
Det är 10-15 procent av Sveriges befolkning som har sjukdomen. Den kan drabba både
yngre och äldre människor men debuterar vanligtvis i 30-40 års åldern (Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Trots att IBS är en vanlig
sjukdom är orsaken enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015)
okänd. IBS kännetecknas av återkommande episoder av smärta och/eller obehag i buken
i kombination med avföringsrubbningar och påverkar därmed det dagliga livet. Bouno,
Carson och Flores (2017) visar att sjukdomen inte enbart påverkar privatlivet utan även
arbetslivet i form av minskad produktivitet och en högre sjukfrånvaro. Enligt Weaver,
Melkus och Henderson (2017) omfattar IBS individuella skillnader i symtomen, därför
är det viktigt att patientvården blir personcentrerad. Sjuksköterskor har en betydande roll
i samarbetsprocessen med patienter för att kunna bemöta individuella behov. Trots den
höga andelen som lever med IBS råder det enligt Casiday, Hungin, Cornford, de Wit och
Blell (2009) en okunskap om sjukdomen och hur den ska behandlas. IBS är inte enbart
en mycket vanlig sjukdom utan det är även en tyst sjukdom med påverkan på livet. Det
är därför viktigt att uppmärksamma IBS för att skapa förståelse över hur det är att leva
med sjukdomen (Weaver, Melkus & Henderson, 2017).

Bakgrund
I bakgrunden beskrivs sjukdomen IBS och dess symtom. Vidare beskrivs omvårdnad av
individer med IBS och begreppet personcentrerad vård som teoretisk ram.
Irritable Bowel Syndrome
Orsaken till IBS är idag okänd men störningar i tarmens bakterieflora kan vara en orsak.
Det finns ingen evidens på att det är en primär faktor för sjukdomens utveckling eller
om det är till följd av mag-tarminfektion, förändrad livsstil eller tarmmotorik (Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2015). Enligt National Institute of
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2017) beror störningen i mag-tarmkanalen
som uppstår vid IBS på en interaktionsstörning mellan hjärnan och tarmen. Störningen
bidrar till att tarmen kan bli känsligare och förändra muskelkontraktionen i tarmen. När
tarmen är känsligare blir det lättare att känna buksmärta och uppblåsthet. Förändrade
muskelkontraktioner leder till diarré, förstoppning eller en kombination av både diarré
och förstoppning (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,
2017). Enligt Casiday et al. (2009) är IBS en kombination av symtom där förändrade
och onormala tarmmönster samt buksmärta alltid är förekommande men utan någon
organisk orsak. Sjukdomen beskrevs som en tarmdefekt som reagerar på stimuli som
mat och stress. Spiegel et al. (2010) understryker att symtomen varierar beroende på
vilken IBS-typ som är diagnostiserad. De vanligaste symtomen är smärtor, kramper och
obehag i buken samt förstoppning och/eller diarré. Gaser är vanligt förekommande och
kan ge en kraftig uppblåsthet som bidrar till smärta. Ytterligare symtom enligt Spiegel et
al. (2010) är ofullständig tarmtömning och täta toalettbesök. Det är vanligt att symtomen
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är oförutsägbara och kan komma plötsligt. Eftersom det inte finns någon tydlig
patofysiologisk förklaring till varför IBS uppstår utgår diagnostiseringen enligt National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2017) utefter
symtombildningen efter att ha uteslutit andra hälsoproblem. Windgassen et al. (2017)
refererar till Drossman (2016) som beskriver att Rome IV-kriterierna utvecklades för att
kunna diagnostisera den funktionella mag-tarmstörningen som inte kan förklaras av
medicinska undersökningar. För att diagnostiseras med IBS behövs ett antal
symtomkriterier uppfyllas. Kriterierna visar att de vanligaste symtomen vid IBS är
buksmärta som måste associeras med förändrade tarmrörelser eller avföringskonsistens.
Utifrån Rome IV-kriterierna identifierades fyra kategorier. IBS med förstoppning (IBSC), IBS med diarré (IBS-D), IBS med växlande tarmmönster (IBS-A) och IBS med
diffusa och ospecifika symtom (IBS-U). Enligt National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases (2017) har kvinnor en större benägenhet att drabbas av
IBS än män. Andra riskfaktorer för att utveckla IBS är om en familjemedlem har
sjukdomen, att ha utsatts för stressiga alternativt svåra livshändelser eller haft en
allvarlig infektion i matsmältningssystemet. Bouno et al. (2017) belyser att IBS medför
stora kostnader för samhället genom ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet på
arbetet. Med en rationell handläggning på rätt vårdnivå när sjukdomen diagnostiseras
kan tid och resurser sparas samt undvika onödigt lidande för patienterna.
Omvårdnad vid IBS
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015) syftar behandling
av IBS till symtomlindring eftersom att sjukdomsorsaken både är kronisk och okänd.
Nyckelprincipen som ligger till grund för symtomlindring av IBS är enligt Garner
(2012) personcentrerad vård. I samråd med sjuksköterskor kan skräddarsydda åtgärder
för symtomlindring individanpassas. Det kan innebära exempelvis individuella
livsstilsförändringar, kostråd och psykoterapi. Genom en god relation mellan patienter
och sjuksköterskor i kombination med dessa åtgärder kan symtomen lindras (Garner,
2012). Enligt Weaver et al. (2017) kan sjuksköterskor ge en god omvårdnad genom att
ha en bra kännedom om sjukdomen, dess symtom och Rome IV-kriterierna. Genom att
ständigt vara uppdaterade om sjukdomen och ha kunskaper om symtomlindrande
åtgärder kan sjuksköterskor även utbilda patienter om hur de kan hantera sina symtom
(Weaver et al., 2017). De som lever med IBS har olika symtom, därför är den viktigaste
hörnstenen vid möten med hälso- och sjukvårdspersonal att vården blir personcentrerad
(Garner, 2012).
Personcentrerad vård
Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser för att kunna ge god vård
(McCance & McCormack, 2013). Virginia Hendersons teori fokuserar på människan
som en unik, självständig och aktiv individ. Sjuksköterskor måste sätta sig in i de behov
patienter upplever och ansvarar för att utföra de åtgärder som patienter själv skulle ha
gjort. Henderson sätter stor vikt vid patienters autonomi och integritet (Kirkevold,
2000). Enligt Feo et al. (2016) innebär personcentrerad vård att personen ses som en
2

helhet snarare än en patient med ett tillstånd. För att utveckla och upprätthålla förtroende
måste sjuksköterskor ha samtal med patienter om deras förväntningar. För att patienter
ska vara i centrum för sin egen vård och kunna ge uttryck för sina individuella behov
krävs det att sjuksköterskor är närvarande och lyhörda vid patientmötet. För att uppnå
personcentrerad vård enligt Feo et al. (2016) krävs det att sjuksköterskor erkänner att
patienter är experter på sin egen sjukdom och tar tillvara på tidigare erfarenheter. IBS är
en sjukdom med individuella symtom som ökar behovet av personcentrerad vård, det för
att kunna lindra symtom och uppfylla de individuella behoven (Garner, 2012).

Problemformulering
Irritable Bowel Syndrome drabbar en hög andel av befolkningen och har påverkan på
det dagliga livet. Trots det finns inga tydliga riktlinjer om hur den kroniska sjukdomen
ska behandlas. Eftersom att IBS ter sig på olika sätt är det viktigt att öka förståelsen för
hur det vardagliga livet påverkas för individer med sjukdomen. Även hälso- och
sjukvårdspersonal behöver utveckla kunskap för att kunna bemöta individer med IBS.

Syfte
Att belysa upplevelsen av att leva med Irritable Bowel Syndrome.

Metod
I följande stycken beskrivs studiens design, datainsamling och databearbetning.
Design
Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. En induktiv
ansats har använts för att tolka, skapa mening och få förståelse om hur det är att leva
med IBS. Induktion innebär att ta reda på individers erfarenheter av ett fenomen där
resultatet kan generera en teori (Henricson & Billhult, 2017).
Datainsamling
Enligt Friberg (2017) är det viktigt att få en bra överblick av ämnesområdet för att
undvika att gå miste om relevant information. Därför genomfördes ostrukturerade
fritextsökningar på ämnesområdet IBS för att finna vetenskapliga artiklar till
inledningen och bakgrunden. Till resultatet genomfördes strukturerade sökningar i
databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo.
Inklusions- och exklusionskriterier
Inklusionskriterierna för studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle inkludera
personers upplevelser av att leva med IBS. Artiklarna skulle enbart innehålla sjukdomen
IBS och inga andra mag-tarmsjukdomar. Artiklarna skulle vara på engelska,
vetenskapligt granskade och uppnå grad I av III i Carlsson och Eimans (2003)
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bedömningsmall, vilket motsvarar högsta kvalitet. Mallen är ett verktyg som används för
att bedöma vetenskapliga studier. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 20082018, tidsintervallet valdes för att få den senaste forskningen om ämnet. Deltagarna i
artiklarna skulle vara i vuxen ålder, från 18 år och uppåt, eftersom att sjukdomsdebuten
vanligtvis sker i vuxen ålder. Notera att på databasen PubMed gjordes sökningar från 19
år och uppåt. Ytterligare inklusionskriterier var att resultatartiklarna skulle ha blivit
godkända av en etisk kommitté alternativt följt Helsingforsdeklarationens riktlinjer
(Kjellström, 2017). Artiklar där IBS exkluderades valdes bort då det inte svarade på
syftet med studien.
De sökord som användes vid samtliga artikelsökningar var: Irritable Bowel Syndrome,
experience, living experience, attitude och view. Irritable Bowel Syndrome var
ämnesordet medan resterande sökord skrevs i fritext med trunkering för att få olika
varianter av begreppen. Sökorden kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna
AND och OR, se bilaga B (Forsberg & Wengström, 2015).
Cinahl
Vid insamling av artiklar användes databasen Cinahl. Enligt Forsberg och Wengström
(2015) är det en databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och är
specialiserad på omvårdnadsforskning. Databasen valdes för att göra en begränsning
inom ämnet omvårdnad. Sökningen resulterade i 75 artiklar och en begränsning av
urvalet gjordes genom att välja ut artiklar som hade en rubrik som matchade syftet med
studien. 17 abstrakt lästes för att se om artiklarna innehöll relevant information. Av
dessa artiklar lästes 11 stycken i sin helhet och sex artiklar valdes ut då de uppfyllde
kraven för att svara på syftet med studien. Dessa artiklar granskades med hjälp av
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Efter granskningen valdes resultatartiklar
som hade grad I av III. Det innebar att en artikel som inte uppnådde grad I föll bort,
vilket resulterade i fem utvalda artiklar.
PubMed
Sökning gjordes även i databasen PubMed som enligt Forsberg och Wengström (2015)
innehåller vetenskapliga artiklar både i medicinsk forskning och omvårdnadsforskning.
Sökningen resulterade i 266 artiklar och en begränsning av urvalet gjordes genom att
välja ut artiklar som hade en rubrik som matchade syftet med studien. 32 abstrakt lästes
för att se om artiklarna innehöll relevant information. Av dessa artiklar lästes 17 stycken
i sin helhet och fyra artiklar valdes ut då de uppfyllde kraven för att svara på syftet med
studien. Dessa artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Efter granskningen valdes resultatartiklar som hade grad I av III. Det
innebar att en artikel som inte uppnådde grad I föll bort, vilket resulterade i tre utvalda
artiklar.
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PsycInfo
Ytterligare en sökning gjordes i databasen PsycInfo som täcker psykologisk forskning
inom medicin, omvårdnad och andra närliggande områden (Forsberg & Wengström,
2015). Sökningen resulterade i 88 artiklar och en begränsning av urvalet gjordes genom
att välja ut artiklar som hade en rubrik som matchade syftet med studien. 13 abstrakt
lästes för att se om artiklarna innehöll relevant information. Av dessa artiklar lästes fem
stycken i sin helhet och en artikel valdes ut då den uppfyllde kraven för att svara på
syftet med studien. Artikeln granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall och uppnådde grad I av III. Det innebar att artikeln användes till
resultatet.
Databearbetning
När samtliga resultatartiklar samlats in lästes materialet noggrant till en början
individuellt för att få en tydlig bild av resultatet. Text som svarade på syftet med studien,
så kallade meningsenheter, valdes ut genom selektiv kodning (Sandgren, 2017).
Samtliga delar efter kodning analyserades tillsammans. Utifrån meningsenheterna
identifierades kodord för att skapa underkategorier och övergripande huvudkategorier.
Det insamlade materialet kontrollerades ytterligare en gång för att de identifierade
kategorierna skulle bli representativa och för att det skulle överensstämma med de
utvalda resultatartiklarna. Huvudkategorierna valdes till rubriker i studien (Forsberg &
Wengström, 2015). Författarna till den här litteraturstudien har förförståelse om
sjukdomen IBS men har inte medvetet förvanskat processen av databearbetningen
(Friberg & Öhlén, 2017).

Forskningsetiska överväganden
God etik är ett krav för att bedriva vetenskaplig forskning. Det innebär att den nya
kunskapen som forskningen kan skapa alltid ska vägas mot att skydda de individer som
deltar (Forsberg & Wengström, 2015). Helsingsforsdeklarationen poängterar att
forskningen bör granskas av oberoende personer, det för att opartisk kunna avgöra om
forskningen är etisk. Samtliga vetenskapliga artiklar som användes i resultatet var
vetenskapligt granskade, vilket innebär att forskningen har blivit granskad av oberoende
personer (Kjellström, 2017). Deltagarna i forskningsstudierna informerades om att det
var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under
studiens gång. I flera artiklar gavs informationen både skriftligt och muntligt. Det
informerade samtycket bygger på den etiska principen om att skydda deltagnas frihet
och självbestämmande (Kjellström, 2017). Konfidentialitet tillämpades i
resultatartiklarna för att inte kunna härleda informationen till en viss individ. Eftersom
att samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska har översättning till svenska gjorts
med försiktighet för att bibehålla innebörden. Det innebär att inget resultat från
artiklarna har förvanskats medvetet för att svara på syftet med denna studie (Kjellström,
2017). Eftersom att det är en hög andel personer som lever med IBS ses nyttan med
studien att den kroniska sjukdomen lyfts upp och att det blir belyst om hur det är att leva
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med sjukdomen. Kunskapen kan sträcka sig till sjuksköterskor men också till samhället
eller till mänskligheten i stort.

Resultat
Utifrån det insamlade materialet hittades centrala meningsenheter som resulterade i tre
övergripande huvudkategorier; Ett begränsat liv, Emotionell påverkan och Behov av
förståelse och stöd med tillhörande underkategorier; Social isolering, Brist på energi,
Rädsla och oro, Frustration, Att inte bli tagen på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal
och Att förstå och acceptera sin sjukdom. Huvudkategorierna uppkom av att individer
som lever med IBS uttryckte att de inte hade kontroll på varken sin sjukdom eller sitt liv.
För att få kontroll behövdes en förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal och egen
acceptans av sjukdomen för att kunna hantera livet.
Ett begränsat liv
De oförutsägbara symtomen som kan komma plötsligt medförde att individer som har
IBS varken hade kontroll på sjukdomen eller på sitt liv. Det innebar att livet begränsades
och att sociala sammanhang undveks både på grund av att inte ha kontroll men också på
grund av tröttheten sjukdomen gav.
Social isolering
Individer som lever med IBS hade en vardag som äventyrades av sjukdomen som inte är
livshotande men som hade negativa konsekvenser på professionella, personliga och
sociala områden. Individer med IBS uttryckte att de inte hade kontroll på sjukdomen och
de oförutsägbara symtomen, därmed påverkades det dagliga livet negativt i form av
begränsningar i sociala sammanhang som middagsbjudningar och resor (Björkman,
Dellenborg, Ringstrom, Simrén & Jakobsson Ung, 2013; Björkman, Simrén, Ringstrom
& Jakobsson Ung, 2016; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson,
Sahlberg-Blom, Nyhlin & Ternestedt, 2009; Håkanson, Sahlberg-Blom & Ternestedt,
2010; Jakobsson Ung, Ringstrom, Sjövall & Simrén, 2013; Rønnevig, Vandvik &
Bergbom, 2009; Sibelli et al., 2017). Sjukdomen påverkade både identiteten och social
interaktion. Sjukdomens symtom beskrevs som genanta och gav låg självkänsla vilket
bidrog till att partnerskap påverkades negativt. De som inte hade en partner var oroliga
att träffa någon men även de som levde i förhållanden var rädda för att behöva skämmas
för de tabubelagda symtomen. Lågt humör och rädsla för att inte vara attraktiv på grund
av exempelvis uppblåsthet eller flatulens hade en negativ påverkan på sexlivet
(Björkman et al., 2013; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et al.,
2009; Jakobsson Ung et al., 2013).
Kvinnor skulle enligt normen vara smala och attraktiva, därför uttrycktes det besvärligt
att välja kläder vid tillfällen när buken var svullen (Björkman et al., 2013; Farndale &
Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009). Mäns liv präglades av fritidsaktiviteter, sport och
ett hektiskt arbetsliv. När de led av diarré blev det svårt att gå till jobbet eller utföra
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fritidsaktiviteter. Att behöva sjukskriva sig eller att arbeta deltid innebar ett lidande. Det
innebar att karriärmöjligheter riskerade att missas och därmed en sämre inkomst som
konsekvens (Björkman et al., 2013; Håkanson et al., 2009). Män tänkte mer på de
praktiska konsekvenserna än de känslomässiga konsekvenserna som sjukdomen gav. De
känslomässiga konsekvenserna som uppkom var känslor av värdelöshet och rädsla att
förlora kontrollen (Björkman et al., 2013; Håkanson et al., 2009).
Brist på energi
Trötthet, utmattning och fatigue var inte ovanligt i samband med sjukdomen. Det
innebar att det dagliga livet påverkades negativt eftersom att det inte fanns energi till att
delta i sociala sammanhang. Även familjelivet påverkades negativt eftersom att det inte
fanns energi till att göra familjeaktiviteter (Björkman et al., 2013; Björkman et al., 2016;
Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et al., 2009; Håkanson et al.,
2010; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). Tröttheten begränsade även
produktiviteten på arbetet och gjorde att individerna blev mindre stresståliga. Tröttheten
gjorde också att det var svårare att utvecklas på arbetet eftersom att det inte fanns någon
ork eller energi till att ta mer ansvar (Björkman et al., 2013; Björkman et al., 2016;
Håkanson et al., 2009; Håkanson et al., 2010; Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017).
Trötthet och buksmärta som är vanligt i samband med IBS gjorde att individer med
sjukdomen ibland inte kom upp ur sängen på morgonen eller behövde vila mitt på dagen
(Björkman et al., 2013; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009).
Emotionell påverkan
På grund av sjukdomens okända uppkomst och de oförutsägbara symtomen var det
vanligt med emotionella känslor. Rädsla, oro och frustration var de mest framträdande
emotionella känslorna.
Rädsla och oro
Individer som har IBS lever ett liv med oväntade upp- och nedgångar, med bra perioder
men också med perioder av buksmärta, uppblåsthet, förstoppning och/eller diarré.
Eftersom att symtomen kunde komma plötsligt och utan förvarning bidrog det till att de
varken vågade lita på sina kroppar eller hade kontroll på sjukdomen (Jakobsson Ung et
al., 2013; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009; Rønnevig et al., 2009;
Sibelli et al., 2017). På grund av de oförutsägbara och plötsliga symtomen var individer
som lever med IBS ständigt oroliga och rädda inför nya situationer på grund av att de
inte visste om det fanns en toalett nära tillhands eller att hinna i tid till toaletten. Det
uttrycktes rädsla över att symtom som högljudda tarmljud och diarré skulle komma
olämpligt (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009;
Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017). Rädslan var
speciellt utmärkande i situationer med andra människor där det var svårt eller till och
med omöjligt att hantera symtomen, exempelvis på möten, begravningar, fester eller i
kollektivtrafik (Rønnevig et al., 2009). Det fanns en rädsla och oro inför sociala
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sammanhang med andra människor att symtomen skulle framträda därför kunde
individer som lever med IBS till och med undvika mat och dryck inför dessa situationer.
Det för att undvika att oroliga tarmar skulle ge symtom (Harvey el al., 2018; Jakobsson
Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). Det uttrycktes rädsla för att även yrkesrollen
skulle påverkas negativt. De var oroliga för att de inte skulle bli tagna på allvar och bli
dömda av kollegor på grund av sjukdomen. Därför berättade individer med IBS sällan
om sin sjukdom för kollegor eller chefer, om de berättade så pratade de om sjukdomen
med försiktighet (Björkman et al., 2013; Björkman et al., 2016; Håkanson et al., 2009;
Håkanson et al., 2010; Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017). Att inte kunna leva
upp till höga förväntningar i relationer till familj och vänner orsakade skuld och skam.
Rädsla och oro uppkom för att vara en dålig förälder eller vän (Björkman et al., 2013;
Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009).
Frustration
Känslor som frustration förstärktes när symtomen kom oväntat och individerna blev
påminda om att de lever med en kronisk sjukdom. Även känslor som att ha förlorat allt,
hjälplöshet och utmattning uttrycktes. Att aldrig bli helt fri från sjukdomen och att alltid
leva med en ovälkommen följeslagare beskrevs som påfrestande och frustrerande
(Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Jakobsson Ung et al., 2013;
Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017). Eftersom att IBS oftast inte syns på utsidan
beskrev individer att andra människor hade svårt att förstå hur det är att leva med den
kroniska sjukdomen. Det bidrog både till en oförståelse och att de inte blev tagna på
allvar av andra människor, vilket var frustrerande (Björkman et al., 2016; Harvey et al.,
2018; Håkanson et al., 2010; Sibelli et al., 2017).
Frustration uttrycktes över att det inte finns något botemedel eller tydlig behandling för
sjukdomen. Trots det fanns det alltid hopp om behandlingar men även förtvivlan om att
de skulle vara ineffektiva. Mycket tid och pengar investerades i att finna orsaken till
sjukdomen och symtomlindrande åtgärder. Besvikelse och frustration uttrycktes då
symtomlindrande åtgärder inte hade någon positiv effekt. Råd och rekommendationer
togs från både vetenskapliga och icke vetenskapliga källor för att desperat försöka lindra
symtomen (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts., 2011; Harvey el al., 2018;
Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). Eftersom att sjukdomen är kronisk
och orsaken ännu är okänd var individer som lever med IBS frustrerade och hade kunnat
göra vad som helst för att finna ett botemedel, en fungerande behandling eller bara få en
förklaring till varför just de hade drabbats (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts,
2011; Harvey el al., 2018; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009).
Kostförändringar var en av de åtgärder som kunde göra att symtomen kontrollerades.
Det beskrevs som krävande och frustrerande att identifiera de livsmedel som orsakade
symtomen. Ändringarna i kosten var betungande eftersom det krävde planering och
noggrannhet vid matinköp och restaurangbesök. Det innebar att njutningen av
måltiderna minskade och att det inte var lika lätt att äta spontant. Saknaden efter
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livsmedel som inte längre kunde ätas saknades och skapade ledsamhet. Försöken att
ändra på kostvanorna som inte visade någon positiv effekt beskrevs som ett
misslyckande och negativa tankar om sig själva uppkom (Harvey el al., 2018; Jakobsson
Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). Eftersom att sjukdomen begränsade det
vardagliga livet uppkom frustration och ilska över att inte kunna leva ett ”normalt” liv.
Att leva ett ”normalt” liv som andra människor innebar att inte vara orolig för
oförutsägbara symtom, att inte behöva undvika sociala aktiviteter eller att arbetet skulle
påverkas negativt. Frustrationen ökade över att inte kunna leva som andra människor
eftersom att leva med sjukdomen innebar att ständigt behöva ha koll på var närmaste
toalett fanns, att inte kunna äta spontant och att leva med en sjukdom som inte syns på
utsidan (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009;
Rønnevig et al., 2009).
Behov av förståelse och stöd
Individer som lever med IBS uttryckte att det var svårt för andra att förstå hur det är att
leva med sjukdomen. För att klara av att leva med den kroniska sjukdomen behövdes
både en förståelse och en acceptans från sig själv men också förståelse och stöd från
både närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.
Att inte bli tagen på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal
Innan diagnosen ställdes var det en tid av osäkerhet och upprepade besök hos hälso- och
sjukvården. Oro för allvarligare sjukdomar, exempelvis cancer, var mycket vanligt.
Känslor av att hälso- och sjukvårdspersonal inte hade kontroll uppkom efter att ha
skickats runt flertalet gånger till olika läkare (Björkman et al., 2013; Björkman et al.,
2016; Farndale & Roberts, 2011; Rønnevig et al., 2009). Diagnosen baseras utifrån
symtombilden och har ingen medicinsk förklaring, det gjorde att sjukdomen betraktades
som en ”falsk diagnos” utan tydliga riktlinjer för hur den ska behandlas (Björkman et al.,
2013; Björkman et al., 2016; Harvey et al., 2018; Håkanson et al., 2010). Möten med
hälso- och sjukvårdspersonal hjälpte inte till med att lindra lidandet utan resulterade
istället i förvirring och ilska (Björkman et al., 2016; Håkanson et al., 2010). Dålig
kunskap och oförståelse för individers behov var vanligt förekommande vid möten med
hälso- och sjukvårdspersonal. Eftersom att sjukdomen inte syns objektivt och går i skov
beskrevs det att hälso- och sjukvårdspersonal inte tog individer med IBS på allvar. Det
bidrog till att de började ifrågasätta sin sjukdomsupplevelse (Björkman et al., 2013;
Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2010). Kvinnor
strävade efter att vara en ”bra” patient och kände sig besvärliga när de beskrev symtom
utan att några objektiva tecken syntes. De uttryckte att de kände sig förminskade i mötet
och tvivlade på sig själva genom att tro att symtomen endast var inbillade. Hälso- och
sjukvårdspersonal kopplade sjukdomen med livsstilsfaktorer som exempelvis stress och
kost. De kvinnor som inte åt hälsosamt och/eller inte tränade regelbundet uttryckte en
känsla av skuld. Eftersom att IBS är en ”kvinnlig sjukdom” förklarade män att de ansågs
som svaga, vilket gick emot normen om den traditionella manligheten (Björkman et al.,
2013; Björkman et al., 2016; Håkanson et al., 2010). Förtroendet för hälso- och
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sjukvårdpersonal saknades och individerna beskrev att de kände sig som sjukdomen IBS
snarare än en unik individ med sjukdomen IBS. Individer med IBS uttryckte ett svek
från hälso- och sjukvårdspersonal eftersom att sjukdomen är lågt prioriterad och saknar
evidensbaserad behandling (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et
al., 2018; Håkanson et al., 2010).
Det blev dock ett lugnande besked av att få diagnosen IBS eftersom att den inte är
livshotande. Att få diagnosen var också viktigt eftersom att det blev ett bevis på att
lidandet inte var påhittat, utan att individerna faktiskt hade en sjukdom (Björkman et al.,
2016; Björkman et al., 2013; Farndale & Roberts, 2011; Rønnevig et al., 2009).
Information om sjukdomen och symtomlindrande åtgärder var nyckeln till att klara av
IBS (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et
al., 2010). De positiva mötena innebar kontinuerliga besök där hälso- och
sjukvårdspersonal lyssnade och bekräftade de enskilda individernas behov. Med ett
personcentrerat förhållningssätt kunde de specifika behoven bekräftas, därmed kunde
rätt åtgärder tillämpas och på så vis kunde vården för individer med IBS förbättras
(Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et al.,
2010; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al. 2009).
Att förstå och acceptera sin sjukdom
IBS beskrevs som en ond cirkel på grund av att stress och oro förvärrade symtomen
samtidigt som symtomen ökade stressen och oron. Trots att det var en ond cirkel är IBS
också en kronisk sjukdom som följer med hela livet. Därför var det viktigt att försöka
acceptera sjukdomen (Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2010; Jakobsson Ung
et al., 2013; Sibelli et al., 2017). När acceptans för sjukdomen uppnåddes kunde
individerna fokusera på att hantera symtomen istället för att söka efter behandlingar eller
botemedel (Harvey et al., 2018; Håkanson et al., 2009; Jakobsson Ung et al., 2013;
Rønnevig et al., 2009). Att kämpa emot sin sjukdom och att vara ovän med sin kropp
gjorde situationen värre. Det var enklare att acceptera sjukdomen och få kontroll på
symtomen med åren för att sluta fred med sin kropp och sjukdom. Men att bli helt fri
både fysiskt och mentalt uttrycktes vara omöjligt. Oroliga tankar satte stopp för att våga
lita på kroppen fullt ut. Individer med IBS behövde bli experter på sin sjukdom och att
få kontroll på sina liv genom att lägga stor vikt vid egenvård. Det innebar åtgärder som
till exempel att förändra kostvanor, att ha regelbunden träning och sömnvanor (Harvey
et al., 2018; Håkanson et al., 2009; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009).
Genom stöd, förståelse och kommunikation från hälso- och sjukvårdspersonal och
närstående beskrevs det vara lättare att acceptera att leva med den kroniska sjukdomen
(Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et al.,
2010; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017).

Diskussion
I följande stycken förs ett resonemang om metod och resultat.
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Metoddiskussion
Vid kvalitativ metod är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet
indikationer på god vetenskaplig kvalitet. Under hela utvecklingen av studien har den
kritiskt granskats av både handledare och kurskamrater, vilket ökar studiens trovärdighet
och bekräftelsebarhet (Henricson, 2017).
Till studiens resultat användes en strukturerad sökning som utfördes via databaserna
Cinahl, PubMed och PsycInfo. Sökningarna i de olika databaserna tillämpades för att
utöka sökningarna, vilket resulterade i ett större antal artiklar inom ämnesområdet som i
sin tur ökar studiens trovärdighet (Karlsson, 2017). Irritable Bowel Syndrome valdes till
ämnesord för att de vetenskapliga artiklarna skulle innehålla forskning om sjukdomen.
Hade enbart fritextsökningar tillämpats hade det resulterat i fler antal artiklar som inte
hade varit relevanta till studiens syfte (Karlsson, 2017). Sökorden som tillämpades
tillsammans med ämnesordet lades ihop med hjälp av den booleska operatoren OR för
att öka antalet artiklar som handlade om upplevelser. För att göra sökningen mer
specifik användes den booleska operatoren AND mellan ämnesordet och sökorden,
vilket ökar pålitligheten (Karlsson, 2017). För att välja ut de artiklar som svarade på
syftet gjordes ett första urval genom att läsa titlarna. Det titlar som inte motsvarade
syftet med studien valdes bort. Det kan ses som en svaghet då titlarna inte alltid
motsvarar innehållet i artiklarna, vilket kan ha gjort att relevanta artiklar har valts bort.
Till en början begränsades sökningen till fem år gamla artiklar, men som sedan utökades
till tio år för att få ett bredare urval eftersom att fem år gav för få artiklar för att styrka
resultatet. Artiklar valdes från Sverige, Norge och England, vilket gör att resultatet är
överförbart till svensk sjukvård och det ger en bredare synvinkel på hur det är att leva
med IBS. Exkluderingen av barn i sökningen kan ses som en svaghet eftersom att barns
upplevelser inte kommer till uttryck. Eftersom att IBS är en sjukdom som vanligtvis
debuterar i vuxen ålder och barns upplevelser kan vara svårtolkade gjordes
bedömningen att exkludera dem. Trovärdigheten kan påverkas genom att göra en
litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar eftersom att råmaterialet inte är
tillgängligt. Det kan ses som en svaghet eftersom att materialet har tolkats av både
författarna till de vetenskapliga artiklarna och vid sammanställningen av den här
litteraturstudien. Samtliga resultatartiklar uppnådde högsta kvalitet enligt Carlsson och
Eimans (2003) bedömningsmall, vilket ses som en styrka för resultatet. Dock upplevdes
en begränsad erfarenhet av att granska vetenskapliga artiklar, vilket kan har påverkat
studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom att artiklarna skulle vara
skrivna på engelska gavs det utrymme för feltolkningar vid översättning. För att öka
studiens trovärdighet lästes och diskuterades materialet både enskilt och tillsammans för
att minska risk för feltolkningar. Eftersom att engelska ord inte alltid kan översättas till
svenska med samma kraft och innebörd upplevdes det som att det svenska språket inte
alltid räckte till, vilket kan ses som en begränsning. Samtliga vetenskapliga artiklar har
blivit etiskt granskade, vilket kan anses som en styrka då individer som deltog i studien
har skyddats från att bli orättvist behandlade. Det kan ses som en styrka och svaghet att
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förförståelse om ämnet IBS fanns innan litteraturstudien utformades. Det kan vara ett
hinder då förutfattade meningar kan ha format resultatet. Förkunskapen kan även ses
som en möjlighet till att skapa ny och djupare förståelse (Friberg & Öhlén, 2017).
Resultatdiskussion
Det som framträdde mest av att leva med IBS var frustration, rädsla och oro samt att inte
bli tagen på allvar. Därför kommer det att lyftas fram och diskuteras nedan.
Frustration
En individ kan se frisk ut på utsidan, men vara sjuk inuti. Vanligtvis syns det inte på
individer att de har IBS, men det är en sjukdom som påverkar det vardagliga livet för
dem. Känslor av frustration var dominerande i samband med sjukdomen på grund av de
oförutsägbara symtomen. Frustration över att aldrig veta när eller varför symtomen
uppstår. Även frustration över att det inte finns några riktlinjer för hur IBS ska
behandlas utan istället själv behöva finna symtomlindrande åtgärder som fungerar.
Resultatet i den här litteraturstudien visar att känslor av frustration förstärktes när
symtomen plötsligt kom oväntat och individer med IBS blev påminda om att de lever
med en kronisk sjukdom. Känslor av att ha förlorat allt, hjälplöshet och utmattning
uttrycktes. Att aldrig bli helt fri från sjukdomen och att alltid leva med en ovälkommen
följeslagare beskrevs som frustrerande (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts,
2011; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009; Sibelli et al., 2017). Resultatet i
den här litteraturstudien visade även att frustration och ilska uppkom över att inte kunna
leva ett ”normalt” liv på grund av att sjukdomen begränsade det vardagliga livet
(Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2009; Rønnevig et
al., 2009). McCormick et al. (2012) bekräftar i sin studie att individer med IBS uttryckte
en känsla av att vara annorlunda jämfört med andra, som att exempelvis inte kunna äta
alla livsmedel eller delta på resor och andra sociala sammanhang. Frågor som ”varför
just jag?” eller ”vad är det för fel på mig?” var dominerande hos individer med
sjukdomen. Resultatet i den här litteraturstudien visar ytterligare att det både var
frustrerande och krävande att finna symtomlindrande åtgärder som fungerade. Det
innebar exempelvis förändringar i kosten, regelbundna sömnvanor, fysisk träning och att
försöka acceptera sjukdomen (Harvey et al., 2018; Håkanson et al., 2009; Jakobsson
Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). Törnblom, Goosey, Wiseman, Baker och
Emmanuel (2018) understryker i sin studie att sjukdomens plötsliga, oförutsägbara och
genanta symtom skapade känslor som frustration. Vidare förklarar Törnblom et al.
(2018) att det fanns en villighet att prova vad som helst för att få kontroll på sjukdomen.
För att få kontroll på sin sjukdom och minska begränsningarna i det vardagliga livet
förklarar McCormick et al. (2012) att strategier behövde utvecklas, att upprätthålla
balans i livet var en viktig del. Eftersom att sjukdomen skiljer sig åt mellan individer
skiljer det sig även vilka åtgärder som fungerade för att lindra symtom. Därför behövde
de själva ta reda på vilken strategi som funderade bäst för just dem. Stress var en vanlig
orsak till obalans därför var det viktigt att vara vaksam under stressiga perioder i livet
för att försöka upprätthålla balansen och det kan göras genom exempelvis
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stresshantering, kostförändringar och regelbunden träning som yoga (McCormick et al.,
2012). Även Fletcher, Schneider, Van Ravenswaay och Leon (2008) poängterar i sin
studie att strategier behövdes utvecklas för att kunna lindra symtom. För att undvika
stress, som påverkar symtomen, och få kontroll på sjukdomen var strategier som motion
och vila betydelsefulla. Sammanfattningsvis var frustration vanligt vid IBS, det på grund
av symtombilden, att det inte finns någon behandling men även att det vardagliga livet
begränsades. För att få kontroll på sjukdomen och minska begränsningarna i livet
behövdes strategier utvecklas.
Rädsla och oro
Att leva med IBS är som att leva med en tickande bomb inom sig. Det fanns alltid en oro
över att symtomen skulle komma olämpligt och bland andra människor. Individer som
har IBS var rädda och oroliga för att det skulle hända något med magen och att symtom
skulle utlösas vid en obekväm situation samt att de då kunde få svårigheter att snabbt ta
sig till en toalett. Resultatet i den här litteraturstudien visar att individer som lever med
IBS ständigt var rädda och oroliga inför sociala sammanhang men även inför nya
situationer på grund av de oförutsägbara och plötsliga symtomen. Rädsla och oro
uppkom över att inte hinna i tid till toaletten (Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts,
2011; Håkanson et al., 2009; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009; Sibelli
et al., 2017). Vidare i resultatet i den här litteraturstudien framkom det att rädslan och
oron bidrog till att individer som lever med IBS till och med undvek mat och dryck inför
sociala sammanhang, det för att minska risken för att symtom skulle utlösas (Harvey el
al., 2018; Jakobsson Ung et al., 2013; Rønnevig et al., 2009). McCormick et al. (2012)
understryker i sin studie att rädslan handlande framförallt om att inte hinna i tid till
toaletten, att genanta tarmljud och flatulens skulle förekomma. Det fanns även rädsla
och oro för att symtomen skulle förekomma på exempelvis middagsbjudningar och/eller
resor. Därför undveks oftast dessa sammanhang och därmed påverkades det sociala livet
negativt. Även Fletcher et al. (2008) bekräftar i sin studie att individer med IBS hade en
rädsla för att symtomen skulle utlösas i sociala sammanhang. Att de skulle få buksmärta,
snabbt behöva tillgång till en toalett eller behov av att vila på grund av tröttheten. Det
fanns även rädsla och oro för middagsbjudningar och framförallt hemma hos andra, då
de inte kunde välja vad de skulle äta. För att kunna delta i sociala sammanhang
poängterar Fletcher el al. (2008) vikten av stöd både från vänner, familj och samhället.
Sammanfattningsvis begränsades livet för individer med IBS på grund av rädsla och oro
för de genanta och oförutsägbara symtomen. Konsekvensen blev att sociala
sammanhang undveks.
Att inte bli tagen på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal
Det är tydligt att det råder en okunskap om sjukdomen IBS och det visade sig framförallt
vid sjukvårdsbesök. Att inte bli tagen på allvar eller att bli förminskad var vanligt i
mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Därför försöker individer med IBS vara
”aktiva” patienter genom att stå på sig och försvara sina symtom, det för att få den hjälp
de behöver. För att de individuella behoven skulle uppfyllas behövde hälso- och
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sjukvårdspersonal tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Resultatet i den här
litteraturstudien visar att dålig kunskap och oförståelse för sjukdomen var vanligt
förekommande vid mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Det resulterade i att
individer med IBS och deras individuella behov inte blev tagna på allvar. Det bidrog till
att de istället började ifrågasätta sin egen sjukdomsupplevelse (Björkman et al., 2013;
Björkman et al., 2016; Farndale & Roberts, 2011; Håkanson et al., 2010). Resultatet i
den här litteraturstudien visar även att IBS diagnostiseras med hjälp av symtombilden
som individer beskriver och är en uteslutningsdiagnos av andra mag- och
tarmsjukdomar. Besvikelse på hälso- och sjukvårdspersonal uttrycktes över att
sjukdomen var lågt prioriterad (Björkman et al., 2013; Björkman et al., 2016; Farndale
& Roberts, 2011; Harvey et al., 2018; Håkanson et al., 2010). Casiday et al. (2009),
Halpert och Godena (2011), Mira et al. (2015) och Ringstrom, Sjovall, Simrén och
Jakobsson Ung (2012) bekräftar i sina forskningsstudier att individer med IBS var
missnöjda och besvikna vid mötet med hälso- och sjukvårdspersonal eftersom att de
tvivlade på deras kunskaper om sjukdomen. Enligt McCormick et al. (2012) var det
vanligt att besöka hälso- och sjukvården flertalet gånger. Att få höra olika uppfattningar
om möjliga etiologier och sätt att hantera samt lindra symtom var frustrerande. Vidare
förklarar Casiday et al. (2009) att diagnostiseringen av IBS är en komplex process och
menar att läkare var osäkra på sjukdomen och dess orsaker. Mira et al. (2015) belyser
också att det var svårigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att hantera sjukdomen
eftersom att det inte finns riktlinjer om hur IBS ska behandlas. Problematiken är att det
kan ta flera månader innan diagnosen kan ställas och att det är en bred variation av
sjukdomen, vilket försvårar bedömningen. Även Törnblom et al. (2018) visar i sin studie
att hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte frustration vid hanteringen av sjukdomen men
att de hade som målsättning att öka välbefinnandet för individer med IBS och minska
deras symtom. För att individer med IBS skulle bli nöjda med hälso- och sjukvården
konstaterar Halpert och Godena (2011) och Törnblom et al. (2018) att hälso- och
sjukvårdspersonal skulle visa mer empati och stöd. Resultatet i den här litteraturstudien
visar i enlighet med Feo et al. (2016) att personcentrerad vård var nyckeln till att se hela
individen och dess behov, för att individer med IBS ska kunna hantera sin sjukdom och
få ett mindre begränsat liv. Sammanfattningsvis är sjukdomen en pågående kamp för att
klara av det vardagliga livet och därför behövs mer förståelse, empati och ett
personcentrerat förhållningssätt från hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna
tillfredsställa individuella behov.

Konklusion
Att leva med en sjukdom där symtomen är oförutsägbara och tabubelagda innebär att det
vardagliga livet begränsas. Smärta och trötthet är vanligt i samband med sjukdomen som
gör att drabbade individer ständigt blir påminda om att de lever med en kronisk
sjukdom. Både privatlivet och arbetslivet påverkas negativt i form av att aktiviteter
undviks som middagsbjudningar, resor och möten. Det leder till att individer med IBS
uttryckte emotionella känslor som rädsla, oro, frustration, ilska, skuld och skam. Det
framkom att leva med IBS är som att leva med en tickande bomb inom sig. Sjukdomen
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innebär symtom som är oförutsägbara, smärtsamma och osynliga. Individer med IBS
uttryckte att det var smärtsamt att symtomen inte syns eftersom att det ofta innebär att de
inte blev tagna på allvar av familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal. De
oförutsägbara symtomen gjorde att individer med IBS inte hade kontroll på sin sjukdom.
Det skapade en rädsla för att symtomen skulle komma olägligt i sociala sammanhang.
För att få kontroll, kunna hantera det vardagliga livet och finna strategier att hantera sin
sjukdom är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har ett personcentrerat
förhållningssätt. Det för att se de individuella behoven och därmed kunna skräddarsy de
bästa alternativen för att lindra symtom för den specifika individen.

Implikation
Det rådde en stor frustration för de individer som lever med IBS över att både orsak och
evidensbaserad behandling saknas. Eftersom att orsaken till IBS fortfarande är okänd
behövs det mer forskning om varför sjukdomen uppstår. Även tydliga riktlinjer saknas
för hur den ska behandlas och därför behövs fortsatt forskning om tydlig behandling för
sjukdomen. Eftersom att IBS är en komplex sjukdom med flera bidragande orsaker är
det viktigt att rätt hjälp ges när diagnosen ställs. Det är därför även viktigt att hela hälsooch sjukvårdsteamet är delaktiga för att kunna ge rätt vård till individer med IBS.
Genom att vägleda med hjälp av verktyg och strategier skapas möjligheter till att
sjukdomen inte begränsar det vardagliga livet utan istället kan individer med IBS få
kontroll på sin sjukdom. Hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig del när diagnosen
ställs för att individer med IBS ska kunna hantera och acceptera sin kroniska sjukdom.
Forskning behöver utvecklas om hur hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta individer
med IBS för att den här patientgruppen ska kunna värdesättas och bli tagen på allvar.
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Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Cinahl

PubMed

PsycInfo

Irritable bowel syndrome

Irritable bowel syndrome

Irritable bowel syndrome

Irritable bowel syndrome

Upplevelse

Experience*

Experience*

Experience*

Livserfarenhet

Living experience*

Living experience*

Living experience*

Attityd

Attitude*

Attitude*

Attitude*
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View*

View*

View*
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Tabell 2: Sökhistorik

Datum

Databas

2018-10-23

Cinahl

2018-10-23

PubMed

2018-10-23

PsycInfo

(* avser dubbletter)

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Sökord: Irritable bowel syndrome
(Heading) AND experience*
(fritext) OR living experience*
(fritext) OR attitude* (fritext) OR
view* (fritext)
Begränsningar: Publicerade 20082018, endast vuxna, artiklar på
engelska, peer-review
Sökord: Irritable bowel syndrome
(MesH) AND experience (fritext)
OR living experience (fritext) OR
attitude (fritext) OR view (fritext)
Begränsningar: Publicerade 20082018, vuxna 19 år och äldre,
artiklar på engelska
Sökord: Irritable bowel syndrome
(Heading) AND experience*
(fritext) OR living experience*
(fritext) OR attitude* (fritext) OR
view* (fritext)
Begränsningar: Publicerade 20082018, endast vuxna, artiklar på
engelska, peer-review

Antal
träffar

Lästa
abstra
kt

Lästa
artiklar i sin
helhet

Resultat
artiklar

75

17

11

5

266 (4*)

32

17

3

88 (2*)

13

5

1
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Björkman, I., Dellenborg, L., Ringström, G., Simrén, M. & Jakobsson Ung, E. (2013). The
gendered impact of Irritable Bowel Syndrome: a qualitative study of patients’ experiences.
Journal of Advanced Nursing, 70, 1334-1343. doi:10.1111/jan.12294

Land
Databas

Sverige
Cinahl, PubMed & PsycInfo

Syfte

Att undersöka effekten av IBS på det dagliga livet ur ett genusperspektiv.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats.

Urval

19 deltagare, varav 10 män och 9 kvinnor. Deltagarna kom från olika socioekonomiska grupper
och representerade olika yrken. Åldrarna var mellan 30-70 år och de skulle ha levt med IBS i
många år.

Datainsamling

Intervjuerna utfördes både enskilt och i grupp. Öppna frågor ställdes för att ta reda på deltagarnas
erfarenheter av att leva med IBS. Gruppintervjuerna varade i 90-120 minuter och de enskilda
intervjuerna varade i 40-60 minuter.

Dataanalys

Utifrån det transkriberade materialet sammanställdes en helhet av uttalanden. Forskarna
analyserade materialet utifrån den hermeneutiska ansatsen vilket innebär att skifta från helhet till
del och sedan tillbaka till en ny helhet. Teman framkom utifrån den här analysprocessen.

Bortfall

60 personer tillfrågades om att bli intervjuade, 19 personer tackade ja.

Slutsats

Konsekvenserna av att leva med IBS påverkade såväl identiteten, social interaktion och
arbetslivet. Även förväntningar från samhället gjorde det bekymmersamt att leva med sjukdomen.
Symtomen beskrevs som genanta och ledde till isolering som konsekvens. Innan diagnosen
ställdes fanns en oro för att symtomen skulle bero på allvarligare livshotande sjukdomar som
exempelvis cancer. I mötet med hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte kvinnor att de blev
förminskade på grund av att symtomen inte är synliga objektivt och män uttryckte att de förbisågs
eftersom att IBS är en ”kvinnlig” sjukdom. Individer med IBS uttryckte oro för att vara en dålig
förälder, partner eller vän på grund av tröttheten som sjukdomen förde med sig. Män led över att
manligheten riskerade att rubbas när de inte hade kontroll över sjukdomen och måste sjukskriva
sig ofta från arbetet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)
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Artikel 2
Referens

Björkman, I., Jakobsson Ung, E., Ringström, G. & Simrén, M. (2016). Patients’ experiences of
healthcare encounters in severe irritable bowel syndrome: an analysis based on narrative and
feminist theory. Journal of Clinical Nursing, 25, 2967-2978. doi:10.1111/jocn.13400

Land
Databas

Sverige
Cinahl & PubMed

Syfte

Att utforska patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården vid svår Irritable Bowel Syndrome.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med en narrativ analys.

Urval

10 deltagare från ett svenskt universitetssjukhus tillfrågades. 19 patienter kontaktades via post följt
av ett telefonsamtal, av dessa beslutade sig 10 för att delta. Deltagarna var mellan 20-67 år, varav
fyra kvinnor, fem män och en transsexuell person. De hade haft diagnosen IBS mellan 3-40 år.

Datainsamling

Intervjuer genomfördes där öppna ställdes om deras erfarenheter av hälso- och sjukvården.
Intervjuerna varade i 45-90 minuter och spelades in.

Dataanalys

Analysprocessen startade med att kategorisera och koda intervjumaterialet. Därefter identifierades
teman som uppstod av berättelserna. Narrativ metod användes för att analysera resultatet
tillsammans med ett feministiskt perspektiv.

Bortfall

9 deltagare.

Slutsats

Individer som har IBS var rädda för att bli misstrodda och beskrev att deras tillstånd blev
förminskat av hälso- och sjukvårdspersonal, de kände ett starkt behov av att skydda sin identitet.
För att bli tagen på allvar förklarade de att de var tvungna att vara ”aktiva patienter”. De fick ofta
höra av läkare att de inte kunde hitta något fel på dem och skickades runt till flera olika instanser
innan en diagnos kunde ställas. Diagnosen beskrevs som viktig att få eftersom att majoriteten var
oroliga över att allvarligare sjukdomar låg till grund för symtomen, som till exempel cancer. Med
en djupare förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal och genom personcentrerad vård skulle
lidandet minska för individer med IBS och de beskrev att det på så sätt skulle bli lättare at hantera
sitt tillstånd. De oförutsägbara symtomen ledde till rädsla, frustration och oro. Även ilska uppkom
över att inte kunna leva ett ”normalt” liv.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)
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Artikel 3
Referens

Farndale, R. & Roberts, L. (2011). Long-term impact of irritable bowel syndrome: a qualitative
study. Health Care Reasearch & Development, 12, 1-16. doi:10.1017/S1463423610000095

Land
Databas

England
PubMed & PsycInfo

Syfte

Att undersöka hur Irritable Bowel Syndrome påverkar patienternas liv.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.

Urval

35 personer från forskningsdatabaser tillfrågades. Därefter fick de en skriftlig inbjudan till studien
inklusive information. 20 personer tackade ja till att delta i studien. Därefter blev de kontaktade
via telefon för att boka tid för en intervju. 18 personer genomförde studien.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer hölls i cirka 20-70 minuter. Syftet med att ha semistrukturerade
intervjuer var att få svar på hur deltagarnas vardag såg ut.

Dataanalys

Alla intervjuer transkriberades och analyserades i NVivo-programvara för att analysera teman.
Flera forskare granskade datainsamlingen för att koda och identifiera framväxande teman. De
jämförde de olika koderna för att på så vis få de mest lämpliga kategorierna för att svara på syftet.

Bortfall

17 personer.

Slutsats

IBS påverkade identiteten och dagliga aktiviteter. För att klara av sin vardag beskrev individer
med IBS att de använde sig av olika strategier vid uppkomst av symtom. IBS påverkade inte
endast det vardagliga livet utan satte också prägel på självkänslan och partnerskap. Emotionella
känslor som rädsla, oro, frustration och genans beskrevs i samband med sjukdomens symtom.
Frustation beskrevs även över att det inte finns behandlingsalternativ. Även trötthet och brist på
energi var förekommande som påverkade det dagliga livet. Det beskrevs även att hälso- och
sjukvårdspersonal förminskade deras symtom. Behov av ökad förståelse och stöd uttrycktes.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Harvey, J.M., Sibelli, A., Chalder, T., Everitt, H., Moss-Morris, R. & Bishop, F.L. (2018).
Desperately seeking a cure: Treatment seeking and appraisal in irritable bowel syndrome. British
Journal of Health Psychology, 23, 561-579. doi:10.1111/bjhp.12304

Land
Databas

England
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka hur patienter med IBS söker efter behandlingsformer och utvärderar dessa
i syfte att belysa hur det påverkar psykiska processer samt identifiera möjligheter att förbättra
klinisk praxis.

Metod:
Design

Randomiserad kontrollerad kvalitativ studie med induktiv inriktning.

Urval

52 deltagare som var diagnostiserade med IBS genom Rome III-kriterierna. Deltagarna var mellan
21-74 år, varav 12 män och 40 kvinnor.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna om deras tidigare erfarenheter av behandlingar
för IBS. Öppna frågor ställdes men med tre inriktningar: Erfarenheter från försöken hittills,
behandlingsregimer för IBS och dagliga erfarenheter av känslor.

Dataanalys

Tematisk analys användes för att identifiera teman. Intervjuerna lyssnades på och lästes
upprepande gånger. Anteckningar skrevs för att fånga subjektiva tankar och känslor samt för att
bevara idéer som kunde bli betydande senare i analysen. Koderna som uppstod i analysen
sammanställdes för att skapa teman. Triangulering tillämpades då flera forskare tolkade
datainsamlingen.

Bortfall

Okänt.

Slutsats

IBS är en sjukdom som inte är livshotande men som uttrycktes ha en negativ påverkan på såväl
privatlivet som arbetslivet. Att ständigt söka efter behandling för sin IBS beskrevs som
utmanande, påfrestande och frustrerande, i synnerhet när åtgärder inte gav någon positiv effekt.
Eftersom att det fortfarande inte finns något botemedel eller någon kunskap om hur sjukdomen
uppkommer fanns det alltid ett hopp om att finna svar. I samband med symtomen beskrevs en
emotionell påverkan i form av rädsla, oro och frustration. Rädslan för symtomen ledde till stress
och stressen hade en direkt negativ påverkan på symtomen. Trötthet och brist på energi var en
konsekvens av sjukdomen. Stödjande samtal med hälso- och sjukvårdspersonal om
sjukdomsuppfattningar, symtomlindrande åtgärder och mål beskrevs kunna förbättra
erfarenheterna av tillståndet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Håkanson, C., Sahlberg-Blom, E., Nyhlin, H. & Ternestedt, B-M. (2009). Struggling with an
unfamiliar and unreliable body: the experience of irritable bowel syndrome. Journal of Nursing
and Healthcare of Chronic Illness, 1, 29-38. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.01001.x

Land
Databas

Sverige
Cinahl

Syfte

Att beskriva om hur det är att leva med Irritable Bowel Syndrome.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats.

Urval

9 deltagare med åldrarna 28-48 år med diagnosen IBS, varav två män och sju kvinnor. Deltagarna
från en gastroenterologisk avdelning på ett svenskt sjukhus tillfrågades och de skulle kunna prata
och förstå svenska. Sjuksköterskan kontaktade deltagarna per telefon.

Datainsamling

Enskilda intervjuer utfördes med hjälp av öppna och djupa frågor. Intervjuerna varade i 55-120
minuter.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserades materialet med ett
fenomenologiskt synsätt. Materialet kodades för att hitta kategorier och för att kunna skapa teman.
Analysprocessen har diskuterats med alla författarna och oberoende kollegor i projektgruppen.

Bortfall

Okänt.

Slutsats

Individer som lever med IBS förklarade att de inte kunde lita på sina kroppar och att de led av
trötthet, misstro och skamkänslor gentemot sig själva. En stark vilja att hitta lösningar fanns
eftersom att sjukdomen beskrevs begränsa det vardagliga livet. Att leva med IBS uttrycktes som
en kamp mot en obekväm och opålitlig kropp. Frustration och ilska uttrycktes över att känna sig
annorlunda och inte kunna leva ett ”normalt” liv som alla andra samt rädsla för att bli dömd av
andra människor. Kvinnor förklarade att de inte kände sig attraktiva medan män uttryckte en
rädsla för att vara svaga och därmed rubbades manligheten. Brist på energi bidrog till att
aktiviteter och produktivitet på arbetet minskande.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Håkanson, C., Sahlberg-Blom, E. & Ternestedt, B-M. (2010). Being in the Patient Position:
Experiences of Health Care Among People With Irritable Bowel Syndrome. Qualitative Health
Research, 20, 1116-1127. doi:10.1177/1049732310369914

Land
Databas

Sverige
PubMed

Syfte

Att beskriva hur patienter med IBS upplever mötet med hälso- och sjukvården.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med en fenomenologisk, grounded theory och etnografisk inriktning.

Urval

9 deltagare med åldrarna 25-48 år med diagnosen IBS i över tre år, varav två män och sju kvinnor.
Deltagarna från en gastroenterologisk avdelning på ett svenskt sjukhus tillfrågades och de skulle
kunna prata och förstå svenska. Sjuksköterskan kontaktade deltagarna per telefon.

Datainsamling

Enskilda intervjuer utfördes med hjälp av djupa och öppna frågor. Intervjuerna hölls av
huvudförfattaren och varade i 45-75 minuter.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserade huvudförfattaren tillsammans
med de andra författarna materialet med inspiration av ett fenomenologiskt, grounded theory och
etnografiskt synsätt. Materialet kodades för att hitta kategorier och för att kunna skapa teman.
Analysprocessen har diskuterats med alla författarna och oberoende kollegor i projektgruppen.

Bortfall

Okänt.

Slutsats

Majoriteten av de individer som lever med IBS uttryckte att möten med hälso- och
sjukvårdspersonal upplevdes som negativa, de beskrev en övergivenhet och ett svek från
vårdpersonal samt att de inte blev tagna på allvar. De möten som var minst representerade var de
goda mötena där vårdpersonalen bekräftade individens livssituation och de unika behoven blev
sedda.
Symtomen beskrevs som genanta och opålitliga då de kunde komma plötsligt vilken medförde
begränsningar i vardagen och arbetslivet. Rädsla och oro var emotionella känslor som uppkom
över att symtomen skulle utlösas. Även frustration över att andra människor inte förstod eller tog
dem på allvar vidhölls. Trötthet var en konsekvens av sjukdomen som påverkade det dagliga livet
negativt.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Jakobsson Ung, E., Ringstrom, G., Sjövall, H. & Simrén M. (2013). How patients with long-term
experience of living with irritable bowel syndrome manage illness in daily life: a qualitative study.
European Journal of Gastroenerology & Hepatology, 25, 1478-1483.
doi:10.1097/MEG.0b013e328365abd3

Land
Databas

Sverige
Cinahl & PubMed

Syfte

Att undersöka hur personer med långvariga erfarenheter av att leva med Irritable Bowel Syndrome
hanterar sjudomen i vardagen och hur de uppfattar sin situation.

Metod:
Design

En kvalitativ studie med fenomenologisk inriktning.

Urval

30 patienter diagnostiserade med IBS enligt Rome III-kriterierna bjöds in till att delta i studien.
För att få delta var patienterna tvungna att ha levt med IBS under en längre tid. Andra
inklusionskriterier var att de skulle ha blandade åldrar och ha olika typer av IBS. 20 patienter
tackade ja till att delta, varav 16 kvinnor och 4 män. De var i åldrarna 27-74 år och hade haft IBS
mellan 7-65 år.

Datainsamling

För att få reda på så mycket som möjligt om patienternas erfarenheter gjordes semistrukturerade
intervjuer som innehöll öppna djupa frågor. Intervjuerna varade mellan 30-75 minuter.
Intervjuerna spelades in och transkriberades senare.

Dataanalys

Innehållet i intervjuerna lästes av författarna vid flertalet gånger. Anteckningar om upplevelser
från varje patient gjordes samtidigt som intervjuerna lästes. Teman från varje intervju
identifierades. Alla teman listades och två huvudteman och underkategorier skapades. All data
analyserades av varje författare enskilt först innan det jämfördes och diskuterades.

Bortfall

10 pers

Slutsats

IBS oförutsägbara symtom komplicerade det sociala livet men den negativa upplevelsen av att
leva med IBS kan komma att minskas med tiden. Dock uttryckte individer som levt länge med
sjukdomen att de aldrig blev helt fria från oron varken mentalt eller fysiskt. Eftersom att
sjukdomen går i skov uttrycktes det att det var bra och dåliga perioder. Symtomen uttrycktes som
genanta och framkallade stress. Stress förstärkte symtomen och därmed blev sjukdomen en ond
cirkel. Symtomen ledde till frustration och isolering. Tröttheten begränsade både privatlivet och
arbetslivet. Kvinnor led mer av de känslomässiga konsekvenserna som sjukdomen gav medan män
tänkte mer på de praktiska konsekvenserna. Genom att hitta sina egna strategier och att acceptera
sin sjukdom kunde en kontroll av sjukdomen uppnås. Hälso- och sjukvården kan effektivisera
stödet till dessa patienter genom personcentrerad vård då önskemål om att få stöd och förståelse
uttrycktes.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Rønnevig, M., Vandvik, P.O. & Bergbom, I. (2009). Patients’ experiences of living with irritable
bowel syndrome. Journal of advanced nursing, 8, 1676-1685.

Land
Databas

Norge
Cinahl & PubMed

Syfte

Att beskriva människors upplevelser och erfarenheter av att leva med Irritable Bowel Syndrome

Metod:
Design

Kvalitativ studie med hermeneutisk inriktning. Intervjustudie med öppna frågor.

Urval

50 personer blev inbjudna, 25 personer svarade och 18 av dessa godkände att delta i studien. Det
var dock bara 13 patienter (8 kvinnor och 5 män, ålder mellan 45-84 år) som uppfyllde kriterierna
för studien. Kravet var att ha pågående symtom som var i enlighet med the Rome II criteria.

Datainsamling

Deltagarna kontaktades via telefon. Intervjuerna hölls mellan december 2005 till januari 2006.
Innan intervjun hölls fick de besvara ett frågeformulär om bland annat civilstatus, utbildning och
andra eventuella sjukdomar. Alla fick samma frågeformulering, ”hur är det att leva med IBS?”.
Med öppna frågor blev respondenterna engagerade och missförstånd undveks. Intervjuerna varade
i ungefär en och en halv timme och blev inspelade. Därefter transkriberade författarna materialet.

Dataanalys

Inom hermeneutiken är tolkning en central del. I analysen fann de individuella erfarenheter och
mönster. I tolkningsprocessen fann författarna meningsenheter som beskriver patienternas
erfarenheter. Under tolkningen av data uppstod nya frågor som ledde författarna fram och tillbaka
i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. I denna process identifierades meningsenheter som
delades upp i teman och subteman. Under denna tolkningsprocess, det vill säga i den
hermeneutiska cirkeln, blev det meningsfullt att tolka och analysera dessa fynd i enlighet med en
ontologisk förståelse för vård, hälsa och lidande.

Bortfall

37 personer

Slutsats

Symtomen som beskrevs som både oförutsägbara och tabubelagda gjorde att individer med IBS
led och kände sig begränsade i livet samt att de blev tvungna att avstå från aktiviteter. Det
uttrycktes att de inte kunde lita på eller hade kontroll över sina kroppar. Integriteten kränktes vid
plötslig diarré eller höga ljud från en orolig tarm. Trötthet beskrevs vara vanligt förekommande,
det ledde till brist på energi och minskad produktivitet. Frustation över att inte kunna leva ett
”normalt” liv förekom. Individer med IBS beskrev behov om att hälso- och sjukvårdspersonal ska
tillåta dem att prata om sina upplevelser och obehag för att minska deras lidande. Lidandet gjorde
att hot mot sin egen värdighet och hälsa framkom. Med ett personcentrerat förhållningssätt kunde
de individuella behoven tillgodoses. Genom att acceptera sjukdomen var det enklare att sluta fred
med sitt tillstånd.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Sibelli, A., Chalder, T., Everitt, H., Workman, P., Bishop, F.L. & Moss-Morris, R. (2017). The
role of high expectations of self and social desirablity in emotional processing in individuals with
irritable bowel syndrome: A qualitative study. British Journal of Health Psychology, 22, 737-762.
doi:10.1111/bjhp.12264

Land
Databas

England
PubMed

Syfte

Att undersöka hur individer med IBS upplever, uttrycker och hanterar sina känslor efter kognitiv
beteende terapi jämfört med vanlig behandling.

Metod:
Design

Tvärsnittsstudie med kvalitativ design med inspiration av grounded theory.

Urval

52 patienter från primärvården i London och Southampton tillfrågades under två år och blev
slumpmässigt indelade tre testgrupper. Deltagarna hade blandade åldrar, olika kön och etnisk
bakgrund samt erhöll olika IBS symtom.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer som varade cirka en timme och genomfördes efter varje terapi.
Studien genomfördes i tre månader. Forskarna använde sig av öppna frågor för att inte styra
svaren.

Dataanalys

En induktiv tematisk analys av intervjuerna genomfördes med hjälp av grounded theory för att få
en noggrannare analysprocess. Forskarna har använt sig av triangulering för att få en tydligare bild
över datainsamlingen. Koder skapades av flera forskare där sedan olika teman uppkom baserade
på intervjuerna.

Bortfall

Okänt.

Slutsats

Individer med IBS uttryckte negativa emotionella känslor som ilska, frustration och oro.
Känslorna triggade igång symtomen och symtomen förvärrade de emotionella känslorna vilket
bidrog till en ond cirkel. Känslorna blev extra starka när symtomen kom oväntat eftersom att de då
blev påminda om att de lever med en kronisk sjukdom som aldrig kommer att försvinna. De
uttryckte även att de hade en misslyckad kropp som de inte kunde lita på och att de inte kunde
leva ett ”normalt” liv. Oro att bli dömd av kollegor eller människor som inte känner dem var
vanligt. Symtomen uttrycktes begränsa livet både socialt och professionellt. Rädsla för att inte
hinna till toaletten i tid var vanligt vid uppkomsten av de plötsliga symtomen. Genom stöd och
förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal och närstående var det lättare att acceptera
sjukdomen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA C
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