
                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 

Individen bakom sjukdomen  
– Ulcerös kolit och Morbus crohn  

 
Maria Lissbrant   

Helen Öberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  
Omvårdnad – Vetenskapligt arbete 61-90 hp 
Vt 2010     
 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 



 

 

 
 
 
 
 

The individual behind the disease  

– Ulcerative colitis and Crohn disease 
 

Maria Lissbrant  
Helen Öberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nursing Programme 180 ECTS credits 
Nursing Thesis, 15 ECTS credits (61-90 ECTS credits) 
Spring 2010 
 
School of Social and Health Sciences 
P.O. 823 
S- 301 18 Halmstad 



 
 
 
Titel Individen bakom sjukdomen  

-Ulcerös kolit och Morbus crohn  
 
 
Författare   Maria Lissbrant, Helen Öberg 
 
 
Sektion   Sektionen för hälsa och samhälle 

Högskolan i Halmstad 
Box 823 
301 18 Halmstad 

 
 
Handledare   Carin Brenke, universitetsadjunkt, magister i biomedicin 

AnneCharlotte Berggren, universitetslektor, fil. dr 
 
 
Examinator  Stefanie Obermüller, universitetslektor, fil. dr 
 
Tid   Våren 2010 
 
Sidantal  19 
 
Nyckelord Crohns sjukdom, inflammatoriska tarmsjukdomar, livskvali-

tet, ulcerös kolit 
 

Sammanfattning  
 

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är en av samhällets 
nya folksjukdomar och ses som ett stort problem. IBD inne-
fattar flera olika sjukdomar som påverkar mag- tarm kanalen, 
där Ulcerös kolit och Morbus crohn är de största och vanli-
gast förkommande sjukdomarna, dessa kommer att belysas i 
denna litteraturstudie. IBD sjukdomarna är kroniska, inflam-
matoriska och uppträder i skov. Syftet med denna studie var 
att undersöka hur dessa tarmsjukdomar påverkar vuxna indi-
viders livskvalitet både psykiskt och fysiskt. Resultatet visar 
att sjukdomarna påverkar individernas livskvalitet och kan 
bidra till ångest, depression och social isolering. Mer individ-
anpassad omvårdnad och information borde ges och är vikti-
ga faktorer för hälso- och sjukvården att tänka på vid mötet 
med individer med dessa diagnoser. Fortsatt forskning kring 
området bör innefatta just hur stöd kan ges för att individen 
skall uppleva tillfredställande livskvalitet. 
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Abstract 
 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of widespread 
diseases and is to be considered a rising problem. IBD in-
volve several gastrointestinal diseases, where Ulcerative coli-
tis and Crohn disease are the most common. These will be il-
luminated in this literature review. IBD is chronical, involves 
inflammation and appears in relapsing episodes. The aim of 
this literature review was to investigate how these gastroin-
testinal diseases affect the adult individual, both physical and 
psychological, regarding quality of life. The result showed 
how IBD might cause anxiety, depression and social isola-
tion. It is of importance that the healthcare system provides 
individual nursing care and adequate information to individu-
als suffering from these conditions. Continuing research re-
garding what way of support these individuals need in order 
to improve quality of life, ought to be carried out.  
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Inledning 

Inflammatory bowel disease (IBD) är samlingsnamnet på olika kroniska inflammatoris-
ka tarmsjukdomar (Påhlman & Sjödahl, 2005), där Ulcerative Colitis (UC) och Crohn 
Disease (CD) är de vanligast förekommande. Individer som insjuknar i UC/CD gör det 
oftast i ung ålder. Vid UC ses insjuknandet vid 20-40 års ålder (Almås, Reiten & Skrede 
Mordal, 2006) med en tendens att drabba män oftare än kvinnor. Vid CD (Brinkberg 
Lapidus, 2008) ses insjuknandet oftast före 30 års ålder, tendenser visar att kvinnor ofta-
re drabbas, men skillnaden mellan mäns och kvinnors insjuknande är ytterst liten. Före-
komsten av UC/CD (Brinkberg Lapidus, 2009) ökade stadigt i Skandinavien, norra Eu-
ropa och Nordamerika under 1960-1970-talet. Förekomsten av nyinsjuknade i CD fort-
satte att stiga under 1980-talet medan vid UC kunde en lätt minskning ses. Enligt Påhl-
man och Sjödahl (2005) beräknas cirka 12-14 individer per 100 000 invånare och år lida 
av UC i Sverige medan CD drabbar cirka 4-7 individer per 100 000 invånare och år. 
IBD har kommit att bli ett folkhälsoproblem (Löfberg, 2009) och då inte bara för att 
många lider av sjukdomarna utan för att dessa medför svåra, långvariga besvär och på-
verkar livskvaliteten på individnivå. 
 
UC och CD liknar varandra, då de båda är kroniska sjukdomar (Påhlman & Sjödahl, 
2005), uppträder i skov och drabbar relativt unga individer. Det som skiljer dem åt är 
lokalisationen på inflammationen i tarmen. Individer som lider av UC/CD har stora be-
hov av omvårdnad (Van der Ejik, Vlachonikois, Munkholm, Nijman, Bernkly, Politi, et 
al., 2004) utöver de kroppsliga symtom sjukdomarna medför. Tillsammans med medi-
cinska insatser är kvaliteten på omvårdnaden faktorer som bidrar till förhöjd livskvali-
tet. Vårdkvaliteten är väsentlig för att övervaka patientens tillstånd, men också för att 
förebygga en förvärrad sjukdomsbild. Kvaliteten på vården innefattar bland annat den 
information som ges till patienten. Behovet av information och vägledning till individer 
med UC/CD anses vara stort. 
 

Bakgrund 
Ulcerative colitis och Crohns disease 
Orsaken till de inflammatoriska tarmsjukdomarna UC/CD (Brinkberg Lapidus, 2008) är 
inte känd. Ärftliga faktorer kan ha en inverkan, men också immunologiska och luminala 
faktorer. UC och CD angriper båda tarmväggen (Ericson & Ericson, 2008) och skapar 
där sår. De sår som bildas omges av granulationsvävnad som till slut bildar fibrotisk 
ärrvävnad. UC drabbar rektum och colon och då endast mukosan (Påhlman & Sjödahl, 
2005), CD kan förekomma från munhåla till rektum och drabbar då alla skikt av tarm-
väggen där omväxlande sjuka och friska partier kan förekomma.  
 
Kroniska sjukdomar som UC/CD kan medföra varierande symtom (Påhlman & Sjödahl, 
2005) beroende på var i mag-tarmkanalen inflammationen finns och hur omfattande den 
är. Smärtsamma tenesmer beror på de förträngningar som uppkommer av ärrbildningen 
på grund av de ständiga inflammationerna. Smärta i form av tenesmer uppkommer även 
som vanligt symtom vid defekation. UC ger ofta allmän sjukdomskänsla där subfebrili-
tet är förekommande. Blodig/slemmig avföring och mängd blod i feces ökar ju svårare 
skoven är. Att behöva tömma tarmen cirka fyra gånger per dag vid ett milt skov kan öka 
till omkring sex eller fler vid ett svårt skov. Detta medför viktnedgång till följd av mal-
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nutrition och fatigue. Vid CD är den lösa avföringen mycket frekvent men inte riktigt 
lika blodtillblandad som vid UC. Vid uppkomna skov kan individerna drabbas av kort-
varig temperaturhöjning eller längre perioder av subfebrilitet. Dålig matlust och fatigue 
är vanligt förekommande (Påhlman & Sjödahl, 2005). 
 
För individer som lider av UC/CD är behandlingen främst medicinsk (Ericson & Eric-
son, 2008), där underhållsbehandling ges för att förhindra skoven så långt det är möjligt. 
Behandlingen sker ofta med 5-ASA som både är antiinflammatorisk och immunosup-
presiv, med en direkt påverkan på mukosan. 
Under svåra skov ges bland annat glukokortikoider för att bromsa den inflammatoriska 
processen. Då biverkningar av glukokortikoider kan resultera i sämre skydd mot infek-
tioner och medföra osteoporos, bör dessa inte användas under en längre tid. Tillägg av 
anti-TNF (Tumor Necrosis Factor) som blockerar cytokinen TNF och förgör oönskade 
celler kan behövas då skoven inte går över eller då individen inte svarar på behandling 
med glukokortikoider (Ericson & Ericson, 2008). Medicinering, tillsammans med bra 
nutrition för att undvika undernäring kan underlätta för individen (Almås, et al., 2006) 
då en bra näringsbalans är det mest betydelsefulla skyddet mot komplikationer. Under 
svåra skov går många viktiga näringsämnen och vätska förlorade på grund av täta diar-
réer. Parenteral näringstillförsel kan bli aktuell för att avlasta tarmen. Om tarmen klarar 
av enteral nutrition väljs detta i första hand eftersom det har visat sig att en långvarig 
parenteral nutrition kan förstöra tarmluddet. Under perioder av remission är det av vikt 
att individen själv har kontroll på sin nutritionsbalans för att undvika komplikationer i 
form av undernäring. Många små måltider rekommenderas då stora måltider medför att 
tarmperistaltiken ökar och försämrar näringsupptag tillföljd av diarré (Almås, et al., 
2006). 
 
Att vara drabbad av en kronisk sjukdom behöver inte synas utanpå kroppen (Söderberg, 
2009). Den kännetecknas av att vara långvarig och instabil då det gäller utveckling, 
prognos och behandling. Detta medför konstant osäkerhet och ett hot mot integriteten. 
För den enskilde individen som drabbats av kronisk sjukdom, medför sjukdomen en 
känsla av förlust, osäkerhet och sorg. Helt plötsligt måste han/hon anpassa sitt liv efter 
en mängd förändringar och konsekvenser. Sociala relationer förändras. Känslan av att 
vara annorlunda och föreställningen av att bli uttittad kan medföra ensamhet och isole-
ring. Det finns stort behov av att förstå och få förklaring till sin sjukdom då känslan av 
främlingskap finns både inför sig själv och andra. Att träffa andra i samma situation 
medför att ensamheten inte känns stor (Söderberg, 2009). 
 
För att minska den psykiska påfrestning som alla funderingar kring mathållning medför 
(Ericson & Ericson, 2008) kan individerna vid behov få nutritionsstöd i hemmet. Under 
perioder med skov kan det bli nödvändigt med kirurgi i syfte att symtomlindra, avlasta 
tarmen och för att upprätthålla en så bra livskvalitet som möjligt. Om delar av den ska-
dade tarmen opereras bort är individen ändå inte friskförklarad, utan inflammationen 
finns kvar och kan angripa en annan del av tarmen. Ibland kan en temporär eller perma-
nent stomi bli tvungen att anläggas. Om stora delar av distala ileum är bortopererad kan 
detta resultera i B12-brist. Vitaminen kan då istället tillföras parenteralt eller peroralt. 
Om individer med UC/CD avstår från sin behandling kan komplikationer i form av tox-
isk tarmdilation, sepsis då tarmbakterier tar sig ut från den såriga tarmen ut i blodbanan, 
eller abscesser uppkomma. Tillstånden kan vara livshotande (Ericson & Ericson, 2008). 
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Livskvalitet 
Livskvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera då livskvalitet är en subjektiv upp-
levelse (Hjortswang, & Oxelmark, 2009). Genom att använda olika mätinstrument som 
exempelvis Short Form 36 frågor [SF36], för att värdera livskvaliteten får hälso- och 
sjukvårdspersonal viktig kunskap och förståelse för individens livssituation och upplev-
da problem. Detta är betydelsefullt för att förstå hur sjukdomen påverkar det dagliga 
livet för individer med kroniska sjukdomstillstånd. Enligt Nationalencyklopedin [NE] 
(2010) kan livskvalitet utgöras av både objektiva och subjektiva upplevelser. Att upple-
va dålig livskvalitet behöver inte vara detsamma som ha dålig hälsa, att ha dålig hälsa 
inte detsamma som att ha dålig livskvalitet, men livskvaliteten kan påverkas av hälsan. 
Enligt World Health Organization [WHO] (1997, s. 1) står livskvalitet både för psykis-
ka, fysiska, sociala och individuella uppfattningar. För varje gång sjukhus tvingas upp-
sökas på grund av obehag (Sainsbury & Heatley, 2005) försvinner hoppet, lite för varje 
gång om att besvären skall gå över. Att aldrig under de aktiva perioderna få möjlighet 
att känna lugn medför ett evigt långsamt lidande. 
 
Då det är psykisk påfrestande enligt Moser (2008) att leva med UC/CD kan det resultera 
i förnekelse av sjukdomen. Det är därför viktigt att inte fullständigt försöka bemästra 
den själv utan att ha någon vid sin sida. Detta för att inte socialt isoleras. Förnekelse kan 
medföra allvarliga komplikationer och en ökad risk för ofrånkomlig stomioperation. I 
vissa fall av förnekelse av sjukdomen uppsöks inte heller vården då skoven blir för svå-
ra. Information om sjukdomen kan ses vara viktig, då den psykiska stressen kan påverka 
sjukdomens aktivitetsnivå. Det är därför viktigt att få information och förståelse för vil-
ka strategier som skall användas för att bemästra stress så att inte sjukdomen förvärras. 
 

Sjuksköterskans roll och socialt stöd  
Sjuksköterskan skall se individen för den han/hon är och uppmärksamma de individuel-
la förutsättningarna, vilket ökar möjligheten att förstå den enskildes situation. Detta är 
betydelsefullt för att kunna ge så bra stöd och omvårdnad som möjligt (Almås, et al., 
2006). Sjuksköterskan skall sträva efter att se till hela individen och hans/hennes livs-
värld. Identifieras de individuella resurserna, kan sjuksköterskan förstärka dessa genom 
en god relation. Omvårdnaden skall innefatta individens specifika behov, såväl psykiska 
som fysiska. Socialstyrelsen (2005) påpekar att i de fall omvårdnadsbehoven är outtala-
de, skall sjuksköterskan ha förmågan att urskilja dessa. Individer med behov av extra 
information eller stöd kan urskiljas. Enligt Almås, et al. (2006) kan förutsättningarna på 
så sätt öka för individen att kunna ta kontroll över sin situation och lära sig bemästra sin 
tillvaro. Genom att ta hänsyn till den subjektiva upplevelsen (Hjortswang & Oxelmark, 
2009) ökar förutsättningarna för att ge tillfredställande sjukvård. Valet av åtgärder för 
att underlätta individens vardag kan lättare bestämmas då förståelsen för individens 
livssituation förbättras. Sjuksköterskan skall sträva efter att få individen att förhålla sig 
så avspänd som möjligt till sjukdomen. Individens behov av information (Almås, et al., 
2006) beror på sjukdomens svårighetsgrad och förmåga att hantera de problem som 
sjukdomen medför. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 2a, 2b förklarar 
vikten av kontakten mellan sjukvårdspersonalen och patient, där också informationen 
skall anpassas efter varje enskild individ och dennes förmåga. Skulle inte möjligheten 
finnas skall informationen delges de anhöriga. Sjuksköterskans engagemang av de an-
höriga (Moser, 2008) kan automatiskt medföra att individen involverar andra i sin sjuk-
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dom, vilket medför minskad psykologisk oro och en bra vägledning för både individen 
och anhöriga. Att lära ut avslappningsövningar är ett enkelt sätt för sjuksköterskan att få 
individen att hantera jobbiga perioder. Detta reducerar behovet av hjälp då det är något 
som individerna självständigt kan utföra. Sjukdomsrelaterad oro (Hjortswang & Oxel-
mark, 2009) kan orsaka utesluten kontakt med sjukvården och resultera i fördröjd ac-
ceptans av hans/hennes sjukdomssituation. 
 
Socialt stöd kan innefatta både hur individen upplever att andra bryr sig om ho-
nom/henne (Skär, 2009), men också genom konkret hjälp och stödåtgärder. Stödet har 
positivt inflytande på individen för att kunna hämta kraft då den välbekanta vardagen 
förändras och måste anpassas till livets nya villkor. Individer med UC/CD kan i många 
fall (Moser, 2008) bli tvungna att anpassa sig och sitt liv till de utmaningar som sjuk-
domen för med sig. Det är betydelsefullt att bryta individens försök att helt på egen 
hand bemästra sjukdomen. Alternativt till individens förnekelse och uppbyggda själv-
försvar är att istället tillåta andra ta del av hans/hennes livsvärld. Inte bara familj och 
vänners stöd och engagemang i sjukdomshistoria och behandling är viktigt. Genom 
kontakt med andra med samma diagnos kan individen dela med sig av sina erfarenheter 
kring sjukdomen och få stöd som reducerar oron och risken för social isolering. Stöd-
grupper är ett alternativ som kan vara en positiv del i individens behandlingsplan (Tre-
sca, 2008). Dela erfarenheter kan göras öga mot öga i grupp, eller genom forumgrupper 
online där stöd finns att tillgå 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Riksförbundet för 
stomi och reservoaropererade [ILCO] (2010) är en förening för individer med funk-
tionsförändringar i urinvägar och tarmkanal. Där kan de drabbade få kontakt med andra 
i samma situation och känna gemenskap och stöd. Patientföreningarna informerar och 
upplyser om sjukdomen både i hemmiljö och på sjukhus. Tillgången till patientföre-
ningar finns brett internationellt. De olika ländernas patientföreningar arbetar sida vid 
sida för att så många som möjligt med dessa kroniska sjukdomstillstånd skall få så bra 
stöd som möjligt i livet för att förbättra livssituationen. Ett bra socialt stöd påverkar inte 
bara de psykologiska faktorerna utan även aktivitetsnivån på sjukdomen (Moser, 2008). 
Om det sociala stödet ges på rätt sätt och vid rätt tidpunkt kommer individerna själva 
kunna bemästra den psykiska påfrestning de står inför och uppleva bra livskvalitet. 
 
Då Ulcerative Colitis och Crohns Disease idag ses som en av de nya folksjukdomarna är 
det angeläget att specifikt lyfta fram vilka förändringar för livskvaliteten dessa sjukdo-
mars symtom kan ha för individen. Väsentligt är också att belysa vilka faktorer som 
höjer livskvaliteten. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om den pro-
blematiska livssituation dessa individer har för att kunna ge optimal omvårdnad.  
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur livskvaliteten hos individer med dia-
gnostiserad UC/CD påverkas av sjukdomen. För att få svar på syftet formulerades två 
frågeställningar: 
 
Vilka upplevda förändringar på livskvaliteten innebär diagnoserna UC/CD? 
Vilka faktorer höjer livskvaliteten? 
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  

Datainsamling 

Artikelsökningen utfördes i databaserna Pubmed, Cinahl, Academic Search Elite samt 
PsycInfo.  Valet av dessa databaser gjordes då de täcker områden som allmän och kli-
nisk medicin, omvårdnad, psykologi samt en databas med innehåll från varierande äm-
nesområden. Sökning utfördes också på publicerade avhandlingar relevanta för valt syf-
te. Innehållet i artiklarna skulle belysa hur individer med diagnostiserad UC/CD påver-
kades av sjukdomen för att få fördjupad kunskap och förståelse för vilka faktorer som 
höjer livskvaliteten för dessa individer. 
 
Fem (5) sökord användes i databassökningarna (tabell 1. Sökordsöversikt). Valet av 
sökorden Inflammatory Bowel Disease, Crohns Disease och Ulcerative Colitis föll sig 
naturligt då dessa sjukdomar utgjorde grundstommen i litteraturstudien. Likaså var sök-
ordet Quality of Life relevant mot valt syfte. Faktorer som Self Care och Stress ansågs 
relevanta för upplevd livskvalitet med bakgrund relaterat till tidigare kunskaper om in-
dividens behov av autonomi och integritet.  
 
För att passa valt syfte gjordes ett antal inklusionskriterier. 
 

 Vetenskapliga artiklar 
 Publicerats tidigast år 2003 
 Skrivna på engelska eller svenska  
 Innefatta personer över 18 år 

 
För att passa valt syfte gjordes ett antal exklusionskriterier. 
 

 Demografiska faktorer eller kön 
 Reviewartiklar 
 Fritext ord i sökningarna 

 
Av 168 träffar ansågs 49 titlar överensstämma med valt syfte. Dessa artiklars abstrakt 
genomlästes för att avgöra om innehållet var tillfredsställande för att passa syftet. Totalt 
lästes 31 artiklar i sin helhet till urval 1. Till urval 2 kvarstod 15 artiklar som på opti-
malt sätt passade syftet och höll vetenskaplig kvalitet enligt bedömning utifrån gällande 
granskningsmallar (Carlsson & Eiman, 2003). Av dessa 15 artiklar bedömdes 11 vara 
av grad I vilket innebar hög vetenskaplig kvalitet. Kvarstående fyra (4) ansågs vara av 
grad II, men på grund av sitt för syftet passande innehåll, valdes de att ingå i resultatet. 
Fyra (4) artiklar med kvantitativ forskningsansats användes och resterande 11 hade kva-
litativ ansats.  
 
Sökningen som redovisas i tabell 2 Sökhistorik (bilaga I) där Colitis, Ulcerative använ-
des gav inga relevanta träffar i någon av databaserna, då dessa artiklar redan påträffats 
under sökorden Crohns Disease eller Inflammatory Bowel Disease.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 
 
Sökord  Pubmed 

(Mesh) 
Cinahl (MH) Academic Search 

Elite (Thesaurus) 
 

PsycInfo 

Inflammatoriska 
tarmsjukdomar 

Inflammatory 
Bowel Disea-
ses  

Inflammatory 
Bowel Disea-
se 

INFLAMMATORY 
bowel diseases 

Inflammatory 
bowel disease 

Livskvalitet Quality of 
Life 

Quality of 
Life 

QUALITY of life quality of life 

Stress Stress, 
Physiological 

Stress STRESS (Psycho-
logy) 

Stress 

Crohns sjukdom Crohn Disea-
se 

Crohn Disea-
se 

CROHN´S disease  

Ulcerös Kolit Colitis, Ulce-
rative 

Colitis, Ulce-
rative 

ULCERATIVE 
colitis 

 

Egenvård Self Care Self Care   
 

Databearbetning 
Genom att urskilja huvudkonceptet i varje artikel kunde samtliga artiklar grupperas.  
Artiklarna skulle belysa upplevelsen av livskvalitet. Sorteringen av artiklarna gjordes 
genom att markera de begrepp som var intressanta för syftet och som bäst beskrev arti-
kelns innehåll. Varje artikel klipptes itu och märktes med sina specifika begrepp. När 
samtliga artiklar var inlästa, markerade och genomgångna, blev resultatet en mängd 
urklipp, som sorterades i grupper efter syftet och artikeldelar med liknande begrepp. 
Grupperingarna fick arbetsnamn, där ”information”, ”sociala behov” samt ”förändringar 
för personer med IBD” var de som utmärkte sig genom återkommande innehåll och 
kunde därför länkas samman under ovan nämnda tre rubriker. ”Nutrition” och ”positiva 
aspekter” var grupperingar som gav mindre mängd material, men var viktiga faktorer 
och valdes att ingå i litteraturstudien då dessa svarade mot valt syfte. Efter vidare bear-
betning, fastställdes grupperna; ”Psykiska och fysiska förändringar”, ”Acceptans och 
anpassning”, samt ”Behovet av socialt stöd”. 
 
Vidare diskussion och bearbetning av materialet ledde till ytterligare förändringar av 
tidigare grupperingar. Detta för att grupperna till fullo skulle överensstämma med valt 
syfte. Slutgiltiga teman och tillika rubriker blev; ”Upplevelse av förändringar som på-
verkar livskvaliteten” med underrubrik ”Sociala begränsningar och förändrad självbild”, 
samt ”Faktorer som höjer livskvaliteten” med underrubrikerna ”Acceptans och anpass-
ning” och ”Professionellt och socialt stöd”. 
 

Resultat  

Upplevelse av förändringar som påverkar livskvaliteten 
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Sociala begränsningar och förändrad självbild 
Livsförutsättningarna blev för all framtid förändrade (Sarlo, Barreto & Domingues, 
2008). Det kroniska tillstånd som UC/CD innebar skapade rädsla och medförde föränd-
ringar för de drabbade individerna, såväl fysiskt som psykiskt. En känsla av att vara 
ensamma i situationen och att vara annorlunda på grund av sjukdomen kom till uttryck. 
Det framkom att personer med UC/CD upplevde att deras tillvaro var hotad (Hall, Ru-
bin, Dougall, Hungin & Neely, 2005) på grund av sjukdomens både psykiska och fysis-
ka symtom. Som en följd av de negativa uppfattningarna kring sjukdomen upplevde 
personer med UC/CD frustration (Krause, 2003) då de inte längre kände att de kunde 
bemästra vardagen. Vanmakten ledde till hjälplöshet och depression. Sjukdomens oför-
utsägbarhet gav en känsla av frihetsberövning (Hall, et al., 2005) och begränsning på 
många plan i det vardagliga livet. På grund av sjukdomens nyckfulla natur (Schneider & 
Fletcher, 2008) var det svårt att kontrollera situationen. Känslan av maktlöshet var nå-
got de drabbade tvingades leva med. Det fanns en rädsla att sjukdomen skulle medföra 
oförutsägbara bakslag (Hall, et al., 2005) eller oro över att inte själv kunna kontrollera 
sin medicinering, matintag och aktivitetsnivå. Individer ställde sig frågan om sjukdo-
men verkligen gick att leva med. 

Tiden för diagnostisering påverkade inte oron kring sjukdomens komplikationer (Cana-
van, Abrams, Hawthorne, Drossman & Mayberry, 2006), kroppslig stigmatisering, 
sjukdomsfas, intimitet eller livskvalitet. Individer under 30 år upplevde något sämre 
livskvalitet än de över 30. Likaså var det för dem som genomgått kirurgisk behandling. 
Ingen påtaglig skillnad av livskvalitet sågs beroende på hur länge personen haft sin 
sjukdom, dock ökade risken för operation med tiden. Försämrad livskvalitet och oron 
kring hälsan sågs stiga då sjukdomen var i skov eller om personen var mycket sjuk oav-
sett tidpunkt för diagnostisering. 
Individer med växlande sjukdomsaktivitet upplevde hur deras stressnivå och ångest sak-
ta avtog under perioder då sjukdomen var i remission (Larsson, Lööf, Rönnblom & 
Nordin., 2008; Lix, Graff, Walker, Clara, Rawstorne, et al., 2008). Trots att mätning av 
upplevd livskvalitet visade positiv förändring avtog inte katastrofkänslan, psykisk fru-
stration, oro för hälsan, smärtupplevelsen eller maktlösheten inför sjukdomen. De psy-
kiska påfrestningar UC/CD innebar utstod såväl de individer med växlande aktivitet 
som de med konstant aktivitet i sjukdomen (Schneider & Fletcher, 2008). Skov antog 
påverkas av graden av ångest individen kände inför sjukdomen. Oavsett ordningsföljd, 
beskrevs sjukdomsförloppet som en kaskad av upplevelser som resulterade i försämrat 
sjukdomstillstånd. Sannolikheten för uppkomsten av ett nytt skov var större ju mer indi-
viderna förväntade sig att känna ångest. Detta hände inte sällan då de befann sig på all-
männa platser och snabbt tvingades uppsöka en toalett (Crumbock, Loeb & Fick, 2009). 
Trots en välfungerande tarm och stabilitet i sjukdomen, kunde nivån av frustration, fati-
gue, ilska och rädsla inte sänkas. 

Den starkaste indikatorn på negativ psykologisk funktion var oron för smärtan personer 
med UC/CD upplevde (Lix, et al., 2008). Detta då smärtorna som uppkom under sjuk-
domsskov var outhärdliga (Schneider & Fletcher, 2008), ofta konstanta och något av det 
svåraste att hantera. Den konstanta plågan var begränsande (Pihl-Lesnovska, Hjorts-
wang, Ek & Frisman, 2010) och medförde en rädsla över att inte bemästra smärtgenom-
brotten. Oro fanns dessutom att smärtan skulle leda till missbruk av mediciner. Risken 
för operationer av tarmen och uppläggning av stomi (Sarlo, et al., 2008) var ständiga 
farhågor och var starkt ångestframkallande. Ängslan för ovissheten att få en stomi och 
av att lukta illa var påtaglig (Canavan, et al., 2006). Det fanns risk att sämre livskvalitet 
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medförde försämring av sjukdomens svårighetsgrad och med det ökade risken för behov 
av operation. Att orsaka någon i sin närhet sjukdomen (Sarlo, et al., 2008; Krause, 
2003) eller att föra den vidare till sina barn eller riskera att få cancer som en komplika-
tion av diagnosen var något som skrämde och förstärkte känslan att vara fången i sym-
tomen. Det faktum att de kände sig osäkra på om denna risk fanns skapade en stark 
känsla av frihetsberövande. Det framkom att oron för att överföra sjukdomen till sina 
barn var större hos nydiagnostiserade (Canavan, et al., 2006). 

Den extrema fatigue, som UC/CD orsakade, var förlamande (Schneider & Fletcher, 
2008) och medförde svårigheter att utföra dagliga sysslor. Individerna hade svårt att 
planera för framtiden och göra åtaganden eftersom de kände sig svaga och känsliga. 
Detta faktum resulterade i att viljan att delta i aktiviteter eller utföra dagliga sysslor inte 
fanns och medförde att livskvalitet försämrades markant. Inte sällan avstod individerna 
från att vara delaktiga i dessa olika aktiviteter (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) och sociala 
sammanhang för att slippa hantera uppkomsten av skov som kunnat uppstå. Känslan var 
snarast, att tvingas avstå istället för att ta beslutet att delta eller inte. Denna maktlöshet 
inför sjukdomen påverkade i stor grad livskvaliteten. Drabbade individer tenderade att 
undvika situationer där de riskerade att tappa kontrollen över avföring (Lix, et al., 2008) 
och den generande situation detta skulle medföra. Situationer där de inte hade tillgång 
till toalett begränsade dem och utgjorde ett handikapp att röra sig fritt. 

Stressnivån och typen av föda påverkade sjukdomsförloppet (Fletcher, Schneider, Van 
Ravenswaay & Leon, 2008). Behovet av att ändra matvanor var för vissa livsviktigt 
(Sarlo, et al., 2008) då rädslan för smärta fanns. Att relatera smärtan till viss mat resulte-
rade i otillräckligt näringsintag. För att undvika smärtan valde personerna att inte äta. 
Då det upplevdes som ett hinder att äta i sociala sammanhang (Pihl-Lesnovska, et al., 
2010) var detta något som fick stor påverkan på personens välbefinnande. Likaså blev 
det sociala nätverket i form av middagar och dylikt begränsat (Sarlo, et al., 2008) och 
medförde risk för depressioner och nedstämdhet. Social isolering (Pihl-Lesnovska, et 
al., 2010) och oro för framtiden skapade negativitet. Känslan av att inte kunna delta i 
olika aktiviteter gjorde att de kände sig misslyckade och att de svek sin familj. Inte säl-
lan kände individerna skuld inför sin sjukdom (Schneider & Fletcher, 2008) då de kun-
de tvingas att ställa in planerade aktiviteter i sista sekund vid tillstötande problem som 
magont och tenesmer. På grund av detta uppkom skuldkänslor inför familj och vänner 
som innebar stor belastning för individen (Pihl-Lesnovska, et al., 2010). Att kunna vara 
positiv och delta i aktiviteter var mycket svårt även då sjukdomen var i remission. Detta 
på grund av känslan av att vara invand i att vara sjuk (Canavan, et al., 2006). 
 
Den kroppsliga självbilden och rädslan för komplikationer var påtaglig. Viktnedgång på 
grund av sjukdomen (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) kunde leda till nedstämdhet. Genom 
att bära stora kläder försökte viktreduktionen döljas. Medicinering med kortikostereoi-
der medförde istället biverkningar som snabb viktuppgång. De kroppsliga förändringar-
na resulterade i att kroppsuppfattningen medförde begränsade intima kontakter, då indi-
viderna ansåg sig vara oattraktiva. Självkänslan påverkades (Sarlo, et al., 2008) av just 
viktnedgången. Dessutom ansåg de kropparna mindre tilltalande på grund av tidigare 
operationer. Den kroppsliga självbilden påverkade förhållanden, sexualliv och relationer 
på grund av skuldkänslorna av att inte göra sin partner lycklig. Detta medförde en käns-
la av ensamhet och att behöva bemästra sjukdomen själv. Farhågor fanns för att den 
känslomässiga påfrestningen skulle ge upphov till en ny aktiv fas i sjukdomen. Stressa-
de situationer förorsakade symtomförvärrande (Pihl-Lesnovska, et al., 2010). Föreställ-
ningen att förlora identiteten och bli ett med sjukdomens sänkte självkänslan. Att inte 
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längre vara till någon nytta, varken för familj eller vänner, utan snarare en börda upp-
levdes som plågsamt. Känslan att bli bortglömd för den individ de var och bara ses som 
en person med magåkommor medförde att självkänslan svek. Nydiagnostiserade indivi-
der kände sig (Canavan, et al., 2006) oftare utpekade i mängden på grund av sina krop-
par. Då viktminskningen medförde en känsla av att vara uttittad (Sarlo, et al., 2008) och 
bli betraktade som sjukliga var detta något som oroade flertalet. Livet upplevdes vara 
enklare om inte sjukdomen fanns. Stigmatisering av sjukdomen visade sig skapa ökad 
oro (Taft, Keefer, Leonhard & Nealon-Woods, 2009) och depression, och som följd, 
minskad självkänsla. De fysiska, psykiska och sociala begränsningar en individ med 
UC/CD upplevde innebar behov (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) av att lära sig hantera 
och anpassa sig till dessa för att uppnå en känsla av välbefinnande. Allomfattande på-
verkade sjukdomens symtom graden av välbefinnande. 
 

Faktorer som höjer livskvaliteten 

Acceptans och anpassning 
Många, som inte tidigare haft någon sjukdom (Sarlo, et al., 2008) och sedan stod inför 
det faktum att de diagnostiserats med en kronisk sjukdom upplevde att mycket i livet 
förändrades. Tankar och handlingar i det dagliga livet innebar bristande frihet. Vetska-
pen om att det var en kronisk sjukdom orsakade rädsla och bara tanken på att behöva stå 
i kontakt och vara beroende av sjukvården, förvärrade upplevelsen av sjukdomen. 
Komplikationer individerna tvingades anpassa sina dagliga åtaganden efter (Pihl-
Lesnovska, et al., 2010) var olika grader av trötthet och smärta, vilket medförde en 
ständig planering av det dagliga livet. Det fanns personer som inte kände att diagnosen 
medförde några större förändringar då de redan tidigare varit tvungna att anpassa sitt liv 
efter sina symtom. Att acceptera sjukdomen som en del av livet var viktigt. Vikten av 
att ta till sig sjukdomen (Sarlo, et al., 2008), men att inte låta den ta överhand, då det 
hela tiden var en kamp om kontroll över den. Erfarenheter av sjukdomen (Hall, et al., 
2005) gjorde att individerna med tiden lärde sig hantera och leva med den, på sitt eget 
sätt. Trots smärta, förlusten av tarmkontroll och den rädsla och frihetsbegränsning detta 
medförde, fanns inget annat val än att anpassa sig och leva med sjukdomen. Rädslan för 
att omgivningen inte skulle förstå dem, att bli en belastning för andra och att identifieras 
med sin sjukdom, inskränkte på deras frihet. För att inte identifieras med sin sjukdom 
försökte individer att framstå som friska.  
 
Att kunna ta kontroll över faktorer som ökade stressnivån och med den, sjukdomsaktivi-
teten (Fletcher, et al., 2008) var av stor betydelse för att bemästra situationen. Likaså 
fanns en uttalad benägenhet att försöka hålla situationen under kontroll och behålla en 
positiv inställning till tillvaron. Det ansågs viktigt, att bibehålla en positiv självbild så 
att inte maktlösheten inför sjukdomen ledde till förlorad kontroll över sjukdomen och 
livet. Att ha strategier för att på sitt eget sätt påverka sitt liv (Pihl-Lesnovska, et al., 
2010) medförde att känslan av maklöshet minskade. Genom att hantera det dagliga livet 
och anpassningen till den nya utmanande situationen, upplevdes tillvaron inte lika hopp-
löst. Detta ökade välbefinnandet. Några av individerna menade att, sjukdomen inte kun-
de ses utifrån och att de tack vare det kunde glömma den, om än bara för en kort stund. 
Med en positiv inställning till livet och sjukdomen (Fletcher, et al., 2008) kunde en inre 
styrka växa fram. Genom att stundtals försöka ignorera det faktum att sjukdomen var en 
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del av livet, kunde situationen bemästras. Likaså gjordes försök att distrahera sig med 
annat, för att inte påverkas av sjukdomssymptomen i samma utsträckning. 
 
Individer under pågående skov tenderade att ha större medvetenhet om hur de skulle 
hantera sjukdomen. Att välja att konfrontera sjukdomen och förlita sig på sina egna re-
surser, var vanligt för att hantera skoven. Vissa tenderade att under perioder av skov 
(Larsson, et al., 2008) istället utsätta sig för situationer som riskerade att förvärra sjuk-
domsbilden. För att bemästra och upprätthålla normal livskvalitet använde individer 
med UC/CD (Hall, et al., 2005) olika sätt att bekämpa sin sjukdom för att på bästa sätt 
upprätthålla normalitet. En återkommande önskan var att besvären skulle försvinna, 
eller att situationen åtminstone skulle förbättras. 
 
Nödvändigt var att upprätthålla en fasad inför vänner och familj att allt är bra (Hall, et 
al., 2005) oavsett skov eller remission. Genom att dölja rädslan att inte bli förstådd eller 
undanhålla upplevd genans, oroades familj och vänner i mindre utsträckning. Kamou-
fleringen av oro och obehag medförde att lättare känna sig accepterade. Då individerna 
upplevde att de inte fick någon riktig förståelse från familj och vänner, höll de sympto-
men för sig själva. Att framstå som att allt var bra, medförde att vänner och familj kun-
de förhålla sig normalt till personen. Omgivningens bristande kunskap om UC/CD 
(Schneider & Fletcher, 2008) tvingade ständigt individerna att informera om sitt till-
stånd. Detta upplevdes som generande och utelämnande, då de kände sig osäkra på re-
aktionerna. Flertalet önskade att hålla sin sjukdom hemlig, och försökte i största mån 
undvika situationer som skulle kännas utelämnande. Att informera om sjukdomsbilden 
visade sig vara av stor betydelse för välbefinnandet. Information och utbildning kring 
UC/CD var av stor vikt vid tillfället för diagnostiseringen. Genom ny kunskap (Schnei-
der & Fletcher, 2008) framgick också att det fanns många andra individer som levde 
under samma förutsättningar. Detta gav tröst och bättre förutsättning för kontroll över 
sjukdomen. 
 
Individer med UC/CD var väl införstådda med att läkemedel hade blivit en viktig kom-
ponent i deras liv (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2007), även om alla inte var 
positivt inställda till denna anpassning. Hur väl medicineringen hanterades berodde på 
synen på den, och till vilken grad sjukdomen påverkade livet. Att hantera skov, symtom 
och acceptera behovet av medicin var något som måste ske över tid. För många blev 
medicineringen en del av livet precis som konsekvenserna av sjukdomen. Med hjälp av 
medicineringen kunde många av de svåruthärdliga symtomen och därmed generande 
situationer hållas tillbaka. Symtom som avföringsinkontinens och smärta underlättades 
av medicineringen och ökade viljan till medicinsk följsamhet. Detta var beroende av 
vilken kunskap individerna hade samt hur relationen till vårdpersonalen var. En god 
kommunikation och bra information från vårdpersonalen var betydelsefullt. Bristen på 
information medförde att medicinen bara togs under skov då förståelsen och kunskapen 
inte fanns att de skulle tas kontinuerligt (Hall, et al., 2007). 
 
Oro fanns över långsiktig användning av steroider (Canavan, et al., 2006) och att dessa 
skulle orsaka osteoporos eller ha försämrad effekt efter en längre tids användning. 
Att vänta med att söka vård berodde på rädsla av steroider (Hall, et al., 2007) och dess 
beroendeframkallning, men också för bieffekter som risken för osteoporos. Däremot 
fanns ingen rädsla för 5-ASA preparat. Oro för att få en stomi medförde att underhålls-
behandlingen av medicinen sköttes. Tankar om att bli immun emot medicinen eller att 
ordineras ytterligare medicin var orosmoment som inte togs upp och diskuterades med 
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vårdpersonalen. Att ge sig ut i onödan ökade rädslan för att förlora kontrollen på tar-
men. Det var lättare att ha ett lager med steroider hemma som kunde tas vid behov. De 
tillfällen vården uppsöktes, var då skoven blev för svåra att hantera, blödningen blev för 
allvarlig eller då nya mediciner behövdes. Acceptans för medicinanvändning infann sig 
då individerna insåg att dessa behövdes för att klara av det dagliga livet (Hall, et al., 
2007). 
 

Professionellt och socialt stöd 

Väsentligt för välmående hos individer som på grund av UC/CD regelbundet tvingades 
uppsöka hälso- och sjukvården (Nelson, Kennedy, Robinson & Rogers, 2005) var en 
god och jämlik relation med sjukvårdspersonalen. En patientcentrerad sjukvård (Pihl-
Lesnovska, et al., 2010) där patienter med kroniska sjukdomstillstånd som UC/CD er-
bjöds att aktivt delta i sin behandling visade sig vara uppskattat. Även en god kontakt 
med sjukvården var viktigt för att inte belasta och oroa anhöriga, eftersom sjukdomen 
tillviss del är ärftlig. Det fanns en uttalad uppfattning bland sjuksköterskor (Reid, Chi-
vers, Plummer & Gibson, 2009) att tillgången till stöd för individer diagnostiserade med 
UC/CD inte var tillräckligt. De ansåg att bra stöd kunde ges genom att erbjuda tjänster i 
form av telefonsupportlinje och undervisning ledd av sjuksköterskor för att hjälpa indi-
vider med behov av stöd. Det som vårdpersonalen stod inför var att informera om (Hall, 
et al., 2005), UC/CD, diet, kroppens reaktion på sjukdomen, ärftliga faktorer och far-
makologi. Den psykosociala informationen om stress, skov och socialt stöd samt beho-
vet av hur sjukdomen kunde bemästras, var också upp till vårdpersonalen att delge indi-
viden. Att få kunskap av vårdspersonal medförde (Sarlo, et al., 2008) att konkreta åtgär-
der kunde vidtas. Vårdpersonalen instruerade om olika övningar för att slappna av på 
rätt sätt. Viktigt var att kunna se sambandet mellan stressen och de skov som kom. Hur 
början av skov kunde kännas igen (Krause, 2003) och direkt bemötas för att förhindra 
ytterligare komplikationer. Via hjälp att övervinna och känna igen skoven, kunde dess-
utom uppkomsten av depressioner hejdas. 
 
Möjligheten att tillsammans med läkare (Nelson, et al., 2005) lägga upp planeringen av 
sin medicinering var välkommet och bidrog till att på egen hand, aktivt ta ansvar för sin 
behandling. Särskilt de individer som nyligen diagnostiserats med UC/CD upplevde 
engagemanget positivt. De individer som under en längre tid levt med UC/CD och med 
erfarenhet av att själv bemästra sin sjukdomssituation, var dock i större utsträckning 
med i beslutfattandet kring sin medicinering. Information uppmuntrade till ökad själv-
ständighet (Krause, 2003) då det gällde medicinering och att medicinera under perioder 
av försämring. 
 
Funderingar kring diet (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) var för många något av det väsent-
ligaste i det dagliga livet. Deltagarna hade negativa kommentarer rörande dieten (Oxel-
mark, Magnusson, Löfberg & Hillerås, 2007). Några ansåg att det hade varit behövligt 
med mer specifika fakta kring vilken föda som var lämplig vid UC/CD. Kunskap kring 
nutrition (Krause, 2003) fick individerna att äta rätt för att inte förvärra symtomen. Det-
ta, då de ansåg att valet av mat var det enda som verkligen gjorde skillnad för sjukdoms-
förloppet. Detta var något som diskuterades i liten mån med behandlande läkare (Nel-
son, et al., 2005). De individer som levt med diagnosen under en längre tid, tenderade 
att följa kroppens signaler på vad som underlättade vardagen, snarare än de allmänna 
råd som sjukvårdspersonal gett om UC/CD. Trots att detta var viktiga faktorer, fanns 
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lite som visade på att exempelvis dieten och dagliga rutiner någonsin diskuterades med 
läkaren.  
 
Terapeuter, specialistsjuksköterskor, dietister och vårdpersonal från gastroenterologen 
(Oxelmark, el al., 2007) höll i föreläsningar och information. Deltagarna fick efter av-
slutade föreläsningar svar på frågor kring sin sjukdom, samt hade funnit fungerande 
verktyg för att kontrollera sjukdomen och stärka livskvaliteten. Utbildningens kvalitet 
sammanfattades som berikande, lättförstålig och med kompetenta föreläsare. Sjukskö-
terskorna klargjorde att hinder för ytterligare stöd till individer med UC/CD (Canavan, 
et al., 2006) var brist på kunskap, tid och pengar. Med en tydlig arbetsbeskrivning och 
mer pengar skulle bättre stöd kunna erbjudas. Det är viktigt att ha ett stort socialt nät-
verk (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) och uppleva känslan av bekräftelse från vänner och 
familj.   
 
Att tillhöra en stödgrupp (Canavan, et al., 2006) påverkade livskvaliteten till det bättre. 
Ingen skillnad kunde ses på nivån av kvaliteten oavsett sjukdomens aktivitetsnivå. Att 
tala med andra i samma situation (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) var känslomässigt posi-
tivt. Tillsammans kunde gruppen (Krause, 2003) ge varandra ömsesidigt socialt stöd. 
Genom stödet kunde individerna känna att de inte på något sätt var annorlunda trots sin 
UC/CD. Till vilken grad den enskilde individen hade förmågan att tänka positivt kring 
sin sjukdom, var också avgörande för livskvaliteten. Att leva med en kronisk sjukdom 
som UC/CD medförde rädsla inför framtiden. De hade en negativ upplevelse av sjuk-
domen eftersom den inverkade på det sociala och familjära planet. Rädsla var stor inför 
sjukdomen (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) vilket medförde sökning av information. Det 
fanns en uttalad rädsla (Hall, et al., 2005) av att bli stämplad och identifierad med 
UC/CD och inte för den person han/hon var. Att få möjligheten att tala med någon i 
samma situation underlättade (Pihl-Lesnovska, et al., 2010). Med vetskapen om att de 
inte var ensamma i situationen, kom modet att möta problemen. Genom att tillsammans 
med gruppmedlemmarna utbyta strategier (Krause, 2003) för att bemästra det som upp-
levdes jobbigt, klarades det dagliga livet av. De individer som länge levt med UC/CD 
kunde stödja de som var nydiagnostiserade. Bristande stöd eller stöd som avsetts vara 
positivt (Fletcher, et al., 2008), men resulterade i att individerna kände skuld, hade stor 
påverkan på hur effektivt sjukdomen hanterades. Utan omgivningens stöd upplevdes 
stressnivån och känslan av utanförskap stiga. 
 
Stödgruppernas sammankomster innefattade gruppterapi (Oxelmark, el al., 2007), in-
formation kring UC/CD, verktyg för att kontrollera sin situation och råd om diet. Infor-
mation om kost och känslor inför sjukdomen delades mellan individerna. I stödgrupp 
diskuterades öppet (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) även känsliga ämnen som kroppsupp-
fattning. Att tillsammans med andra i samma situation (Hall, et al., 2005) dela med sig 
av sina erfarenheter kring medicineringens fördelar och biverkningar, var positivt och 
underlättande. Genom att dela oro, erfarenheter och ge stöd till varandra (Sarlo, et al., 
2008) kunde komplikationer förhindras och skoven motas. Detta medförde mindre 
stresspåslag och gladare individer. Genom att dela dessa erfarenheter med andra fann de 
nya vägar att hantera sjukdomen. Förståelse fanns (Oxelmark, el al., 2007) för att det 
var de som hade det värre i sin vardag. Flertalet kunde nu dessutom få bekräftat att det 
var accepterat att periodvis känna uppgivenhet och nedstämdhet inför sin sjukdom. In-
dividerna uttryckte en sänkt ångestnivå och en känsla av större självsäkerhet tack vare 
stödgruppen. 
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Hoppet fanns om att ett botemedel skulle upptäckas (Sarlo, et al., 2008). Detta medförde 
en glädje inför livet. Utan hopp skulle det vara så mycket svårare att acceptera framti-
den och sjukdomen. De gemensamma aspekterna för personer med UC/CD (Krause, 
2003) var kunskapen om sjukdomen och dess konsekvenser, beteendemässiga och emo-
tionella faktorer och om individernas upplevelse av att må bra. Genom stödet i gruppen 
och med hjälp av ny information ändrades synen på tillvaron. Det gick faktiskt att leva 
med sjukdomen. Informationssökningen resulterade också i att individerna nu visste att 
sjukdomen inte behövde leda till cancer. De fick dock också insikten att de förmodligen 
aldrig kommer att bli friska från sjukdomen. Ju mer kunskap desto mindre begränsning-
ar upplevdes. Individerna visste vad de skulle och inte behövde undvika. Upplevelsen 
av att inte vara ensam med symtomen medförde att inte på samma sätt förknippa sjuk-
domen med skam (Krause, 2003). 
 
Göra saker som tidigare begränsat det dagliga livet, upplevdes inte längre som något 
hinder (Pihl-Lesnovska, et al., 2010) då relationen till familj och vänner förändrades till 
det positiva, med mer kunskap om sjukdomen. Släppa på inre krav och begränsningar 
och istället tänka på sig själv var betydelsefullt. Detta resulterade i större självständighet 
och det centrala resultat av kunskapen, blev synen på livskvalitet. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Alla resultatartiklar som valdes var skrivna enligt kvalitativ respektive kvantitativ 
forskningsansats och var publicerade tidigast 2003 och framåt, var på engelska eller 
svenska och innefattade endast personer över 18 år då diagnoserna oftast uppkommer 
efter denna ålder. För att svara till valt syfte valdes endast vuxna individer att ingå i 
litteraturstudien, då vuxna på ett rättvisande sätt kunde redogöra för upplevelsen av 
livskvalitet. Anledningen till valet av kvalitativa artiklar var att de på ett tillfredsställan-
de sätt beskrev individernas upplevelser av sjukdomen. Ofta ingick citat i redovisat in-
tervjumaterial, där individer med UC/CD själva kunde ges utrymme att fritt beskriva 
sina upplevelser av situationen. De kvantitativa artiklarna bestod överlag av undersök-
ningar där syftet var att utvärdera upplevd livskvalitet och faktorer som påverkade den-
na. De kvantitativa artiklarna togs med då ett större urval också ville belysas samt för att 
få större inblick i hur många individer det är som upplever att sjukdomen medför en 
begränsning i det dagliga livet. Användandet av både kvalitativa och kvantitativa artik-
lar kan förstärka och belysa respektive studies resultat. Artiklarna granskades med öp-
penhet genom ett induktivt tillvägagångssätt. Tillsammans gav de femton (15) artiklarna 
bred information som passade valt syfte och resulterade i ökad förståelse för dessa indi-
viders situation. Artiklar uteslöts huvudsakligen på grund av bristande vetenskaplig kva-
litet, eller att rubrik eller abstract inte var tillfredsställande för angivet syfte. 
 
Då inte alla sökord användes i alla databaserna kan detta ses som en svaghet i litteratur-
studien, då artiklar som kunde ha varit relevanta för syftet kan ha missats. Att sökningen 
på Ulcerative Colitis inte genererade några artiklar separat om denna sjukdom, kan ock-
så ses som en svaghet. Dock innefattade istället sökningar på Inflammatory bowel dise-
ase och/eller Crohns Disease denna sjukdom. Styrkan med sökningarna var att sökorden 
aldrig användes som fritextord i någon av sökningarna. Styrka var också att vissa artik-
lar kom upp vid ett flertal olika sökkombinationer och i båda databaserna. Detta kan 
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påvisa att sökorden var adekvata för valt syfte. Resultatartiklarnas forskning var utförd i 
Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA. Det framgick i 
studierna att förväntningarna på hälso- och sjukvården och uppfattningar kring sjukdo-
marna inte skilde sig åt. Det är därför inte troligt att det skulle bli någon större skillnad i 
resultatet om mer forskning från andra länder skulle tillföras denna litteraturstudie. En 
styrka är bearbetningen av datamaterialet som minutiöst lästs in, diskuteras, gallrats och 
kategoriserats på information adekvat för syftet. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatartiklarna granskades från en bedömningsmall med gradering I till III (Carlsson 
& Eiman, 2003). Av de artiklar som kom att ingå i resultatet graderades elva (11) till 
vetenskaplig grad I och fyra (4) till grad II. Då bedömningen av vetenskaplig grad kan 
tolkas olika finns risk för felbedömningar och detta kan anses vara en svaghet. I de ar-
tiklar som graderades med grad II var syftet inte angivet eller dåligt formulerat inte hel-
ler diskuterades egen kritik eller felkällor. I två av artiklarna drogs slutsatser som för 
läsaren var svåra att följa. Dessa valdes ändå att ingå i resultatet då de innehöll adekvat 
information som passade syftet. En (1) studie illustrerade sjuksköterskors teorier om de 
uttalade behov av stöd och information individer med UC/CD hade och föreslog åtgär-
der för dessa individer. Deltagarna i resterande 14 artiklar var individer diagnostiserade 
med IBD, det vill säga Ulcerative Colitis eller Crohns Disease. Antalet informanter var 
från sju (7) till 742 deltagare. Fyra (4) artiklar var kvantitativa och 11 var kvalitativa. 
Bortfall var över 20 % i fem (5) av artiklarna på grund av deltagarnas förvärrning av 
sjukdom, dödsfall eller oreturnerade svar av tilldelade enkäter.  Detta kan ses som en 
svaghet, men hade enligt författarna till artiklarna i resultatet ingen betydande påverkan 
på deras resultat. Genom de kvantitativa artiklarnas stora antal informanter anses de 
vara representativa för individer med UC/CD. Studierna utfördes i form av enkäter som 
tilldelades individerna per post eller email, genom intervjuer öga mot öga eller per tele-
fon men också i form av observationer. Svaren tolkades med hjälp av olika mätinstru-
ment av upplevelsen kring sjukdomen. Samtliga individer har frivilligt deltagit i studi-
erna. Majoriteten av studierna var granskade och godkända av någon etisk kommitté. 
 

Individen bakom sjukdomen 

I resultatet redovisades negativa och positiva tankar och funderingar, som individer dia-
gnostiserade med UC/CD hade kring olika aspekter rådande sin sjukdom, då det innebar 
stor rädsla (Sarlo, et al., 2008) och medförde omställningar på flera plan för de drabbade 
individerna. Kroniska sjukdomstillstånd som UC/CD (Sainsbury & Heatley, 2004) hade 
betydande inverkan på livskvaliteten. Det psykiska välmåendet visade sig påverkas vä-
sentligt vid diagnostiserad UC/CD. Genom att behöva planera sitt liv efter en kronisk 
sjukdom (Hjortswang & Oxelmark, 2009; Sainsbury & Heatley., 2004; Van der Eijk, et 
al., 2004) infann sig insikten om att livsvärlden för all framtid var förändrad.  
 
Det faktum att UC/CD är kroniska sjukdomar (Sarlo, et al., 2008) innebar förändringar 
inte bara fysiskt utan även psykiskt och skapade ängslan hos individen. Biologiska fak-
torer för UC/CD, samt den upplevda problematiken (Hjortswang & Oxelmark, 2009) 
som avsåg inflammationens utbredning och lokalisation i tarmen, var tillsammans de 
variabler som användes för att beskriva sjukdomsaktiviteten. Symtomen UC/CD med-
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förde, var för individerna det som främst förorsakade en sänkning av livskvaliteten. Att 
endast ta hänsyn till biologiska faktorer såsom fysiologiska provresultat, speglade inte 
individens subjektiva uppfattning av sin sjukdomssituation. Funktionalitet i vardagen, 
oro för hälsan samt allmänt välbefinnande var variabler som beskrev livskvaliteten. 
Mätning av upplevd livskvalitet (Van der Eijk, et al., 2004) hos individer med IBD, 
skall innefatta faktorer som sjukdomsaktivitet, psykologiskt välbefinnande, copingstra-
tegier och socialt stöd, för att vara rättvisande. Tendenser finns att se till just sjukdo-
mens symtom och glömma individen bakom den påtagliga sjukdomsbördan, som 
UC/CD med sin smärta och tarmproblematik innebär. Genom en holistisk människosyn 
och med hänsyn tagen till individens subjektiva uppfattning av sjukdomsupplevelsen 
kan individanpassad omvårdnad ombesörjas. Förmåga att skräddarsy omvårdnaden för 
varje enskild individ måste utvecklas. Idag är inte sällan omvårdnaden utförd enligt, för 
området gällande riktlinjer och individer med samma diagnos får liknande behandling 
och omvårdnad. Den uppenbara påtagliga ängslan de individer drabbade av UC/CD 
tvingas leva med i sin vardag, sänker livskvaliteten. Detta stöds av Sainsbury och Heat-
ley (2004) då sjukdomsrelaterad oro ansågs underskattad vid bedömningen av indivi-
ders hälsotillstånd och känsla av livskvalitet. 
 
Sjukdomens ombytliga natur (Hall, et al., 2005; Krause, 2003; Schneider & Fletcher, 
2008) medförde stora begränsningar för den drabbade individen. Med smärtor, frustra-
tion och en känsla av hjälplöshet var det svårt att uppleva kontroll över situationen. 
Oron över att kunna hantera bland annat medicinering (Hall, et al., 2005) och matintaget 
gjorde att individerna ställde sig frågan om det skulle gå att leva med sjukdomen. 
Hjortswang och Oxelmark (2009) konstaterade även de, att under perioder i remission 
fanns en oro för återfall, läkemedelsbiverkningar och skam över risken att förlora kon-
trollen över tarmen. Det är betydelsefullt att förstå att individerna alltid lever i skuggan 
av sin sjukdom. Den oro som ständigt fanns för hur sjukdomen skulle te sig medför att 
individer med UC/CD ständigt bär på en rädsla, som i sin tur påverkar självkänslan och 
livskvaliteten negativt. 
 

Stress och negativ självbild 

Vetskapen om att UC/CD i förlängningen kan kräva kirurgiska ingrepp (Schneider & 
Fletcher, 2008) som kan resultera i uppläggning av stomi var skrämmande för många av 
individerna. Det är oklart huruvida förhållandet mellan stress och sjukdomsaktivitet är 
kopplat. Dock påvisades att oro och ängslan var förknippat med sänkt livskvalitet (Ca-
navan, et al., 2006; Filipovi´c, Filipovi´c, Kerkez, Milini´c & Randelovi´c, 2007) och 
upplevd försämring i sjukdomens svårhetsgrad. Stress hos individerna antogs påverka 
sjukdomens symptom i egenskap av smärtupplevelse (Sainsbury & Heatley, 2004), ak-
tivitet i tarmmotorik och uppkomsten av depression. Utöver en negativt inverka på livs-
kvaliteten kunde stress dessutom ge upphov till försämring i sjukdomstillståndet. Indi-
vider med UC/CD ansåg själva att stressfulla situationer var de utlösande faktorerna för 
uppkomst av nya sjukdomsskov. Individerna i Schneider och Fletchers (2008) studie, 
beskrev sjukdomsförloppet som en kaskad av upplevelser som resulterade i försämrat 
sjukdomstillstånd. Sannolikheten för uppkomsten av ett nytt skov var större ju mer indi-
viderna förväntade sig att känna ångest. Det fanns behov av att försöka bemästra 
stresspåslagen i förhoppning att påverka sjukdomsaktiviteten (Fletcher, et al., 2008). 
Genom att försöka förhålla sig positiv till tillvaron ökade kontrollen över stressande 
faktorer. Det förefaller vara så att stress och negativa psykologiska faktorer starkt kan 
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förvärra sjukdomsaktiviteten. Det är onekligen viktigt att uppmärksamma dessa fakto-
rer. Sexualitet och kroppslig självbild innefattas i tillfredsställande livskvalitet. Det är 
betydelsefullt att som sjuksköterska ha i åtanke hur påtaglig oron kring sexualitet och 
relationer ofta är för dessa individer. Med tanke på denna vetskap bör sjuksköterskan 
våga konfrontera och ställa individen frågor kring detta. Sjukdomen medförde kompli-
kationer i form av viktnedgång (Pihl-Lesnovska, et al., 2010), som resulterade i att indi-
viderna upplevde svårigheter med kroppsuppfattningen. Som en följd kom nedstämdhet 
som gjorde att individerna hade det svårt med sexuella relationer. Individerna ansåg sina 
kroppar vara oattraktiva (Sarlo, et al., 2008) och avstod sexuella kontakter för rädslan 
att inte göra sin partner lycklig. Många individer som lider av kronisk tarmsjukdom har 
en negativ uppfattning om sin kropp (Sainsbury & Heatley, 2005) och en oro för att 
verka sexuellt frånstötande. Dessa faktorer medförde (Sarlo, et al., 2008) att individerna 
kände sig ensamma och innebar påtaglig känslomässig press som i sin tur kunde orsaka 
nya sjukdomsskov. Åtskilliga individer som lever med UC/CD upplever oro över det 
dagliga livet (López-Sanroman & Bermejo, 2006). En förändrad kroppsuppfattning som 
medför låg självkänsla har till följd att de känner sig ensamma. Att sjukdomen påverkar 
livsstilen i form av begränsningar i matvanor, minskad aktivitet och i en snedvriden 
kroppsbild, gör UC/CD till socialt stigmatiserande sjukdomar. Trots detta är det väsent-
ligt att veta (Almås, et al., 2006) att även då UC/CD skapar problem i personens psykis-
ka, fysiska och sociala upplevelser kan många med rätt förutsättningar leva ett helt nor-
malt liv. 
 

Samspelet med vårdpersonalen 

Individer med UC/CD tvingades regelbundet uppsöka hälso- och sjukvården (Nelson, et 
al., 2005). Med en god och jämlik relation med sjukvårdspersonalen ökade förutsätt-
ningarna för förhöjd livskvalitet. Individer som lider av UC/CD har stora behov av om-
vårdnad (Saibil, Lai, Hayward, Yip & Gilbert., 2008; Van der Eijk, et al., 2004), utanför 
de uppenbara kroppsliga symtom sjukdom medför. Det förfaller väsentligt att delge pa-
tienten förståelse för att den sjukdom de drabbats av också påverkar honom/henne psy-
kiskt och detta skapar förutsättning för att han/hon skall känna sig förstådd. Förståelse 
är något dessa individer ofta känner avsaknad av. Då UC/CD resulterar i återkommande 
eller livslånga bestående symtom och ofta kräver sjukhusvård under upprepade tillfällen 
krävs regelbundna läkarbesök för uppföljning och övervakning av medicinering. 
UC/CD debuterar ofta i ung ålder, är kroniska sjukdomar och kräver mycket vård. Det 
är därför betydelsefullt att hälsosjukvården har en hög kvalitet. Patienterna upplever hur 
grundläggande relationen med sjukvårdspersonalen är. Inom hälso- och sjukvården fo-
kuseras det inte sällan på de fysiska symtomen hos individer som drabbas av UC/CD. 
Dock påverkar uppenbarligen psykologiska faktorer i lika stor grad livskvaliteten som 
fysiska symtom. 
 
Genom att erbjuda patienter med kroniska sjukdomstillstånd (Pihl-Lesnovska, et al., 
2010) mer egenansvar och att i större utsträckning få vara med i beslutfattandet kring 
sin vård, skapas en patientcentrerad omvårdnad. Dagens hälso- och sjukvård tenderar att 
gå mot omvårdnad där patientundervisning (Saibil, et al., 2008; Van der Eijk, et al., 
2004) skall leda till ökad självständighet för individen genom att öka individernas enga-
gemang i sin sjukdom och livssituation. Idag är dock kunskapen om vilken information 
som krävs (Van der Eijk, et al., 2004) och utbudet av denna fortfarande knapphändig. 
Utöver behovet av information fanns också en önskan att personer med UC/CD skulle 
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kunna känna följsamhet i sjukhuskontakten. Sammanfattningsvis kan det vara så att, då 
patientundervisningen skall resultera i ökat välbefinnande och självständighet krävs 
förståelse för individens livsvärld. Som sjuksköterska är det viktigt att dessutom identi-
fiera outtalade behov. Det kan vara behov av svar på frågor kring sjukdomen, hjälp till 
anpassning och att kunna blicka framåt trots sjukdom. Med ökad hjälp till självhjälp 
kommer stärkt självkänsla medföra ökad livskvalitet och som en följd ett större obero-
ende av sjukvården. Detta är inte alltid lätt då det spelar stor roll hur mottaglig individen 
är och vilken inställning hon/han har till sin sjukdom. Kan sjuksköterskan identifiera 
individens förmågor och det som är ”friskt” kan dessa förstärkas och leda till ökad livs-
kvalitet. Är individen duktig på att till exempel hantera stress kan denna egenskap bely-
sas av sjuksköterskan och bidra till att individen får insikt i att det kan hjälpa att ta kon-
troll över sjukdomen. Det friska hos individen samt positiva inställningar till tillvaron, 
kan också betonas och tas tillvara på, som ett användbart verktyg mot ökat välbefinnan-
de. Patientundervisning kan innefatta just bekräftelse av individens styrkor. 
 
Identifikationen av vilka farhågor individen bar inom sig var viktigt (Hall, et al., 2005). 
Sjukvårdspersonalen har som uppgift att delge individen information kring bland annat 
kroppens reaktioner på sjukdomen i relation till stress, skov och farmakologi. Det kan 
handla om att det är ovissheten om sjukdomens komplikationer som skrämmer indivi-
den i fråga mer än själva smärtgenombrotten. Oro över läkemedelsbiverkningar och 
beroendemissbruk kan avvärjas med saklig information. Dessutom skall vid behov häl-
sorisker minimeras. Information och kunskap skall på ett lättförståligt sätt delges patien-
ten, för att han/hon skall stärka känslan av välbefinnande. Socialstyrelsen (2005) hävdar 
att sjuksköterskans kunskap och förståelse för denna patientgrupps livssituation i kom-
bination med deras uppfattning och behov kan genom ett gott samarbete resultera i kon-
kreta individanpassade omvårdnadsåtgärder som stärker livskvaliteten. Genom att sjuk-
vårdspersonalen erbjöd individerna att vara delaktiga i behandlingen (Pihl-Lesnovska, et 
al., 2010) ökade det aktiva engagemanget i sjukdomssituation. Delaktigheten i den egna 
omvårdnaden ökade möjligheten till självständighet (Saibil, et al., 2008) och en funge-
rande livssituation. Egenvården visade sig resultera i lindrigare symtom, färre sjukhus-
besök och mindre behov av medicinering. Då det inte alltid föll sig naturligt att ventilera 
tankarna kring sin sjukdom med anhöriga (Nelson, et al., 2005), spelade sjukvårdsper-
sonalen en viktig roll. Det förefaller vara så att kunskap i ämnet är en förutsättning för 
att kunna vara delaktig i sin egen vård.  Delaktighet leder till intresse för engagemang. 
 
Individernas uppfattning av kvaliteten på vården var att den brister i tillgänglighet (Pal-
lis, Kostagiolas, Mauzas & Nikas, 2009) och att inte tillräckligt adekvat information 
gavs för att uppfylla deras behov. Inom sjukvården påvisades hur graden av tillfredsstäl-
lelse hos patienter med UC/CD är beroende av hur engagerade sjukvårdspersonalen är i 
deras sjukdomsproblematik (Sainsbury & Heatley, 2004). I resultatet som framgick från 
Reid, et al. (2009) fanns en uppfattning bland sjuksköterskor att stödjande tjänster för 
individer diagnostiserade med UC/CD är bristfällig. Genom exempelvis införandet av 
guideböcker (Saibil, et al., 2008) eller upprättandet av supportlinjer via e-mail, kunde 
stödet för UC/CD patienter utökas. Tillgången till guideboken resulterade i större kun-
skap kring sjukdomen, lägre ångestnivåer och bättre livskvalitet. Sammanfattningsvis är 
behovet stort av fler specialistsjuksköterskor och läkare med kunskap specifikt inriktad 
på UC/CD. 
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Läkemedel och följsamhet 
Läkemedel hade kommit att bli en del i individernas liv och var för många en negativ 
aspekt (Hall, et al., 2007). Detta medförde att den medicinska följsamheten försämrades. 
Ju svårare sjukdomen var desto mer påverkades livet, vilket medförde att medicinering-
en accepterades då behandlingen var ofrånkomlig. Läkemedlen hade en positiv inverkan 
då de svåruthärdliga symtomen och de generande situationerna tack vare dessa kunde 
hållas tillbaka. Dock var detta något som måste accepteras och ske över tid, för att kun-
na se medicineringen som en del av livet precis som konsekvenserna av sjukdomen. Att 
individer ger upp sin behandling (Filipovi´c et al., 2007) så snart de blir bättre trots lä-
karens råd, berodde på att de hade för dålig kunskap om sin sjukdom. Individer med 
UC/CD påvisade oro, nervositet och känslighet inför olika typer av oroande faktorer i 
livet. 
 
Att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom (López-Sanroma´n & Bermejo, 2006) 
där sjukdomsintensiteten stiger och sjunker på ett oförutsägbart sätt, kan medföra att 
medicineringen inte efterföljs som den borde. Likaså kan följsamheten försämras då 
ingen garanti finns att medicinen garanterat kan hålla tillbaka skovens intensitet. Social-
styrelsen (2005) förordar att sjuksköterskan har ett ansvar att motivera patienter till me-
dicinsk och omvårdnadsmässig följsamhet. Även Saibil, et al. (2008) förespråkade att 
förebyggande information och kunskap om sjukdom och läkemedel leder till följsamhet 
och ansågs grundläggande för individer med UC/CD. Bra information (Hall, et al., 
2007) och en god kunskap om sjukdomen avgjorde hur väl medicineringen följdes. Om 
individerna förstod att målet med läkemedlen var att hålla sjukdomen i remission (Sai-
bil, et al., 2008) ökade följsamheten. Information och en god kontakt med sjukvården 
(Krause, 2003) ökade individernas självständighet och deras följsamhet i att medicinera 
under perioder av försämring. Individerna tog aktivt ansvar i planeringen av sin medici-
nering, om det skedde tillsammans med behandlande läkare. Detta var av positiv bety-
delse, såväl för nydiagnostiserade som för de som levt med sjukdomen en längre tid. Då 
det är uppenbart att följsamheten kring medicineringen inte alltid uppfyller läkarnas 
krav, ses ett stort behov av att vårdpersonalen redan tidigt går in och informerar indivi-
den om vikten av medicinering. Trots ofta bristande resurser i form av tid och personal 
är det väsentligt med avsatt tid för information och undervisning kring ordinerad farma-
ka. Konsekvenserna av bristande följsamhet av till exempel underhållsbehandlingen kan 
som framgår av resultatet, få förödande konsekvenser för dessa individers livskvalitet 
(Nelson, et al., 2005). 
 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att sjukdomarna UC/CD påverkar livskvaliteten och därmed den 
enskilde individens vardag. UC/CD har negativ inverkan på faktorer i livet, både psy-
kiskt, fysiskt och socialt. En avgörande psykologisk faktor var oro för den smärta som 
dessa tarmsjukdomar förde med sig, Sjukdomarna gav också upphov till en stark fati-
gue, som upplevdes som förlamande och som ledde till att social samvaro begränsades. 
I vissa fall var dessa faktorer bidragande orsaker till ångest, depression, snedvriden 
självbild på grund av viktuppgång eller avmagring och social isolering. Ovissheten att 
få en stomi var ångestframkallande och kunde i vissa fall orsaka försämring i sjukdoms-
förloppet. Att vara på allmänna platser och där snabbt tvingas uppsöka en toalett var en 
ständig oro och medförde att det sociala livet begränsades. Påtaglig var också rädslan 
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som fanns hos individer diagnostiserade med UC/CD att medicineringen skulle leda till 
missbruk och biverkningar. Faktorer, som höjde dessa personers livskvalitet, var i första 
hand möjligheten att ta kontroll över sjukdomen och att ha strategier för att bemästra sin 
livssituation. Professionellt och socialt stöd, som stärkte personerna med UC/CD att 
tänka positivt om sin sjukdom underlättade det dagliga livet. Information var avgörande 
för hur individerna förhöll sig till sin sjukdom. Bättre information om sjukdomen och 
farmaka önskades från individerna. Denna information gav bästa förutsättning för till-
fredsställande egenvård. Att få stöd ifrån anhöriga och sjukvårdspersonal gör det lättare 
för individen att hantera sjukdomen och dess följder och uppleva livskvalitet. En välin-
formerad individ med rätta stödinsatserna kan påtagligt påverka sjukdomsgrad, skovens 
frekvens och kraft. Livskvaliteten är sålunda i högsta grad påverkbar.  
 

Implikation 

Forskning om sjukdomens inverkan på livskvaliteten finns men det hade varit önskvärt 
med forskning gällande konkreta åtgärder för den enskilde individen, då detta tillsam-
mans med information är något som efterfrågas. UC/CD är kroniska sjukdomar, kräver 
ofta livslång behandling och är psykiskt påfrestande att leva med. Hälso- sjukvårdsper-
sonal behöver därför både utbildning och träning i hur dessa patienter skall bemötas och 
stöttas, som de enskilda individer de är. Att undervisa individerna till att samtala om sin 
sjukdom för att kunna förhålla sig öppet till den och inte låta den inverka på det dagliga 
livet är väsentligt.  Hälso- och sjukvårdspersonal har dessutom ett stort ansvar i att 
uppmuntra patienterna till att följa ordinationer då följsamheten är väsentlig för att op-
timalt kunna ha kontroll över sjukdomarna. Information kring läkemedelsbiverkningar, 
råd kring diet och information kring stödgrupper som finns att tillgå, bör tillgodoses 
genom hälso- och sjukvården. Då kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar ses som en 
av vår tids nya folksjukdom, är det nödvändigt för sjuksköterskor att redan under sin 
utbildning få inblick i hur dessa sjukdomar påverkar individernas vardag. Tydliga rikt-
linjer om hur och vad individernas omvårdnad skall innefatta och tillsammans med kun-
skap och empati finns möjligheten att hjälpa individer diagnostiserade med UC/CD att 
leva ett så normalt liv som möjligt. 
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abstract 

Urval 
1 

Urval 
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Cinahl 9/4-10 (MH) Inflammatory Bowel 
Diseases AND (MH) Qual-
ity of Life. 
Search Options: 2003-2010, 
research article, English, all 
adult. 
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Cinahl 9/4-10 (MH) Crohn Disease AND 
(MH) Quality of Life. 
Search Options: 2003-2010, 
research article, English, all 
adult. 

23 8 6 3 

Cinahl 10/4-
10 

(MH) Crohn Disease AND 
(MH) Stress. 
Search Options: 2003-2010, 
research article, English, all 
adult. 

5 1 1 1 

Pubmed 9/4-10 Inflammatory Bowel Dis-
eases [Majr:NoExp] AND 
Quality of Life 
[Majr:NoExp]. Limits: 
2003-2010, English, all adult 
19+ 

37  17 15 5 

Pubmed 9/4-10 Crohn Disease 
[Majr:NoExp] AND Quality 
of Life [Majr:NoExp]. Lim-
its: 2003-2010, English, all 
adult 19+ 

56  13 5 2 

Cinahl 26/4-
10 

(MH) Inflammatory Bowel 
Diseases AND (MH) Crohn 
Disease 
Search Options: 2003-2010, 
research article, English, all 
adult. 

26  2 1 1 

Cinahl 27/4-
10 

(MH) Inflammatory Bowel 
Diseases AND (MH) Self 
Care 
Search Options: 2003-2010, 
research article, English, all 
adult. 

4  3 1 1 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
skaplig 
kvalitet 

2008 
USA 
Cinahl 
 

Fletcher, P C., 
Schneider, M 
A., Van Raven-
swaay, V., & 
Leon, Z. 

I am doing the 
best that I can! 
Living with in-
flammatory bowel 
disease and/or 
irritable bowel 
syndrom (part II) 
 

Syftet var att 
utforska livskvali-
teten och indivi-
duella copingstra-
tegier hos kvinnor 
med IBD eller 
IBS. 
 
 

Fenomenologisk studie. 
Intervju och email-enkäter. 
8 kvinnliga deltagare i åldern 20 till 22 
som läste på universitet ingick i studien. 
Informanterna var diagnostiserade med 
IBD eller IBS. 
Deltagarna rekryterades genom affischer 
eller genom direktkontakt på universitetet.  
Varje intervju spelades in och skrevs ner. 
Datatriangulering. Data från tre källor i 
form av bakgrundsenkät, intervju med 
informanten och email enkät. Bakgrund 
enkäten bestod av information om diagnos, 
frekvens av skov och förvärrande faktorer 
Samtliga datamaterial analyserades utifrån 
en fenomenologisk ansats. Forskarna un-
dersökte insamlad data oberoende av var-
andra. 
 
Studien var etiskt godkänd innan studiens 
start. 

Behovet av stöd, kontroll, av-
slappningsteknik och kunskap 
kring IBD var väsentligt för livs-
kvaliteten. Individuella sätt att 
bemästra sjukdomarna resulterade 
i ökad livskvalitet. 
Sjukvårdspersonal skulle dessut-
om få insikt i dessa kvinnors 
upplevelse och erfarenheter om-
kring sjukdomen. Detta för att 
förhindra bristen på förståelsen 
som annars kunde utgöra ett hin-
der för behandling och interaktion 
mellan sjukvårdspersonal och 
patient. 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
skaplig 
kvalitet 
 

2009 
USA 
Pubmed 

Taft, T H., 
Keefer, L., 
Leonhard, C., 
& Nealon-
Woods, M. 

Impact of per-
ceived stigma on 
Inflammatory 
Bowel Disease 
patient outcomes 

Syftet var att se 
stigmatiseringens 
påverkan på kon-
trollen av och 
sjukdomsförloppets 
utveckling. 

Kvantitativ tvärsnitts studie och korrela-
tions forskning. Informanterna rekrytera-
des online genom en stödorganisation för 
IBD patienter.  
211 patienter, 156 diagnostiserade med CD 
och 55 med diagnostiserad UC ingick i 
studien. Informanterna skulle ha varit dia-
gnostiserade minst 6 månader. Samtliga 
skulle vara mellan 18 och 75 år gamla. 
Studien pågick under två månader. 77 % 
var kvinnor 97 % var vita 69 % under 46 
år. Ingen kontrollgrupp ingick.   
  
Forskarna hade tre hypoteser om hur upp-
levd stigmatisering; existerar bland IBD 
patienter; är beroende av sjukdomens svå-
righetsgrad och tid; samt påverkar livskva-
litet och medicinsk följsamhet. 
6 frågeformulär som innehöll upplevd 
stigmatisering och självkänsla, symtombild 
osv. tilldelades informanterna.    
All data behandlades konfidentiellt och var 
etiskt godkänt. 

Majoriteten av informanterna 
upplevde någon form av stigma-
tisering. Upplevd stigmatisering 
är en viktig faktor att kontrollera 
för psykosocialt välbefinnande 
för IBD patienter.  
Stigmatisering upplevdes obero-
ende av sjukdomsaktivitet. 
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Publika- 
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Land 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
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kvalitet 
 

2007 
Sverige 
Pubmed 
 

Larsson, K., 
Lööf, L., 
Rönnblom, A., 
& Nordin, K. 

Quality of life for 
patients with 
exacerbation in 
inflammatory 
bowel disease and 
how they cope 
with disease ac-
tivity 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur IBD patienter 
hanterar perioder av 
skov och hur sätten 
att hantera sjukdo-
men påverkade 
livskvaliteten. 
 

Kvalitativ, tvärsnittsstudie. 
Enkäter sändes per post till IBD patienter 
som hörde till upptagningsområdet för 
gastroenterologen på ett svenskt universi-
tetssjukhus. De som erbjöds att ingå i stu-
dien skulle vara diagnostiserade med 
UC/CD och vara mellan 18 och 65 år gam-
la. Dessutom skulle de som erbjöds att 
ingå i studien varit inlagda mellan åren 
1999 och 2003.  Totalt 1099 personer 
tillfrågades efter att ha uppfyllt inklu-
sionskriterierna. Totalt 742 valde att delta i 
studien. Informanternas medelålder var 46 
år.  Med postenkäten som skickades inklu-
derades ett informationsbrev om studien 
samt ett frågeformulär som innehöll frågor 
om demografiska faktorer, sjukdomssymp-
tom, copingstrategier, upplevd livskvalitet 
och känslomässig stress, 
Copingstrategier, känslomässigt välmåen-
de och livskvalitet mättes och tolkades 
med hjälp av olika mätinstrument. Studien 
var godkänd av etisk kommitté på univer-
sitetssjukhuset. Dessutom uppfattades en 
ifylld och returnerad enkät som godkän-
nande från deltagarna. 

 

Skoven påverkade livskvaliteten 
markant och medförde framförallt 
ökad psykologisk stress. 
Resultatet visar inga starka sam-
band mellan copingstrategier och 
upplevd livskvalitet. 
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Publika- 
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Land 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
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kvalitet 
 

2008 
Canada 
Pubmed 

Lix, L M., 
Graff, L A., 
Walker, J R., 
Clara, I., 
Rawstorne, P., 
Rogala, L., et 
al. 

Longitudinal 
study of quality of 
life and psycho-
logical function-
ing for active, 
fluctuating, and 
inactive disease 
patterns in in-
flammatory bowel 
disease. 

Syftet med studien 
var att mäta livs-
kvalitet och psyko-
logisk funktion hos 
individer med IBD, 
relaterat till sjuk-
domsmönster och 
sjukdomsaktivitet 
över tid. 

Kvantitativ ansats, Prospektiv longitudinell 
kohortstudie 
418 informanter valdes ut att ingå i studi-
en. Efter bortfall var antalet 388. Dessa 
skulle vara nydiagnostiserade med UC 
eller CD och vara över 18 år gamla. 32 
stycken visade sig ha andra sjukdomar än 
UC/CD och exkluderades därför från stu-
dien. Återstoden var 356 deltagare som var 
mellan 18 och 83 år gamla.  
Informanterna tilldelades mail-enkäter 
med 6 månaders intervall. En gång per år 
utfördes också intervjuer. Studien pågick 
under 2 år. Informanterna blev grupperade 
beroende på hur sjukdomsaktivitet varit 
under de föregående två åren. Grupperna 
var; konstant aktivitet, varierande aktivitet, 
eller konstant inaktiv sjukdomsaktivitet. 
Tio olika mätinstrument användes för att 
beskriva individernas upplevda livskvalitet 
och psykologiskfunktion.  
 

IBD hade negativ psykologiskt 
påverkan även under perioder i 
remission. 
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Publika- 
tionsår 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
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2006 
United 
Kingdom  
Pubmed 

Canavan, C., 
Abrams, K R., 
Hawthorne, 
B., Drossman, 
D., & May-
berry, J F. 

Long-term prog-
nosis in crohn´s 
disease: factors 
that affect quality 
of life 

Syftet var att utföra 
mätning av hur väl 
en specifik modell, 
“shiftmodel” (för 
upplevd livskvali-
tet) var applicerbar 
på IBD patienter 
samt hur CD påver-
kade livskvaliteten. 
 
 
 

Kvantitativ, prospektiv kohortstudie.  
211 frågeformulär skickades ut till patien-
ter med CD i Cardiff, UK. 121 svarade, 
varav 89 var giltiga svar, det vill säga 
frågeformulär hade återvänt och besvarats 
korrekt. Av de som svarat men inte kunnat 
vara med i studien var 9 ogiltiga frågefor-
mulär, 5 hade avlidit, 10 hade flyttat, 6 
avböjde att slutföra frågeformulären samt 
2 svarade för sent. Informanterna insamla-
des genom dataregister. (CD) från 1985- 
2004  
Ytterligare 285 frågeformulär sändes till 
patienter med Crohns sjukdom i Leicester 
UK, varav 78 var patienter i en grupp för 
IBD drabbade. 199 informanter svarade. 
178 svar var giltiga, 63 var från patienter 
diagnostiserade för minst 20 år sedan och 
69 diagnostiserade <10 år sedan. 46 hade 
fått diagnosen när de var mellan 10 och 19 
år; dessa patienter har endast deltagit i 
regressionsanalyser till patienter som ge-
nomgått kirurgiska ingrepp och analys av 
sjukdomens varaktighet.  Svar som inte 
kom in berodde på sex hade dött, tre flyt-
tat, två avböjde att vara med och ett kom 
inför sent. 
 
 

Tiden för diagnostisering påverkar 
inte den sänkta livskvaliteten trots 
erfarenheten hos de som levt länge 
med IBD. Osäkerhet kring model-
lens (”shiftmodel”) applicerbarhet 
på individer med IBD framkom.  
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                   Bilaga II:6 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
skaplig 
kvalitet 
 

2008 
USA 
Pubmed 
 

Crumbock, S., 
Loeb, S., & 
Fick, D. 
 

Physical Ac-
tivity, Stress, 
Disease, 
*Activity, and 
Quality of life 
in Adults With 
Crohn Disease 

Syftet med studien 
var att undersöka 
förhållandet mellan 
fysisk aktivitet, 
stress och sjuk-
domsaktivitet i 
förhållande till 
upplevd livskvali-
tet. 

Kvalitativ pilotstudie. Deltagarna skulle vara 
diagnostiserade med CD, vara mellan 18-65 år 
gamla och kunna läsa och skriva engelska. De 
skulle inte ha diagnostiserats med andra mag-
åkommor. De som hade pankreatit, cancer, gastri-
ter eller divertikuliter exkluderades från studien. 
Kontakt med informanterna togs genom ett online 
forum för individer diagnostiserade med UC, 
samt kontakt genom snowbollsampling. På foru-
met lades information upp till individerna var 3:e 
vecka. Intresseanmälan om deltagande i studien 
gjordes via email.  3 enkäter som mätte fysisk 
aktivitets nivå av stress, sjukdoms aktivitet och 
livskvalitet och instruktioner om dessa sändes till 
de som ville delta. Kontaktuppgifter till intervju-
arna bifogades. Informanterna tillfrågades att 
vidarebefordra enkäter, instruktioner och kontakt-
uppgifter till andra i sin närhet diagnostiserade 
med CD.  Insamling pågick under 3 månader. 
Totalt 19 individer svarade på online förfrågning-
en. 17 stycken var kompletta och gav ett 13 % 
bortfall. Totalt ingick 17 informanter mellan 18 
och 61 år. Medelåldern var 36 år. Majoriteten var 
vita, kvinnor och gifta. Styrka anses vara att indi-
viderna fick vara anonyma och göra enkäterna i 
sitt egna hem.  
 

Låg fysisk aktivitet, hög 
stressnivå och sjukdomsskov 
påverkar livskvaliteten nega-
tivt. 
 
Sjuksköterskor påvisades ha en 
nyckelroll i hjälpen till patien-
ter med CD, genom att infor-
mera om aktivitetsnivå, hur 
sjukdomen kan hanteras samt 
om stressreducering.  Detta för 
att stärka livskvaliteten. 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
skaplig 
kvalitet 
 

2009 
Australien 
Cinahl 

Reid, L., 
Chivers, S., 
Plummer, V., 
& Gibson, P. 

Inflammatory 
bowel disease 
management: a 
review of nurses 
roles in Australia 
and the United 
Kingdom 

Syftet var att ut-
forska rollen Au-
straliensiska sjuk-
sköterskor har i 
vården av IBD 
patienter i en jäm-
förelse med IBD - 
sjuksköterskor i 
United Kingdom.  
 

Kvalitativ pilotstudie 
Enkäter tilldelades 31 sjuksköterskor i UK 
och Australien. Informanterna hade varie-
rande åldrar och arbetserfarenhet. De re-
kryterades genom en kontaktlista över IBD 
sjuksköterskor i respektive land.  12 sjuk-
sköterskor från Australien och 19 från UK 
returnerade kompletta enkäter. De flesta 
deltagarna var mellan 25 och 55 år. Alla 
var kvinnor och majoriteten legitimerade 
sjuksköterskor. 84 % UK sjuksköterskor 
och 42 % av australiensiska sjuksköterskor 
var IBD sjuksköterskor. 
Det var ett bortfall av 60 % . 

IBD - sjuksköterskor var ett nytt 
koncept i Australien medan dessa 
hade funnits en tid i UK. Sjukskö-
terskorna ansåg att stödet till IBD 
patienter var viktigt och visade 
exempel på stödåtgärder som 
skulle anses vara bra för individer 
med UC/CD. 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten - 
skaplig 
kvalitet 
 

2003 
United King-
dom 
Cinahl 

Krause, M. The transforma-
tion of social 
representations of 
chronic disease in 
a self-help group 

Syftet var att stude-
ra IBD individers 
psykosociala ut-
veckling i en stöd-
grupp. 

Avhandling med kvalitativ ansats. Studien 
var utförd i Chile. Intervjuer och observa-
tioner av UC CD patienter som ingick i en 
stödgrupp. Studien pågick under 1 år. 80 
observationer gjordes under 1 år. både män 
och kvinnor deltog, varav ¾ var kvinnor. 
Informanterna var mellan 25 och45 år 
gamla. Deltagandet var frivilligt. Vissa 
anhöriga deltog. Mötet i gruppen varade 1 
½ timme, en gång i månaden.  
Tre psykologer var med och observerade 
och fokuserade på verbal, icke verbal 
kommunikation samt tittade på gruppdy-
namiken. 
  
 

Deltagarna förbättrade förmågan 
att hantera sjukdomen genom att 
ändra synen på denna med stödet 
av andra i samma situation. 
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                                                 Bilaga II:9 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2007 
Canada 
Cinahl 

Schneider, 
M., & 
Fletcher, P. 

I feel as my 
IBS is keeping 
me hostage! 
Exploring the 
negative im-
pact of irrita-
ble bowel 
syndrome 
(IBS) and 
inflammatory 
bowel disease 
(IBD) upon 
university-
aged women 

Syftet var att stude-
ra levnadsvillkoren 
för kvinnor stude-
rande på universitet 
med diagnostiserad 
IBD eller IBS. 
Dessutom studera-
des kvinnornas 
möjlighet att be-
mästra sjukdom. 

Fenomenologisk studie. 
Kontakt togs med kvinnorna genom affischer och möten 
på universitetet. Kriterierna för att ingå var att det skulle 
vara kvinnor diagnostiserade med IBD eller IBS och skulle 
delta i något universitetsprogram. Informanterna skulle 
tillsammans utgöra en homogen grupp. Informationen 
insamlades genom email, semistrukturerade intervjuer och 
observation. De som ingick i studien var 7 kvinnor mellan 
18 och 22 år. Deltagare som godkändes att ingå, fick träffa 
intervjuarna. Första mötet hade två avsikter; knyta kontakt 
samt att få bakgrundsinformation. Bakgrundsinformatio-
nen insamlades med hjälp av frågeformulär, med frågor 
om; studie program, diagnos, symtom, faktorer som de 
visste påverkade sin sjukdom samt individuella sätt att 
hantera sjukdomen. Intervjuarna gick igenom materialet 
för att styra nästa frågeformulär rätt. Intervjuerna spelades 
in för att försäkra rättvisande material. Efter första mötet 
fick de sedan en andra enkät via email som innehöll frågor 
om kirurgiska ingrepp, pågående behandling och typer av 
erfarenheter de hade av detta. Datamaterialet skrevs ner.  
Universitetet gav etiskt godkännande. 

Allomfattande hade 
sjukdomarna negativ 
inverkan på livskvalite-
ten. Att individerna 
fick kunskap kring 
sjukdomarna av sjuk-
vårdspersonal var vä-
sentligt.  Sjukvårdsper-
sonal påvisades spela 
en betydande roll för 
dessa individer. 
 
Kvinnor med IBD och 
IBS blev påverkade av 
stress som följdes av 
skov, som i sin tur 
påverkade livskvalite-
ten negativt. 
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                                               Bilaga II:10 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten – 
skaplig 
kvalitet 
 

2007 
United King-
dom 
Pubmed 

Hall, N J., 
Rubin, G P., 
Hungin, AP., 
& Dougall, A. 

Medication be-
liefs among pa-
tients with in-
flammatory bowel 
disease who re-
port low quality 
of life: a qualita-
tive study. 

Syftet var att ut-
forska individer 
med IBD och deras 
inställning till me-
dicinering, hälso-
främjande åtgärder 
och medicinsk 
följsamhet. 

Grounded Theory. Studien utfördes genom 
gruppering av informanterna: semistruktu-
rerade intervjuer och fokusgrupper. De 
som valdes att ingå var 58 individer dia-
gnostiserad IBD sen minst två år. Infor-
manterna hade i tidigare studie redovisat 
lägsta nivån på mätt livskvalitet. Utförd 
mätning gjordes med (IBDQ), ett formulär 
som mäter livskvaliteten.  
De slutgiltiga deltagarna var 31 individer 
diagnostiserade med UC/CD, varav 12 var 
män och 19 var kvinnor. 17 med UC och 
14 med CD. 15 informanter genomgick 
individuella intervjuer.  De var mellan 26 
och 68 år. Resterande 16 var indelade i tre 
fokusgrupper. En kvinnogrupp med 7 
deltagare i ålder 37 till 61 år. En mans-
grupp med 6 deltagare i åldern 36-72 år 
samt en mix- grupp med 3 deltagare ålder 
76-79 år. 
 
 
 

Slutsatsen påvisade informanter-
nas gedigna kunskap om medici-
neringen och då speciellt biverk-
ningarna. Medicin var en viktig 
aspekt i informanternas liv, dock 
fanns oro för biverkningarna. En 
rädsla för kortikosteroider, till 
skillnad från andra läkemedel 
kunde ses.  
Följsamheten till medicineringen 
var en process över tid och hade 
att göra med upplevda fördelar 
med att ta medicinen. Följsamhe-
ten var dessutom påverkad av 
sjukdomens svårighets grad. 
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                                               Bilaga II:11 
     
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten -  
skaplig 
kvalitet 
 

2005 
United King-
dom 
 

Nelson, E., 
Kennedy, A., 
Robinson, A., 
& Rogers, A. 

Uncovering the 
limits of patient-
centeredness: 
Implementing a 
self-management 
trial for chronic 
illness 

Syftet med studien 
var att förbättra 
patienters möjlighet 
att delta i sin egen-
vård av IBD. Och 
att se skillnader i 
egenvården efter att 
ha provat en mer 
patentcentrerad 
egenvård. 

Kvalitativ studie. Läkare och patienter 
ingick i studien och ombads redogöra för 
synen på samt resultatet av interventionen 
av patientcentrerad omvårdnad. 11 inter-
vjuer hölls med läkarna. Frågorna berörde: 
synen på denna typ av omvårdnad, om den 
var applicerbar i verkligheten etc. 
28 individer diagnostiserade med UC/CD 
ingick i studien. Kontakt togs per telefon 
eller enkät. Två månader efter returnerade 
enkäter inbjöds de till djupgående inter-
vjuer eller intervjuer per telefon. Intervju-
erna spelades in. 9 stycken informanter 
intervjuades per telefon och 19 intervjua-
des i hemmet. 12 av informanterna hade 
UC och 16 hade CD. 10 informanter var 
över 50 år och 5 individer var under 30 år. 
Intervjuerna var semistrukturerade och 
varade mellan 15-30 minuter. Dessa skrevs 
ner. 
Patienterna godkände intervjuerna och  
studien var godkänd av en etisk kommitté. 
 

Läkarna upplevde att det var deras 
plikt att delge sina patienter ordi-
nationer snarare än att rådslå med 
dem. Informanterna upplevde att 
självskattning av upplevelser av 
sjukdomen samt möjligheten att ta 
beslut tillsammans med läkaren 
var positivt. 
Färre sjukhus besök kunde ses 
direkt efter interventionen. Dess-
utom upplevde informanterna de 
lättare kunde bemästra sitt sjuk-
domstillstånd vilket medförde 
färre skov. 
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                                       Bilaga II:12 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten – 
skaplig 
kvalitet 
 

2010 
Sverige 
Cinahl 
 

Pihl-
Lesnovska, K., 
Hjortswang, 
H., Ek, A., & 
Frisman, G. 

Patients perspec-
tive of factors 
influencing qual-
ity of life while 
living with Crohn 
disease 
 

Syftet var att påvisa 
hur Crohns Disease 
påverkade indivi-
dernas livskvalitet. 

Grounded Theory studie. 
Individerna skulle ha vårdats på Gastroen-
terologen på ett sjukhus i södra Sverige. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna 
skulle vara18 år eller äldre och svensk-
språkiga. 11 deltagare ingick i studien 
varav 6 var män och 5 kvinnor, i åldrarna 
29-83 år. Informanterna kontaktades per 
telefon för förfrågning om att delta i studi-
en. Intervjuer gjordes i ett enskilt rum på 
sjukhuset.  
Data analyserades och jämfördes med 
tidigare data innan nästa informant kontak-
tades. Intervjuarna var civiltklädda och bar 
ej sjukhuskläder. Intervjuerna pågick i 20-
60 min. Den ledande frågan var; vad inne-
bar livskvalitet för dig? Kom inte svaret 
spontant ställdes frågor om hur sjukdomen 
påverkade informantens liv.  
Svaren översattes, skrevs ner och behand-
lades konfidentiellt.  
Godkännandet gjordes verbalt med varje 
enskild deltagare och studien var etiskt 
godkänd genom sjukhuset. 

Resultatet påvisade en rad fakto-
rer som begränsade deltagarna i 
livet. 
5 huvudkategorier framkom; 
självbild, stödjande relationer, 
kraftlöshet, attityd till livet och 
känsla av välbefinnande. Efter 
analys framkom att dessa var 
begränsningar och påverkade 
individernas livskvalitet. Behovet 
av individanpassad vård påvisas. 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten – 
skaplig 
kvalitet 
 

2003 
Brasilien  
Cinahl 

Sarlo, R., 
Barreto, C., & 
Domingues, T. 

Understanding the 
experience of 
patients who have 
crohn´s disease 
 

Syftet ned studien 
var att förstå indi-
viders upplevelse 
av att leva med 
Crohn Disease. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk an-
sats.  
8 patienter, både män och kvinnor mellan 
åldrarna 20 till 59 år ingick i studien. 
studien. Kriterierna var att de skulle ha 
varit diagnostiserade med CD och vara 
över 18 år. Intervjuer hölls med informan-
terna och pågick i en månad under 2007. 
Intervjuerna spelades in och skrevs efteråt 
ner.  
 
Studien hade deltagarnas godkännande 
och var också godkänd av en etisk kom-
mitté.  
 

Visar på deltagarnas sammanlagda 
rädslor omkring sjukdomen, vilka 
var: att ha en kronisk sjukdom, 
nutrition, rädslor, frihetsberövning, 
prevention av komplikationer samt 
hopp.  
Resultatet påvisar att det fanns 
olika strategier som den enskilde 
individen utvecklat för att hantera 
sjukdomssituationen. Resultatet 
påvisade också hur betydelsefullt 
det är för sjukvårdspersonalen att 
ha förståelse för individens behov 
av stöd och adekvat omvårdnad. 

I 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                   Bilaga II:14 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten – 
skaplig 
kvalitet 
 

2005 
United King-
dom 
Cinahl 

Hall, N J., 
Rubin, G P., 
Dougall, A P., 
Hungin, A., & 
Neely, J. 

The fight for 
“health-related 
normality”- A 
qualitative study 
of the experiences 
of individuals 
living with estab-
lished inflamma-
tory bowel dis-
ease 

Syftet med studien 
var att få ökad för-
ståelse för de erfa-
renheter individer 
med IBD har av sin 
sjukdom samt att 
identifiera olika 
copingstrategier 
som används.  
 

Grounded Theory studie. 
58 informanter erbjöds att delta i studien. Informan-
terna valdes ut genom riksförbundet för UC/CD och 
med hjälp från läkare i både primär och sekundär-
vården. Informanterna skulle vara diagnostiserade 
med IBD och ha upplevt låg livskvalitet. De om-
bads reflektera över tidigare upplevelser, detta 
oavsett nuvarande sjukdomsaktivitet. Informanterna 
kontaktades via brev eller genom behandlande 
läkare. De som inte svarade fick en skriftlig inbju-
dan. 44 individer valde att delta. Intervjuarna ringde 
och ordnade en lämplig tid för intervjun och indivi-
derna fick möjligheten att välja mellan att delta i en 
enskild intervju eller i en fokusgrupp. Slutligen 
deltog 31 individer i forskningen. 19 individer var 
kvinnor och 12 var män. 17 individer hade UC och 
14 individer hade CD.  
Intervjuer i 3 fokusgrupper samt djupgående indivi-
duella semistrukturerade intervjuer hölls. 15 deltog 
i enskilda intervjuer och 16 i tre fokusgrupper.  
De enskilda intervjuerna hölls under 4 månader 
under 2002.  Fokusgrupperna träffades med jämna 
mellanrum under samma tidsintervall. Samtliga 
intervjuer spelades in och skrevs ner ordagrant efter 
deltagarnas samtycke. Intervjuerna fortsatte tills en 
mättnad av information fanns.  
Studien var godkänd av den lokala etiska kommit-
tén. 
 

För att sträva mot ”norma-
litet” i livet självskattade 
informanterna sina sjuk-
domar genom att exempel-
vis jämföra hur sjukdoms-
aktiviteten varit, antal skov 
samt hur deras sjukdomssi-
tuation kunde jämföras 
med andra med IBD och 
med friska individer. Vida-
re var det viktigt för indi-
viderna att upprätthålla 
intrycket av ”normalitet” 
inför omgivningen. Kam-
pen för normalitet relaterat 
till hälsa, pågick ständigt 
och till synes på många 
plan i livet. 
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                                                                   Bilaga II:15 
 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten – 
skaplig 
kvalitet 
 

2007 
Sverige 
Pubmed 

Hillerås, P., 
Löfberg, R., 
Magnusson, 
A., & 
Oxelmark, 
L. 

Group-based 
intervention 
program in 
inflamma-
tory bowel 
disease pa-
tients: Ef-
fects on 
quality of 
life 
 

Syftet med studien var 
att skapa ett gruppbaserat 
interventionsprogram för 
individer med IBD. Pro-
grammet skulle involvera 
medicinering såväl som 
psykosociala aspekter av 
sjukdomarna UC/CD. 
Syftet var att undersöka 
om denna typ av grupp-
baserade program skulle 
ha någon påverkan på 
individernas förmåga att 
hantera sina sjukdomar 
och stärka känslan av 
upplevd livskvalitet.  
 

Kvalitativ innehållsanalys. Individer från IBD kliniken 
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige scree-
nades för att matcha urvalet till studien. De kontrolle-
rades efter sjukdomsförlopp, varaktighet och diagnos. 
De som erbjöds att delta var diagnostiserade med UC 
eller CD, hade haft minst ett allvarligare skov och 
behandlats minst en gång med glukokortikosteroider. 
Alla individerna skulle vara i remission eller lindrig 
sjukdomsaktivitet vid deltagandet utan att behöva ta 
höga doser av steroider. Informanterna kontaktades på 
kliniken eller per telefon. Semistrukturerade intervjuer 
fördes och frågeformulär fylldes i. Individerna indela-
des i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 72 
individer erbjöds vara med i studien. 26 avböjde. 46 
gav samtycke att vara med i gruppterapin. 24 individer 
var med i interventionsgrupp medans 22 var med i 
kontrollgruppen. Ytterligare två bortfall i kontrollgrup-
pen tillstötte.=20. 12 ur interventionsgruppen och 9 ur 
kontrollgruppen hade underhållsmedicinering i form av 
ex 5-ASA. 11 i interventionsgruppen hade låg dos 
kortison och likaså 3 i kontrollgruppen.  En gång i 
veckan träffades gruppen under 1 ½ timme under 3 
månader. Frågeformulär delades ut månad 0. 6, 12. Vid 
12 månader var det 20 individer i interventionsgruppen 
och 15 i kontrollgruppen kvar. Dessa bortfall gjorde ett 
anskaffningsvärde av analysen och påvisade inga signi-
fikanta skillnader. Studien godkändes av etisk kommit-
té samt av informanterna. 

Gruppbaserad utbild-
ning skulle ha sina 
fördelar för patienter 
med IBD och vara 
mycket uppskattad. 
Inverkan på livskvalite-
ten eller hur sjukdomen 
hanterades vara dock 
inte markant. Dock 
skulle, om möjligt ett 
sådant här program 
erbjudas för ny- dia-
gnostiserade inom tre 
år då grupputbildning-
en hade viss påverkan 
på upplevd livskvalitet. 
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