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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar tillstånden Crohns sjukdom (CD) 

och Ulcerös kolit (UC). Dessa är kroniska sjukdomar som går i skov med besvärsfria perioder 

emellan. De mest uttalade symtomen är buksmärtor och diarréer. Dessa sjukdomar är stigande 

problem i samhället. Det innebär att det kommer bli en allt vanligare patientgrupp som 

sjuksköterskor kommer möta.   

 

Syfte: Att undersöka vuxnas upplevelser av att leva med UC eller CD, samt undersöka hur 

god den hälsorelaterade livskvalitén är och om copingstrategier används för att hantera 

symtom från sjukdomen. 

 

Metod: En litteraturöversikt. En artikelsökning genomförde i elektroniska databaser och en 

kvalitetsanalys genomfördes, vilket resulterade i 17 studier som inkluderades i 

litteraturöversikten. Studierna som inkluderades var kvantitativa, kvalitativa eller av mixad 

metod. 

 

Resultat: Att leva med UC eller CD är väldigt påfrestande, det medför många begränsningar i 

vardagen speciellt det sociala påverkas på grund av rädslan för att förlora tarmkontrollen. Den 

hälsorelaterade livskvalitén påverkas av hur länge en person haft sjukdomen. CD-patienter 

skattar sämre hälsorelaterad livskvalité än UC-patienter och de med aktiv sjukdom skattar 

sämre än de i remission. Den fysiska copingstrategin som flest använde sig av var relaterat till 

kosten. Mentala copingstrategier som mest användes var konfrontativ, optimism, undvikande 

och självständig. Överlag använde sig CD-patienter sig mera av copingstrategier jämfört med 

UC-patienter. 

 

Slutsats: UC och CD medför stora begränsningar, påverkar många delar av livet och även 

den hälsorelaterade livskvalitén påverkas negativt. För att klara av att hantera vardagen 

använder patienterna olika copingstrategier. 

 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, patient, upplevelse, coping, hälsorelaterad 

livskvalité 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) including Chrons disease (CD) and 

Ulcerative kolitis (UC). Both are chronic diseases with periods of flare-ups and remission 

inbetween. The most pronounced symtoms are abdominalpain and diarrhia. These diseases 

are a raising problem in the society. This means it vill become a more common patientgroup 

for nurses to meet.     

 

Aim: To examine adults lived experience of UC or CD, and investigate how the health-

related quality of life is and if copingstrategies are used to handle the symtoms from the 

disease. 

 

Methods: A litteraturereview. The search of articles was performed in electronic databases 

and an analysis of quality was performed, that resulted in 17 articles who were included in the 

litteraturereview. The studies which became included were qualitative, quantitative or mixed 

method. 

 

Results: To live with UC or CD is very fatiguing. There are many limitations in the daily life 

with UC or CD. Especially the social life is affected of the fear to loose bowel control. The 

heath-related quality of life depends on the duration of the disease. CD-patients measure 

lower health-related quality of life than UC-patiens and the patients with active disease 

measure lower health-related quality of life than patients in remission. The most used physical 

copingstrategy was related to diet. The most used mental copingstrategies were confrontative, 

optimistic, evasiveness and self-reliant. Overall CD-patients used more of the copingstrategies 

than UC-patients.   

 

Conclusion: UC and CD bring large limitations and affect many parts of the life and the 

healt-related quality of life affects negatively. Patients used several copingstrategies to 

manage their daily life. 

 

Keywords: Inflammatory bowel disease, patient, experience, coping, health-related quality of 

life 
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BAKGRUND 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar tillstånden crohns sjukdom (CD), ulcerös kolit 

(UC) och mikroskopisk kolit (Öhman, 2008). Dessa är kroniska sjukdomar som inte går att 

bota. Enligt Daniel (2002) kan en kronisk sjukdom vara väldigt psykiskt påfrestande och 

orsaka skuldkänslor, ilska och depression. Både UC och CD kännetecknas av att “individen 

har besvärsfria perioder varvat med återkommande aktiva perioder (skov)” (Bengtsson, 2014, 

s. 537). De besvärsfria perioderna även kallad remission, kan variera mycket mellan 

patienterna, en del patienter kan klara sig utan symtom under en längre tid med hjälp av 

medicinsk behandling. Dock lider vissa patienter av svåra symtom där sjukdomen ständigt gör 

sig påmind och påverkar det dagliga livet (Bengtsson, 2014). 

 

Förekomst av IBD 

IBD är ett stigande problem där orsaken till ökningen är okänd, dock drabbas allt fler i dagens 

samhälle. Prevalensen är cirka en procent av Sveriges befolkning och incidensen ligger på 

900 personer för UC och 500 personer för CD per år. De flesta som insjuknar i dessa kroniska 

sjukdomar drabbas före 40-års ålder, men det kan även bryta ut i 15-års åldern. Det drabbar 

lika många kvinnor som män. Både vid CD och UC finns det en ökad risk för koloncancer, 

men risken för att drabbas av cancer har minskat under senare år. UC-patienter 

rekommenderas att genomgå kontroller för att minska risken att en oupptäckt cancer utvecklas 

i tarmen (Hertervig et al., 2009; Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Patofysiologi och symtom 

Orsaken till IBD är okänd men uppkomsten av sjukdomen kan påverkas av immunologiska, 

miljömässiga och genetiska mekanismer och kan även påverkas av tarmens barriärfunktion 

och bakterieflora. Det har visat sig att rökning ökar risken för att drabbas av CD men har en 

dämpande effekt på UC, dock rekommenderas rökstopp för båda sjukdomarna (Järhult & 

Offenbartl, 2013; Stubberud & Nilsen, 2011). UC är en inflammatorisk sjukdom som startar i 

ändtarmen och som kan sprida sig vidare till tjocktarmen. Vid CD kan hela mag-tarmkanalen 

drabbas av en inflammation, vanligast är att tunntarmen eller tjocktarmen blir drabbad. Vid 

UC uppkommer inflammationen endast på slemhinnan medan vid CD blir alla lager i 

tarmväggen inflammerade, tillslut uppstår ärrbildning och fibros som är en förhårdnad i 

tarmväggen (Järhult & Offenbartl, 2013; Stubberud & Nilsen, 2011).   
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Symtom och eventuella komplikationer varierar beroende på vart inflammationen uppstår, 

dess utbredning och sjukdomsaktivitet. Symtomen vid CD är buksmärtor, viktminskning och 

diarréer som ofta är grötiga. UC ger frekventa diarréer med blod och slem, detta gör att 

patienten blir trött och kan ge viktminskning. Ett annat symtom som kan uppstå vid CD och 

UC är fatigue, vilket är en kronisk trötthet som inte går att sova eller vila bort (Asp & Ekstedt, 

2009). Både vid CD och UC kan symtom från leder, hud och ögon uppstå (Järhult & 

Offenbartl, 2013; Stubberud & Nilsen, 2011). Det dagliga livet kan påverkas av symtomen 

från sjukdomen (Daniel, 2002). Även tröttheten påverkar patientens fysiska, psykiska och 

sociala hälsa och för att kunna hantera det dagliga livet så finner patienten olika strategier för 

detta (Czuber-Dochan et.al., 2012). 

 

Diagnostik och behandling 

Både vid CD och UC ställs diagnosen utifrån symtom, blodprover och undersökningar av 

mag-tarmkanalen. Behandlingen inriktar sig på symtomen och kan både vara medicinsk 

och/eller kirurgisk beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Den medicinska delen går ut på 

att försöka uppnå remission genom att dämpa den inflammatoriska aktiviteten i 

sjukdomsförloppet. När medicineringen inte räcker till eller när komplikationer uppstår är 

kirurgi ett alternativ. Vid kirurgi avlägsnas den sjuka delen av tarmen och det är vanligare för 

CD-patienter att genomgå kirurgi än UC-patienter (Järhult & Offenbartl, 2013; Stubberud & 

Nilsen, 2011). 

 

Både vid CD och UC ges antidiarretika för att minska diarréerna vid ett skov (Stubberud & 

Nilsen, 2011). Underhållsbehandling vid CD är kortikosteroider och aminosalicylater som är 

antiinflammatoriska läkemedel. Aminosalicylater ges även som underhållsbehandling för UC. 

Vid högaktiv CD ges immunsupprimerande i kombination med kortikosteroider. Om inte 

detta fungerar för CD-patienter brukar TNF-alfa-hämmare ges som är ett biologiskt läkemedel 

med immunsupprimerande effekt. Vid allvarligare UC ges en steroidlösning under 3-4 

veckor. Kortikosteroider kan ges till UC-patienter med hög sjukdomsaktivitet för att dämpa 

symtomen men ska sedan trappas ned. De ges ej som underhållsbehandling eftersom de inte 

har en förebyggande effekt vid UC och har många biverkningar. Vid täta skov och när 

kortikosteroider måste tas kontinuerligt kan immunsupprimerande läkemedel ges. Patienter 

behandlas för det mesta polikliniskt vilket innebär att de inte behöver vara inneliggande på 

sjukhus utan att de klarar av att fortfarande vara hemma. Sjukhusvård är oftast aktuellt vid ett 
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svårt skov eller när sjukdomen bryter ut för första gången. Det är viktigt att sjuksköterskan 

informerar patienten, undervisar och är där som stöd. För patienter som precis fått diagnosen 

så är det extra viktigt att vara uppmärksam på det psykosociala och finnas till hands 

(Stubberud & Nilsen, 2011). 

 

Hälsorelaterat livskvalité 

Hälsorelaterad livskvalité används ofta som ett begrepp vid mätning av livskvalité som är 

kopplat till sjukdom (Oxelmark, Magnusson, Löfberg, & Hillerås, 2007). Livskvalité kan 

beskrivas på olika sätt, enligt Svenska Akademin (2009) definieras livskvalité som ett 

“livsvärde som inte mäts i pengar” och enligt Walter. (2011) ingår hälsa, välbefinnande och 

välmående i begreppet. Hälsa är ett vårdvetenskapligt begrepp som ser på människan med ett 

helhetsperspektiv av kropp, själv och ande. Hälsa är inte något som är konstant utan en 

ständig process som formar människan utefter upplevelser, välbefinnande, känsla av 

sammanhang och upplevelse av mening (Willman, 2014). World Health Organisation (WHO) 

definierar hälsa på följande sätt: “Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 1948, s. 100).    Under 

senare år har dödsfallen minskat drastiskt men i och med att dessa sjukdomar är kroniska så 

kan de medföra nedsatt hälsorelaterad livskvalitet för de drabbade (Järhult & Offenbartl, 

2013; Stubberud & Nilsen, 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Studiens referensram utgår från begreppet Coping som brukar definieras som en 

hanteringsstrategi (Lundmark, 2014). Coping handlar om olika processer utifrån individens 

reaktioner och beteende vid stressfulla situationer. Beroende på individens hälsa, värderingar, 

problemlösningsförmåga, sociala färdigheter och socialt stöd så utformas copingen olika från 

person till person. Viktigt att tänka på är att coping inte innebär att ta bort eller reducera 

problemet, utan att individen lär sig att hantera problemet. De olika copingstrategierna kan 

delas upp i två inriktningar, emotionsfokuserad coping och problembaserad coping (Lazarus 

& Folkman, 1984).  

 

Emotionsfokuserad coping riktar in sig på att ändra individens emotionella reaktion istället för 

att påverka problemet som redan uppstått. En copingstrategi är undvikande vilket innebär att 

personen istället för att ändra och omvärdera meningen med situationen så undviker personen 
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istället känslan. Den emotionsfokuserade copingen kan också användas för att förneka 

omständigheterna och tänka att problemet inte har någon betydelse, detta kallas för 

optimistisk coping. Att tackla problemet som uppstår kallas för konfrontation/aktiv coping. 

Viktigt att tänka på att dessa copingstrategier även kan orsaka negativa upplevelser och inte 

enbart positiva, som exempel att personen drar sig tillbaka och tycker synd om sig själv. 

Problembaserad coping har endast ett syfte vilket är att se till problemet och sedan försöka 

hitta lösningar för att kunna hantera problemet. Denna inriktning är svårare att definiera och 

att tillämpa i vardagen än vad emotionsfokuserad coping är. Eftersom IBD är en kronisk 

sjukdom som patienten alltid kommer få leva med är det viktigt att finna fram strategier för att 

klara av vardagen (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Problemformulering 

Allt fler insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom och patienter lever längre med denna 

sjukdom än tidigare, vilket gör att det blir en allt större patientgrupp inom vården. Det är 

därför viktigt att vi som sjuksköterskor har förståelse och kunskap om hur det är att leva med 

inflammatorisk tarmsjukdom för att vi ska kunna ge optimal omvårdnad. Även för att kunna 

bemöta denna patientgrupp så bra som möjligt. Bemötande och omvårdnad kan alltid 

förbättras och därför behövs denna litteraturöversikt göras för att få en ökad förståelse om hur 

det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom.   

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att ge en omfattande översikt av vuxnas upplevelser av att 

leva med UC eller CD. Dessutom är syftet att undersöka hur god den hälsorelaterade 

livskvalitén är, samt om de använder sig av copingstrategier för att hantera symtom från 

sjukdomen. 

 

Frågeställningar 

Vilka är upplevelserna av att leva med Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom? 

Hur är den hälsorelaterade livskvalitén hos vuxna med Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom? 

Vilka copingstrategier använder sig vuxna med Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom för att 

hantera sina symtom från sjukdomen? 
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METOD 

Design 

Designen som har använts i detta arbete är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan 

skapa en överblick och även fördjupa och kartlägga den forskning som redan finns (Friberg, 

2012). 

 

Sökstrategi 

Artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL, detta för att få fram endast 

originalartiklar. De valda databaserna är sjukvårdsinriktade och innehåller både medicinska- 

och omvårdnadsinriktade publikationer (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som 

användes var: Inflammatory bowel disease, Crohn`s disease, Ulcerative colitis, experience, 

quality of life, health quality  of life, health related quality of life, coping, coping strategies. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i litteratursökningen för att inte missa 

eventuella relevanta artiklar. Dessa designer togs med för att få en bättre förståelse och en 

bättre insikt hur patienter upplever sin situation. Inklusionskriterierna var att originalartiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara publicerade mellan år 2000 och 2016, att 

syftet skulle besvaras och deltagarna i studierna skulle vara över 18 år. Exlusionskriterierna 

var artiklar som kostade och därmed inte gick att öppna via bibliotekets gratistjänster. 

Artiklarna valdes först ut efter relevant titel och sedan exkluderades dubbletter. I nästa steg 

lästes sammanfattningen för att få fram artiklar som svarade på syftet. Därefter lästes hela 

artikeln och artiklar som uppfyllde alla inklusionskriterier kvalitetsgranskades. En kvantitativ 

(Moradkhani, Kerwin, Dudley-Brown, & Tabibian, 2011) och en kvalitativ (Schneider & 

Fletcher, 2008) artikel höll inte godkänd kvalité och därmed exkluderades. I denna 

litteraturstudie inkluderades nio kvantitativa, sex kvalitativa och två med mixad metod, se 

tabell 1. 

 

Tabell 1: Artikelsökning och urval  

Datum Databas Sökord Utfall 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 

160902 PubMed Inflammatory 

bowel disease 

AND quality 

of life AND 

experience 

194 16 11 11 5  (Pihl-Lesnovska et al., 

2010; Pizzi et al., 2006; 

Sammut et al., 2015; 

Sykes et al., 2015; 

Vidal et al., 2008;) 

160906 CINAH

L with 

full text 

Inflammatory 

bowel disease 

36 8 4 4 2 (Jäghult et al., 2011) 
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AND health 

quality of life 

160906 PubMed Ulcerative 

colitis AND 

experience 

AND quality 

of life 

124 10 7 0 0 0 

160906 PubMed Inflammatory 

bowel disease 

AND health 

quality of life 

AND coping 

133 14 11 2 0 0 

160906 CINAH

L with 

full text 

Crohn’s 

disease AND 

experience 

24 3 2 2 1 (Tanaka et al., 2009) 

 

160906 CINAH

L with 

full text 

Ulcerative 

colitis AND 

experience 

26 3 2 2 1 (Cooper et al., 2010) 

 

 

160907 CINAH

L with 

full text 

Inflammatory 

bowel disease 

AND health 

related 

quality of life 

21 3 3 0 0 0 

160907 PubMed Inflammatory 

bowel disease 

AND health 

related 

quality of life 

AND coping 

73 4 2 2 1 0 

160913 PubMed  Ulcerative 

colitis AND 

crohns 

disease AND 

coping 

strategies  

18 4 4 4 4 (Iglesias-Rey et al., 

2013; Larsson et al., 

2008; Parekh et al., 

2015; Tanaka et al., 

2016;) 

160913 PubMed Inflammatory 

bowel disease 

AND coping 

AND 

experience 

37 3 1 1 1 (Dibley & Norton, 

2013) 

 

 

160919 PubMed  Inflammatory 

bowel disease 

AND coping  

388 20 8 2 2 (Larsson et al., 2016; 

Petrak et al., 2001) 

160919 CINAH

L 

Inflammatory 

bowel disease 

AND coping  

64 9 6 3 2 (Hall et al., 2005; 

Mussell et al., 2004) 

160919 PubMed Inflammatory 

bowel disease 

AND 

37 5 2 2 0 0 
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experience 

AND coping 
 

Sammanlagt  1175 10

2 

63 35 20 17 

A Artiklar valdes ut efter relevant titel 
B Dubbletter exkluderas 
C Abstrakt lästes och artiklarna som svarade på syftet behölls 
D Hela artikeln lästes och inklusions- och exklusionskriterier granskades 
E Kvalitetsanalys genomfördes och de artiklar som höll godkänd kvalité behölls 

 

Bearbetning och analys 

Samtliga utvalda vetenskapliga artiklar genomgick en kvalitetsanalys där författarna 

genomförde en bedömning om de var tillräckligt bra för att inkluderas i litteraturöversikten. 

För att inkluderas skulle de hålla godkänd kvalité och för bedömning av kvalitativa studier 

användes en kvalitetsmall från Forsberg och Wengström (2016), se bilaga 1. Till de 

kvantitativa studierna användes en modifierad kvalitetsmall från Forsberg och Wengström 

(2016) där det kursiverade ej är relevant för tvärsnittstudier, se bilaga 2. Författarna gick först 

igenom granskningsmallarna tillsammans så att båda förstod och tolkade mallen på samma 

sätt. Sedan granskades de 19 utvalda artiklarna individuellt för att bedöma om de höll 

godkänd kvalitet för att inkluderas i litteraturstudien. Vid osäkerhet om artikeln höll godkänd 

kvalitet granskades den av båda författarna tillsammans så att granskningen blev rätt. 

Godkänd kvalité innebär att: 1) den ska vara etiskt granskad, 2) ha en tydlig frågeställning 

med lämplig design utifrån syftet, 3) den har ett representativt urval, 4) mätinstrumenten är 

validerade, 5) analysmetoden är lämplig och 6) resultatet verkar rimligt. 

 

För att få fram resultatet i denna litteraturöversikt genomfördes två separata resultatanalyser, 

en för de kvantitativa och en för de kvalitativa inkluderat de två studierna med mixad metod. 

Analysen för de olika metoderna gick till på samma sätt och följde Kristenssons (2014) 

metod. Analysen utfördes i följande fem steg: 1) artiklarna lästes igenom självständigt för att 

få en bättre uppfattning om studiens innehåll, 2) resultaten som svarade på studiens syfte 

klipptes ut och översattes till svenska, 3) för att få fram likheter och skillnader granskades 

resultaten tillsammans och skrevs ned på papper, 4) för att få fram teman användes 

färgpennor, stycken som liknade varandra markerades med samma färg och 5) underrubriker 

skapades och resultaten från de olika studierna skrevs in.  

 

Forskningsetiska överväganden 
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Artiklarna som inkluderats i denna litteraturstudie är etiskt granskade. Granskningsmallen 

som användes för att bedöma artiklarnas kvalité hade ingen fråga om artikeln var etiskt 

granskad och därför lades en fråga om detta in i granskningsmallen. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien är redovisade, inga artiklar har exkluderats på grund av egna åsikter.   

 

 

 

RESULTAT 

En sammanställning av de utvalda artiklarna redovisas i tabell 2. Resultaten av denna 

litteraturöversikt har sammanställts i fyra huvudkategorier och dessa har sedan delats upp i 

sex underkategorier, se tabell 3.  
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Tabell 2: Resultatsammanställning 

Artikel Syfte Metod (bortfall) Resultat 

Titel: Coping strategies 

for possible flare-ups 

and their perceived 

effectiveness in patients 

with inflammatory 

dowel disease II 

 

Författare: Tanaka, 

Kawakami, Iwao, 

Fukushima & 

Yamamoto- Mitani 

 

Land: Japan 

 

År: 2016 

Att undersöka 

vilka 

copingstrategier 

personer med IBD 

använder sig vid 

ett skov och 

effektiviteten av 

copingstrategierna

. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie: Validerat 

frågeformulär med 11 olika copingstrategier 

med fyra svarsalternativ på varje 

copingstrategi (utformat av Tanaka et al., 

2009). Frågeformuläret skickades hem till 

deltagarna. 

 

Dataanalys: Svaren organiserades efter 

sjukdomsgrupp. 

 

Urval: Medlemmar i en IBD-förening. 

400 (1241) 

140 CD, 67,9 % män, ålder: 47,2 +- 16,1 år 

260 UC, 50 % män, ålder: 41,3 +- 12,5 år 

UC-patienter använder dessa copingstrategier:  

 Ändra innehållet i kosten (85,8%) 

 Sova mer (77,3%) 

 Träffa läkare direkt (73,1%) 

 Avstå vissa måltider (40,8%) 

Effektivaste copingstrategier för UC- patienter: 

 Ta extra kortikosteroider (53,6%) 

 Ta extra aminosalicylater (40,4%) 

 Avstå vissa måltider (30,8%) 

 Sova mer (34,8%) 

 Träffa läkare direkt (13,7%) 

 

CD-patienter använder dessa copingstrategier: 

 Ändra innehållet i kosten (93,6%) 

 Sova mera (82,1%) 

 Avstå vissa måltider (81,4%) 

 Träffa läkare direkt (67,1%) 

Effektivaste copingstrategier för CD-patienter: 

 Avstå vissa måltider (61,4%) 

 Äta flytande kost (59,6%) 

 Ändra innehållet i kosten (42,7%)  

 Sova mera (33,9%)  

 Träffa läkare direkt (21,3%) 

Titel: Coping Strategies 

Used by Adult Patients 

with Inflammatory 

Bowel Disease  

 

Författare: Parekh, et 

al. 

Att identifiera 

olika typer av 

copingstrategier 

och deras 

inverkan på 

livskvalitén hos 

Kvantitativ. Tvärsnittsstudie: JCSA, SIBDQB 

 

Dataanalys: T-test för att jämföra SIBDQB 

och JCSA. F-test för att jämföra 

copingstrategiernas användning och 

effektivitet.   

 

Patienter i remission skattade högre på SIBDQ än de med 

aktiv sjukdom (p<0.001). Copingstrategier som användes 

mest: 

 Konfrontation (46,7 %) 

 Undvikande (30 %) 

 Optimistisk (18,7 %).  

De effektivaste copingstrategierna: 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Parekh%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26079458
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Land: USA   

 

År: 2015 

personer med 

IBD. 

Urval: 150 - 75 CD, 65 UC och 10 med 

obestämd IBD. 51,3 % män, medelåldern 39,3 

 Konfrontation (62 %) 

 Optimistisk (26,6 %) 

 Undvikande (11,3 %).  

Kvinnor använde oftare stödjande coping och de tyckte även 

den var effektivare än männen (p=0.03).  

Patienter med aktiv sjukdom ansåg att copingstrategierna 

undvikande & pessimism/hopplöshet är effektivare än de i 

remission (p=0,001). 

De som använde copingstrategierna optimistisk eller 

konfrontativ hade högre livskvalité än de som använde 

undvikande(p=0.001) eller fatalistisk coping (p=0.04). 

Titel: 

Psycholohological 

factors are associated 

with changes in the 

health-related quality of 

life in inflammatory 

bowel disease 

 

Författare: Iglesias-

Rey, et.al. 

 

Land: Spanien 

 

År: 2014 

Att identifiera 

psykologiska 

faktorer vid 

hälsorelaterade 

livskvalitén hos 

patienter med 

IBD. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med konsekutivt 

urval. Frågeformulären som användes: SF-36C, 

IBDQD, HADSE, PSSF, COPEG. 

 

Dataanalys: Frekvenser för kategoridata och 

medelvärden för kvantitativa variabler. 

 

Urval: IBD-patienter på ett spanskt sjukhus. 

793 (82) 

323 CD, 42,4 % män, medelålder 39,9 

470 UC, 50,2 % män, medelålder 49,8 

SF-36  

 fysisk funktion (medelvärde 78,38, CI: 76,01-80,15)  

 generell hälsa (medelvärde 47,18, CI: 45,68-48,68).  

IBDQ  

 social engagemang (medelvärde 47,18, CI: 5,75-

5,90)   

 systemiska symtom (medelvärde 5,16, CI:5,08-

5,24).  

HADS 

 >11 poäng på ångest (10,5%) 

 >11 poäng på depression (20,1%) 

IBD-patienter hade lägre HRQOL jämfört med resten av 

population förutom på de fysiska, sociala och emotionella 

delarna. Copingstrategin som användes mest fokuserade på 

känslor (medelvärde 2,65, CI: 2,61-2,69).  

Titel: Quality of life for 

patients with 

exacerbation in 

inflammatory bowel 

disease and how they 

cope with disease 

activity 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalité hos 

patienter med UC 

och CD när 

sjukdomen 

förvärras, även 

Kvantitativ tvärsnittsstudie: Frågeformulär 

skickades hem till deltagarna: JCSA, HADSE, 

SHSH, SF-36C. 

 

Dataanalys: Resultaten presenterades som 

median och kvartilavstånd. För att jämföra 

grupper användes: Chi-square test för nominal 

HADS  

 Patienter med aktiv sjukdom skattar sämre än de i 

remission på båda skalorna (p<0.001) 

 UC skattade lägre på depression (p<0.05) och ångest 

(p<0.01) än CD 

CD-patienter skattade lägre HRQOL än UC-patienter 

(p.0.01). Personer med aktiv sjukdom skattade sämre 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Iglesias-Rey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24193152
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Iglesias-Rey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24193152
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/18222127


11  

 

Författare: Larsson, 

Lööf, Rönnblom & 

Nordin 

 

Land: Sverige 

 

År: 2008 

copingstrategier 

vid ett skov och 

om 

copingstrategier 

är kopplat till 

hälsorelaterad 

livskvalité. 

data och Mann-Whitney U test för ordinal data. 

Spearman R användes för att testa 

korrelationer. Cronbach´s alpha för att mäta 

inre konsistens. 

 

Urval: IBD-patienter på en mag-

tarmavdelning i Sverige. 

742 (357) 

246 CD, 496 UC 

49 % män, 19-65 år, medelålder 45 

HRQOL än personer i remission (p<0.001). De 

copingstrategier som användes mest var optimistisk, 

självständig och konfrontation. De som användes minst var 

emotionell, stödjande och palliativ coping. Patienter i 

remission skattade signifikant bättre på alla använda 

mätinstrument.   

Titel: Health-related 

quality of life in 

inflammatory bowel 

disease patients: the role 

of psychopathology and 

personality 

 

Författare: Vidal, et. 

al. 

 

Land: Spanien 

 

År: 2008 

Att undersöka om 

psykologiska 

faktorer speciellt 

psykisk ohälsa 

och personlighet, 

tillsammans med 

kliniska och 

sociodemografisk

a faktorer var 

oberoende 

faktorer på 

hälsorelaterad 

livskvalité hos 

patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med konsekutivt 

urval: Deltagarna fick frågeformulären 

hemskickade. IBDQE, CDAII, TWIJ, HADSE, 

TCIK 

 

Dataanalys: Deskriptiv analys, T-test för 

diskret data, Pearsons metod för korrelation. 

 

Urval: 147 (39) 

76 CD & 71 UC 

48,3 % män, 18-75 år, medelålder 37,2 

IBDQ 

 CD medelvärde 170,24 (SD:32,5) 

 UC medelvärdet 179,14 (SD:29,25) p=0.08 

 Remission medelvärde 183,2 (SD=27,6) 

 Aktiv sjukdom medelvärde 147,8 (SD=26,3) 

 

HADS - Ingen statistisk signifikant skillnad mellan UC och 

CD. Att skatta depression på HADS är den starkaste 

riskfaktorn för sämre HRQOL (p=0.001). Patienter i skov 

skattade sämre HRQOL än patienter i remission p<0.001. 

Titel: Identifying 

predictors of low 

health-related quality of 

life among patients with 

inflammatory bowel 

disease: comparison 

between Crohn's disease 

Att identifiera 

orsaker till låg 

hälsorelaterad 

livskvalité hos 

patienter med 

IBD och göra en 

jämförelse mellan 

Kvantitativ tvärsnittsstudie: Deltagarna fick 

frågeformulären hemskickade: HIL, SOCM, 

IBDQN, RFIPCO. 

 

Dataanalys: Delades först upp efter diagnos 

och sedan efter sjukdomsduration. För att 

jämföra användes Chi-square test och T-test, 

Det fanns ingen skillnad i HRQOL mellan UC och CD 

(p=0.08). Det fanns en statistisk skillnad mellan 

sjukdomstiden, patienter som haft sjukdomen en kort tid 

hade sämre HRQOL än patienter som haft sjukdomen längre 

(p<0.001).  

IBDQ 

 CD-patienter med sjukdomen mindre än två år(61p) 
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and ulcerative colitis 

with disease duration 

 

Författare: Jäghult, 

Saboonchi, Johansson, 

Wredling & Kapraali 

 

Land: Sverige 

 

År: 2011 

CD och UC 

gällande 

sjukdomsaktivitet. 

Pearson´s correlation coefficent användes för 

att mäta korrelationer mellan olika variabler 

och MANCOVA för att påverkan av diagnos 

och sjukdomsduration. Box´s test för att säkra 

likheterna. 

 

Urval: IBD-patienter som tillhörande ett visst 

sjukhus. 197 (122) 

83 CD, 43,3 % män, 19-73 år 

114 UC, 53,5 % män, 17-73 år 

 UC-patienter som haft sjukdomen mindre än två år 

(53,38 p) 

 CD som haft sjukdomen mer än två år(51,28 p) 

 UC (49,85p) som haft sjukdomen i mer än två år.  

De som haft sjukdomen en längre tid skattade bättre på 

RFIPC och HI än de som haft sjukdomen en kortare tid. 

Titel: Impact of chronic 

conditions on quality of 

life in patients with 

inflammatory bowel 

disease 

 

Författare: Pizzi, et. al. 

 

Land: USA 

 

År: 2006 

Att undersöka 

effekten av andra 

kroniska tillstånd 

på den 

hälsorelaterade 

livskvalitén hos 

patienter med 

IBD, justerat för 

andra faktorer 

inkluderat 

demografiska 

faktorer och 

svårighetsgraden 

på sjukdomen. 

Det undersöktes 

även sambandet 

mellan 

svårighetsgraden 

på tarmsymtomen 

och den 

hälsorelaterade 

livskvalitén. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie: Frågeformulären 

mailades till deltagarna: SIBDQB, SF-36C. 

 

Dataanalys: Data kategoriserades och 

analyserades med x2 test och skillnader 

räknades ut med 1-way analys. 

 

Urval: IBD-patienter tillhörande en mag-

tarmklinik. 314 (301) 

176 CD & 137 UC 

46,8 % män, medelålder 46,3 

SF-36 

 IBD-patienter skattade generellt lägre än vad USA:s 

population gjorde. 

 Patienterna skattade bättre på den fysiska delen men 

sämre på den mentala jämfört med andra kroniska 

sjukdomar. 

Sjukdomens svårighetsgrad var den viktigaste påverkan på 

hälsorelaterad livskvalitét hos patienter med IBD trots 

närvaron av andra kroniska sjukdomar. 
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Titel: Impaired health-

related quality of life in 

inflammatory bowel 

Diseases psychosocial 

impact and coping 

styles in a national 

german sample 

 

Författare: Petrak, 

Hardt, Clement, Börner, 

Egle & Hoffmann 

 

Land: Tyskland 

 

År: 2001 

Att få fram en 

detaljerad bild 

specifikt av 

sjukdomen och 

den 

hälsorelaterade 

livskvalitén hos 

vuxna i Tyskland. 

Att få fram en 

modell för att 

förutse den 

hälsorelaterade 

livskvalitén vid 

IBD av 

socioekonomiska, 

medicinska och 

psykologiska 

faktorer. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. Frågeformulär som 

användes var QOLP, SF-36,C H-R-B-skalaQ, 

FKV-LISR. 

 

Dataanalys: Resultatens procent räknades ut 

och testades sedan med T-test, sedan användes 

en multipel icke-linjär analys och Cronbach´s. 

 

Urval: Medlemmar i en IBD-förening. 1322 

(1678). 619 CD, 649 UC, 42 oklar IBD, 12 

som ej uppgett diagnos. 

47,8 % män, medelålder 39,6 år 

SF-36 

 IBD-patienterna hade lägre HRQOL jämfört med 

den generella populationen.  

 Den största skillnaden mellan grupperna fanns på 

den generella hälsan och de fyra mentala delarna av 

SF-36. 

 

Aktiv coping har negativ effekt på patienternas upplevelse 

av ett skov (p=0.0003). Detta ses inte hos patienter i 

remission. Patienter i remission skattar högre fysisk HRQOL 

än patienter i skov. Depressiv coping är negativt associerat 

med den fysiska HRQOL (p<0.0001). Desto mer hopplöshet 

orsakar sämre fysisk HRQOL (p<0.0001). 

Titel: Predictors of 

disease-related concerns 

and other aspects of 

health-related quality of 

life in outpatients with 

inflammatory bowel 

disease. 

 

Författare: Mussell, 

Böcker, Nagel & Singer 

 

Land: Tyskland. 

 

År: 2004 

Att mäta oro hos 

patienter med 

IBD och 

bestämma hur 

psykologiska och 

sjukdomsfaktorer 

påverkar oro och 

andra faktorer för 

hälsorelaterad 

livskvalité. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med konsekutivt 

urval. Frågeformulär som användes var DSM-

IV, FKV-LISR, IHLCS, RFIPCO, FCLS SCL-

90-RT. 

 

Dataanalys: T-test eller chi-square användes 

för att jämföra skillnader. ANOVA och Z-

score. 

 

Urval: IBD-patienter vid en mag-tarmklinik. 

72 (17) 

47 CD, 47 % män, medelålder 38,4 år 

25 UC, 32 % män, medelålder 41 år 

RFIPC 

 Störst oro sågs på medicinernas effekt.  

 Kvinnor skattade (38,6%, SD:16,5) högre än 

männen (28,9%, SD:15,7) (p=0.003).  

 Kvinnorna skattade högre oro på underkategorierna: 

sjukdomens påverkan (p=0.002) och komplikationer 

(p=0.041) än männen. 

 Högre sjukdomsaktivitet orsakade mer oro och 

bekymmer (p=0.049) 

 Patienter som tog kortikosteroider eller 

immunosuppresiva skattade högre på (39p) än de 

som inte tog dessa mediciner (30,9p) (p=0.039).  

De mest använda copingstrategierna var 

distraktion/självbekräftelse, aktiv coping och depressiv 

coping. Depressiv coping har en signifikant negativ effekt 
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(p<0.0001) på HRQOL. UC eller CD har lägre HRQOL än 

personer utan dessa sjukdomar p<0.05) 

Titel: Balancing my 

disease: women's 

perspectives of living 

with inflammatory 

bowel disease 

 

Författare: Sykes, 

Fletcher & Schneider 

 

Land: Kanada 

 

År: 2015 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor med IBD, 

specifikt hur de 

hanterar sin 

sjukdom efter 

diagnos. 

Kvalitativ med hermeneutisk ansats. Varje 

deltagare svarade på ett bakgrundsformulär, 

sedan genomfördes semistrukturerade 

intervjuer en och en som spelades in och 

transkriberades. 

 

Dataanalys: All data samlades in och 

analyserades sedan av alla tre författare. 

Triangulering användes för att öka 

trovärdigheten och för att undvika bias. 

 

Urval: 8 kvinnor med IBD från stödgrupper, 

32-50 år 

För att klara av livet med IBD hade deltagarna olika 

hanteringsstrategier. Alla kvinnor ansåg att IBD hade 

påverkat deras liv så att de blev tvungna att anpassa sitt liv 

för att hantera deras IBD. 

 

För att klara av sjukdomen så var kostanpassning en viktig 

copingstrategi. Kvinnorna behövde också anpassa sitt 

dagliga liv (sömn, socialt, aktiviteter) efter sjukdomen. 

Medicinering gjorde så att kvinnorna tog sig igenom en dag. 

Titel: Patients' 

perspective of factors 

influencing quality of 

life while living with 

Crohn´s disease 

 

Författare: Pihl-

Lesnovska, 

Hjortswang, Ek & 

Frisman 

 

Land: Sverige 

 

År: 2009 

Att identifiera och 

beskriva 

innebörden av 

livskvalité hos 

patienter med CD. 

Kvalitativ metod: Den första deltagaren valdes 

noggrant ut för att intervjuas, intervjun 

spelades in och transkriberades. Målet med 

nästa deltagare var att denne skulle skilja sig 

från den första för att ge ett bredare perspektiv. 

Alla 11 deltagare valdes ut på detta sätt. 

 

Dataanalys: Konstant jämförelse användes 

och öppen kodning användes för att finna 

kategorier. Två av författarna analyserade och 

sedan läste två andra författare intervjuerna för 

att säkerställa att inga fel uppkommit. 

 

Urval: 11 med CD, 6 män & 5 kvinnor, 

29-83 år, medelålder 50,3 år 

Livskvalitén varierade beroende på om patienten klarade av 

begränsningarna som sjukdomen orsakade. För att klara av 

detta använde de sig av olika copingstrategier. 

 

Självbilden och bekräftande relationer var en viktig del.  

 

Vissa kände maktlöshet över att de lider av en kronisk 

sjukdom och då var attityden till livet och välbefinnande 

viktigt för livskvalitén hos dessa kvinnor. 

Titel: Coping strategy 

when patients with 

Att undersöka hur 

CD patienter 

Mixad metod: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och blev sedan utgångspunkten 

Användande av copingstrategier hos CD-patienter (alltid 

eller ofta): 
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quiescent Crohn's 

disease recognize that 

their conditions are 

worsening 

 

Författare: Tanaka, 

Iwao, Okamoto, Ogata, 

Hibi & Kazuma 

 

Land: Japan 

 

År: 2009 

hanterar sin 

sjukdom när den 

förvärras, syftet 

var även att 

analysera vilka 

faktorer som är 

relaterat till deras 

copingstrategier. 

för en kvantitativ enkät med sex 

copingstrategier. 

 

Dataanalys: Mann-Whitney´s U test, Kruskal-

Walli´s rank test eller Spearman´s rank 

correlation coefficent. 

 

Urval:19 patienter med CD som intervjuades. 

76 (9) CD patienter som svarade på enkäten. 

80,3 % män, 20-66 år, medelålder 35,3 år 

19 patienter med CD 

 Avstå vissa måltider (72%) 

 Ändra innehållet i kosten (70 %) 

 Ta extra medicin (30 %)  

 Sömn och vila (27.3%) 

 Träffa en läkare direkt (20 %)  

 

Titel: Beliefs about 

personal control and 

self-management in 30–

40 year olds living with 

Inflammatory Bowel 

Disease: A qualitative 

study. 

 

Författare: Cooper, 

Collier, James & 

Hawkey 

 

Land: England  

 

År: 2010 

Att undersöka 

deltagarnas 

uppfattning om 

deras roll och 

andras roll i 

kontrollen och 

hanteringen av 

deras tillstånd. 

Kvalitativ metod: Semistrukturerade intervjuer 

en och en som spelades in. Öppna frågor som 

gick att utveckla. 21 av intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas hem och tre på 

universitetet. 

 

Dataanalys: Intervjun analyserades och 

transkriberades 

 

Urval: 24 patienter, 12 CD & 12 UC, 54 % 

män, 30-40 år 

Det var viktigt med viss kontroll över situationen men 

deltagarna ansåg även att förlora en del av kontrollen var en 

del av att vara kroniskt sjuk. Deltagarna ville kunna fortsätta 

med vardagen trots sjukdom, dock skedde det oförutsägbara 

händelser i livet med IBD.   

Titel: Experiences of 

fecal incontinence in 

people with 

inflammatory bowel 

disease: self-reported 

Att få en 

förståelse om 

upplevelsen av att 

ha IBD-relaterad 

avföringsinkontin

ens 

Mixad metod: 28 semistrukturerade intervjuer, 

583 frågeformulär som transkriberades och 

resterande 2681 frågeformulär lästes igenom 

för att inte missa viktig information. 

 

Att leva med dessa sjukdomar orsakade många svårigheter 

som: 

 Rädsla för inkontinens 

 Psykisk & fysisk påverkan 

 Känsla av stigma 

 Begränsningar i livet 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-1
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-2
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-2
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-3
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-4
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-5
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs00535-009-0104-0#author-details-5
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748910001744
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748910001744
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748910001744
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748910001744
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experiences among a 

community sample. 

 

Författare: Dibley & 

Norton 

 

Land: England 

 

År: 2013 

Dataanalys: En pragmatisk metod användes 

för att analysera både intervjuerna och 

frågeformulären. 

 

Urval: Medlemmar i en UC och CD förening. 

3264 (6736) 1534 CD, 1599 UC 

130 med obestämd IBD 

33 % män, 19-92 år, medelåldern 50,3 år 

 Tuffa symtom.   

Titel: The lived 

experience of adults 

with ulcerative colitis 

 

Författare: Sammut, 

Scerri & Xuereb 

 

Land: England 

 

År: 2015 

Att undersöka 

upplevelsen av att 

leva med UC hos 

vuxna. 

Kvalitativ fenomenologisk metod: 

Semistrukturerade intervjuer med deltagarna. 

 

Dataanalys: För att få fram olika teman 

användes Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA) 

 

Urval: 10 personer med UC, 66 % män, 29-60 

år, medelåldern 45.3 år. 

Sjukdomen påverkade livet negativt, patienterna blev 

tvungna att ändra rutinerna både på jobbet och i vardagen. 

Relationerna påverkades. Smärta var något alla deltagare 

upplevde som en begränsning.  

Vanliga känslor var: 

 Rädsla 

 Ilska 

 Skuld 

 Förnekelse 

 Förvirring 

 Genering (Över att behöva gå på toaletten hela tiden 

och i värsta fall inte hinna dit) 

Titel: Stress, coping 

and support needs of 

patients with ulcerative 

colitis or crohn's disease 

 

Författare: Larsson, 

Lööf & Nordin 

 

Land: Sverige 

 

År: 2016 

Att undersöka 

stress relaterat till 

sjukdomen, 

copingstrategier 

och behovet av 

information och 

stöd till patienter 

med UC och CD 

Kvalitativ deskriptiv metod: 13 deltagare valde 

telefonintervjuer och två valde att träffas på 

sjukhuset för att göra intervjun. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades av 

huvudförfattaren. 

 

Dataanalys: Intervjuerna lästes flera gånger 

för att få fram det viktigaste och delades sedan 

in i tre kategorier. 

 

Urval: 15(9) med UC eller CD, 40 % män, 29-

63 år, medelåldern 50 år.    

Sjukdomsrelaterad stress innefattade symtomen, oro och 

lokalisation av toalett. Relationer till andra människor 

innefattade det sociala. De strategier som användes för att 

hantera stressen var 

beteendestrategier, sociala strategier och emotionella 

strategier. 
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Titel: The fight for 

health-related 

normality': a qualitative 

study of the experiences 

of individuals living 

with established 

Inflammatory Bowel 

Disease 

 

Författare: Hall, 

Rubin, Dougall, Hungin 

& Neely, 

 

Land: England. 

 

År: 2005 

Att få en bättre 

förståelse av 

perspektiven och 

upplevelserna av 

att ha IBD och en 

nedsatt 

livskvalité. 

Kvalitativ metod. 15 individuella intervjuer 

genomfördes och 16 deltagare delades in i tre 

fokusgrupper. 

 

Dataanalys: Allt spelades in och 

transkriberades. Öppen kodning användes. 

 

Urval: 31 (13) med CD eller UC, 63 % män, 

ålder ej nämnt. 

Det var viktigt för deltagarna att hålla en god fasad och inte 

visa sjukdomen utåt på grund av rädsla för att missförstånd 

skulle uppstå. Målet var att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Att jämföra sig med andra som verkar ha det värre 

än sig själva använde sig 93,5% av deltagarna. 
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Tabell 3: Kategorier & underkategorier  

Huvudkategorier Underkategorier Artiklar som ingår i kategorierna 

 

 

Begränsningar 

 

 

Fysiska & mentala 

besvär 

Sociala besvär 

Kvalitativa:  

Cooper et al., (2010)  

Larsson et al. (2016) 

Pihl-Lesnovska et 

al. (2010) 

Sammut et al. 

(2015)  

Sykes et al. (2015) 

Mixad:  

Dibley & Norton. 

(2013) 

 

 

Självbild & 

självförtroende 

 

 

Förlust av identiteten 

Kvalitativa:  

Cooper et al. (2010) 

Hall et al. (2005) 

Larsson et al. (2016) 

Pihl-Lesnovska et 

al. (2010) 

Sammut et al., 

(2015) 

Mixad:   

Dibley & Norton, 

2013. 

 

Hälsorelaterad 

livskvalité 

 

 

Depression & ångest 

Kvantitativa:  

Iglesias-Rey et al. 

(2008) 

Jäghult et al. (2011)  

Larsson et al. (2013)  

Mussell et al. (2004) 

Parekh et al. (2015) 

Pizzi et al. (2006) 

Vidal et al. (2008)  

 

 

 

Copingstrategier 

 

 

 

Problembaserad coping  

Emotionsfokuserad 

coping 

Kvantitativa:  

Parekh et al. (2015) 

Petrak et al. (2001) 

Tanaka et al. (2016) 

 

Mixad:  

Dibley & Norton, 

(2013) 

Tanaka et al. (2009) 

Kvalitativa:  

Cooper et al. (2010) 

Hall et al. (2005)  

Pihl-Lesnovska et 

al., (2010) 

Sykes et al. (2015)  

 

  

 

Begränsningar  

Fysiska & mentala besvär  

Patienter med UC och CD kan uppleva många begränsningar i vardagen på grund av sin 

sjukdom. Fatigue orsakad av sjukdomen ger en begränsning i det dagliga livet då mycket tid 

går åt till att vila under dagarna för att försöka få tillbaka energin (Larsson, Lööf, & Nordin, 

2016; Sykes, Fletcher, & Schneider, 2015). Nattsömnen är något som påverkas mycket av att 

behöva gå upp på toaletten mitt i natten (Sammut, Scerri, & Xuereb, 2015; Sykes et al., 2015). 

En stor begränsning i vardagen är den konstanta smärtan som många UC- och CD-patienter 
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upplever (Dibley & Norton, 2013; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek, & Frisman, 2010; 

Sammut et al., 2015). Smärtan påverkar det sociala livet och livskvalitén för UC-patienter, 

som exempel kunde en deltagare inte följa med sitt barn till skolan när smärtan var som värst. 

Relationerna och den fysiska intimiteten påverkas av smärtan som patienterna upplever 

(Dibbley & Norton, 2013; Sammut et al., 2015). 

Personer med UC och CD känner ofta en stor oro som är relaterat till sjukdomen. Att hela 

tiden behöva veta vart och hur nära en toalett finns när personen inte är hemma skapar en oro 

för många av patienterna (Dibley & Norton, 2013; Larsson et al., 2016). Oron som patienterna 

upplever kan vara kopplat till rädslan för att förlora jobbet eller bli tvungen att gå i pension 

tidigare än tänkt (Dibley & Norton, 2013). En annan stor rädsla hos UC-patienter är att få 

cancer någon gång i livet (Sammut et al., 2015). Hos CD-patienterna finns rädsla för döden, 

existentiella hot och ärftlighet vilket medför maktlöshet. All denna oro som patienterna 

känner är en stor begränsning i det dagliga livet (Pihl-Lesnovska et al., 2010). 

 

Sociala besvär  

UC- och CD-patienter anser att deras sociala liv begränsas mycket av symtomen från 

sjukdomen och isolering från omvärlden förekommer. På grund av risken att förlora 

tarmkontrollen och att ha tillgång till toalett är ett måste gör att majoriteten stannar hemma 

istället för att medverka i sociala aktiviteter (Dibley & Norton, 2013; Larsson et al., 2016; 

Pihl-Lesnovska et al., 2010; Sammut et al., 2015; Sykes et al., 2015). Vissa deltagare har helt 

slutat gå ut (Sykes et al. 2015) medan andra endast undviker sociala aktiviteter under skov 

(Larsson et al., 2016; Sammut et al., 2015). Att inte kunna medverka i aktiviteter som 

anordnas kan skapa känslor som misslyckande och besvikelse (Pihl-Lesnovska et al., 2010). 

Enligt Dibley & Norton (2013) ger detta även en känsla av ånger eller uppgivenhet. 

Patienterna upplever ofta en inre stress i samband med sociala sammanhang när många besök 

på toaletten behövs (Larsson et al., 2016). IBD påverkar alla deltagarnas dagliga liv och 

rutiner. Som exempel anser majoriteten av kvinnorna att de behöver gå upp extra tidigt för att 

hinna gå på toaletten så att de inte måste gå akut när de har lämnat hemmet. De tidigare enkla 

hushållssysslorna är idag ibland omöjliga att genomföra på grund av skoven som orsakar 

energilöshet (Sykes et al., 2015). 

 

Relationer med partner, familj och vänner påverkas av begränsningarna som kommer med UC 

och CD, de känner att det sociala och jobbet påverkas (Cooper et al., 2010; Dibley & Norton, 
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2013; Larsson et al., 2016; Sammut et al., 2015). De problem som kan upplevas är att 

medarbetare ibland är oförstående till deras situation (Cooper et al., 2010; Dibley & Norton, 

2013). Skillnader kan ses mellan personer hur de upplever sin situation på jobbet. Vissa 

tycker det är skönt att sjukdomen uppmärksammas medan andra vill dölja sjukdomen. På 

grund av skoven så ökar antalet sjukdagar vilket påverkar vissa patienters ekonomi negativt 

(Sammut et al., 2015). 

 

Självbild och självkänsla 

Att inte hinna på toaletten orsakar många känslor för UC- och CD-patienter, att känna sig 

generad, ångestfylld, orolig, skamfylld, rädd och förvirrad är vanliga känslor (Dibley & 

Norton, 2013; Sammut et al., 2015). Maktlösheten som kan uppstå på grund av olika rädslor 

kan minskas av en positiv självbild och att bli bekräftad av andra. För en del deltagare så 

kommer bekräftelsen från en själv och vänner, medan andra får det från sina kollegor och 

husdjur (Pihl-Lesnovska et al., 2010). Genom tidigare genomförda prestationer och att lära sig 

egenvård kan självförtroendet förbättras (Cooper et al., 2010). Enligt Hall et al (2005) är det 

viktigt att behålla ett leende på läpparna även vid allvarliga skov. 

 

Förlust av identiteten  

Enligt Pihl-Lesnovska et al. (2010) kan personer med CD uppleva en förlust av sin identitet 

vilket kan leda till att de identifierar sig själva med sjukdomen, enligt Dibley & Norton (2013) 

kan även UC-patienter uppleva detta. De skäms över sjukdomen, känner sig smutsiga och är 

rädda för vad andra ska tycka, vilket gör att de antingen håller sin sjukdom hemlig eller att de 

önskar att sjukdomen skulle vara hemlig (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005; 

Larsson et al., 2016). Att sjukdomen inte alltid syns utåt kan göra att det är svårt att prata om 

den och att andra människor kan ha svårt att förstå hur allvarlig sjukdomen är (Dibley & 

Norton, 2013). För att undvika missförstånd, få stöd och känna sig mindre ensam kan det vara 

viktigt för vissa patienter att prata om sjukdomen medan andra tycker att det kan vara skönt 

att inte sjukdomen syns för då kan de “glömma” sin sjukdom, i alla fall för en stund (Larsson 

et al., 2016; Pihl-Lesnovska et al., 2010). Självbilden kan påverkas negativt för UC- och CD-

patienter när andra människor inte uppmärksammar deras sjukdom. Detta gör att de känner 

tvivel och nedvärderar sig själva och känslor som ilska och att bli sårad kan uppstå (Pihl-

Lesnovska et al., 2010; Sammut et al., 2015). En stor del av en persons självbild hör ihop med 

hur personen ser på sin kropp. En förändrad kroppsuppfattning kan förhindra deltagandet i 

olika aktiviteter (Pihl-Lesnovska et al., 2010).  
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Hälsorelaterad livskvalité 

Personer som lever med UC eller CD har en lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med 

personer som lever utan UC eller CD (Iglesias-Rey et al., 2013; Mussell, Böcker, Nagel & 

Singer, 2004; Petrak et al., 2001; Pizzi et al., 2006). Patienter som har en aktiv sjukdom med 

frekventa skov har sämre hälsorelaterad livskvalité än patienter som är i remission (Larsson, 

Lööf, Rönnblom & Nordin, 2008; Parekh et al., 2015; Pizzi et al., 2006; Vidal et al., 2008). I 

samband med ett skov ökar också hopplösheten hos patienterna och det har då visat sig att den 

fysiska hälsorelaterade livskvalitén försämras (Petrak et al., 2001). Patienter med CD skattar 

en lägre hälsorelaterad livskvalité än patienter med UC (Jäghult, Saboonchi, Johansson, 

Wredling & Kapraali, 2011; Larsson et al., 2008). Enligt Iglesias-Rey et al (2013) och Vidal 

et al (2008) finns det ingen skillnad mellan patienterna med UC och CD hur de skattar den 

hälsorelaterade livskvalitén. Desto längre en person har haft sin sjukdom så förbättras den 

hälsorelaterade livskvalitén (Iglesias-Rey et al., 2013; Jäghult et al., 2011). Det kan ses att 

patienter som levt med CD mindre än två år har lägre hälsorelaterad livkvalité jämfört med 

både CD-patienter som levt med sjukdomen mer än fem år och UC-patienter som levt med 

sjukdomen både mindre än två år och mer än fem år (Jäghult et al., 2011).  

 

Depression och ångest  

Patienter med IBD som är i ett skov skattar sämre på HADSE än patienter i remission och 

patienter med CD skattar sämre på HADSE än patienter med UC (Larsson et al., 2008). Att 

skatta depression på HADSE är den starkaste riskfaktorn för en sämre hälsorelaterad 

livskvalité (Vidal et al., 2008). Vid mätning med RFIPCO så påvisas det att kvinnor med UC 

eller CD är mer oroliga över sin sjukdom än vad männen är. Desto högre sjukdomsaktivitet 

patienterna har så känner patienterna mer oro och bekymmer (Mussell et al., 2004). Vid 

jämförelse mellan patienter med UC och CD påvisas ingen skillnad i oro mellan grupperna 

(Jäghult et al., 2011).  

 

 

Copingstrategier  

Att kunna hantera sjukdomen och det dagliga livet samt finna mening med livet och kunna 

anpassa sig till nya situationer är viktiga förmågor i ett liv med UC eller CD. Att klara av att 

utveckla nya intressen när det ej går att engagera sig i gamla intressen är ett sätt att förbättra 
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livskvalitén. Att acceptera sig själv och sjukdomen är en viktig inställning i livet med IBD 

(Pihl-Lesnovska et al., 2010). 

 

Problembaserad coping 

Att leva med UC eller CD påverkar ens fysiska tillstånd och att vara medveten om hur 

kroppen påverkas är viktigt för att kunna hitta strategier, speciellt för de som lever med en 

allvarligare typ av CD (Cooper et al., 2010). Överlag använder sig patienter med CD i högre 

grad copingstrategier jämfört med patienter med UC. De med CD upplever även att de 

copingstrategier som används är effektivare än vad patienter med UC upplever (Tanaka, 

Kawakami, Iwao, Fukushima & Yamamoto-Mitani, 2016). Att fokusera på kosten är en 

copingstrategi som används för att minska risken för förlorad tarmkontroll och andra symtom 

från mag-tarmkanalen (Dibley & Norton, 2013; Hall et al., 2005; Tanaka et al., 2009; 2016). 

För att undvika avföringsinkontinens utanför hemmet är en strategi att begränsa intaget av 

mat eller äta när tarmen är som tystast (Dibley & Norton, 2013; Tanaka et al., 2009). Enligt 

Tanaka et al. (2016) används copingstrategin att avstå vissa måltider mer av CD-patienterna 

jämfört med UC-patienterna, CD-patienterna tycker även att den är effektivare än UC-

patienterna. 

 

I och med att UC och CD är sjukdomar som är oförutsägbara är en stor del av vardagen att 

vara förberedd, vilket innebär att sociala aktiviteter planeras efter tarmaktivitet. Genom att 

vara praktisk redo som att veta vart närmaste toalett ligger och att ha med sig 

inkontinensskydd, extra underkläder och hygienartiklar är det möjligt att kunna hantera en 

eventuell förlorad tarmkontroll i sociala sammanhang (Cooper et al., 2010; Dibley & Norton, 

2013). Att klä sig i mörka “säkra” kläder och tvätta sig ren ordentligt efter en förlorad 

tarmkontroll är sätt att reducera risken att andra upptäcker detta (Dibley & Norton, 2013). 

Extra sömn och vila är en strategi som används av både UC-och CD-patienterna (Tanaka et 

al., 2009; 2016). En copingstrategi som UC- och CD-patienterna använder är att träffa en 

läkare direkt vid besvär, dock anses inte denna copingstrategi vara effektiv (Tanaka et al., 

2016). Att självmedicinera, vilket innebär att patienten får styra dosering av läkemedel på 

egen hand efter samråd med läkare är ett sätt att kontrollera sjukdomen genom 

symtomlindring och är ett måste för att kunna leva med sjukdomen. Att kunna sköta sin 

medicinering själv ger en ökad delaktighet i vården vilket majoriteten tycker är bra (Dibley & 

Norton, 2013; Hall et al., 2005). 
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Emotionsfokuserad coping  

Det finns en rad olika copingstrategier som fokuserar på att hantera det emotionella.  

De mest använda och effektivaste copingstrategierna är konfrontation, undvikande och 

optimism (Larsson et al. 2008; Parekh et al., 2015). Dessa copingstrategier används lika 

mycket av både UC- och CD-patienter i både skov och i remission. UC- och CD-patienter 

beskriver att de inte vill låta sjukdomen ta över deras liv utan istället acceptera att sjukdomen 

är en oundviklig del av deras liv. Patienterna kan uppleva detta som viktigt för att kunna leva 

ett så bra liv som möjligt. Att försöka medverka i sociala aktiviteter och leva ett så normalt liv 

som möjligt istället för att låta sjukdomen ta över ens liv är något som kan upplevas som 

viktigt (Cooper et al., 2010; Dibley & Norton, 2013; Hall et al., 2005). En copingstrategi är att 

lära sig att hantera sjukdomen och hur den fungerar för att uppnå ett känslomässigt välmående 

(Dibley & Norton, 2013). Att göra det bästa av situationen och ha en positiv attityd är en 

strategi som används. Att jämföra sig med andra som verkar ha det värre än en själv kan vara 

det enda sättet att ta sig igenom en dag för en UC- eller CD-patient (Dibley & Norton, 2013; 

Hall et al., 2005).  

 

Många upplever att leva med UC eller CD ger en begränsad personlig kontroll och det är svårt 

att veta vilka copingstrategier som fungerar. Det som fungerar ena dagen kanske inte fungerar 

nästa dag och detta kan vara påfrestande för vissa men för de flesta har de lärt sig att 

acceptera att det är så det är att leva med UC eller CD (Cooper et al., 2010). När UC- och CD-

patienter använder sig av aktiv coping har det en negativ inverkan på patientens upplevelse 

vid ett skov, detta kan inte ses hos patienter i remission (Petrak et al., 2001). Depressiv coping 

innebär att personen drar sig tillbaka, blir introvert, irriterad på andra och tycker synd om sig 

själv. Användandet av depressiv coping har visat sig ha en signifikant negativ effekt på den 

hälsorelaterade livskvalitén och ger ökad oro för sjukdomen (Mussell et al., 2004; Petrak et 

al., 2001). 

 

DISKUSSION 

Att leva med UC eller CD är väldigt påfrestande, det medför många begränsningar i vardagen 

speciellt det sociala påverkas på grund av rädslan för att förlora tarmkontrollen. Den 

hälsorelaterade livskvalitén påverkas av hur länge en person haft sjukdomen. CD-patienter 

skattar sämre hälsorelaterad livskvalité än UC-patienter och de med aktiv sjukdom skattar 

sämre än de i remission. Den problembaserade copingstrategin som flest UC- och CD-
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patienter använde sig av var relaterat till kosten. Emotionsfokuserade copingstrategier som 

användes var konfrontation, optimism och undvikande. 

 

Resultatdiskussion  

Litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån de huvudrubriker som tagits fram i analysen. 

 

Begränsningar  

Resultatet visade att det sociala livet påverkades mycket av att leva med UC eller CD. Att 

hela tiden behöva veta vart närmaste toalett finns var en av de största orosmomenten och 

utmaningarna för många av patienterna, vilket även påvisas av Tanaka och Kazuma (2005). 

Att inte kunna styra över sitt eget liv utan att tillgången på toaletter är det som påverkar det 

sociala livet måste vara påfrestande för personen och även personens närstående. Enligt Ueno 

et al (2016) är det många av UC- och CD patienterna som funderar på tillgången till toaletter 

om de ska medverka i ett möte eller sociala tillställningar. För vissa innebär detta att de 

undviker sociala tillställningar vid ett skov och en del har helt slutat gå på sociala 

tillställningar (Daniel, 2002). Resultatet visade att känslor som misslyckande, besvikelse, 

ånger och uppgivenhet kan uppstå när en person inte kan medverka på sociala tillställningar. 

Att vara ofrivilligt ensam kan påverka det fysiska och psykiska välmåendet och rädslan att 

förlora tarmkontrollen bland folk gör att vissa stannar hemma. Detta kan leda till social 

isolering, nedstämdhet och stress, vilket kan förvärra symtomen och en ond cirkel uppstår 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Risken finns att den hälsorelaterade livskvalitén blir påverkad av 

den ofrivilliga sociala isoleringen. Att lära sig copingstrategier för att klara av att ha ett så bra 

socialt liv som möjligt är viktigt. Copingstrategier är något som en person själv kan lära sig 

och genom att träffa andra med samma sjukdom som exempel i stödgrupper ch genom 

kognitiv beteendeterapi (Allgulander, 2014). 

Det framkom även att fatigue var en stor begränsning i patienternas vardag och detta stärks av 

Barat et al (2008) och Lesage et al (2011). Enligt Barat et al (2008) är det många som är 

oroliga över bristen på energi. Detta är något som inte har belysts som ett stort problem i 

tidigare litteratur och det är något som känns konstigt eftersom att det många patienter som 

anser att detta var en stor begränsning. Patienten kanske inte har ork att träffa folk och istället 

stannar hemma vilket gör att relationer kan påverkas mycket. Vardagssaker blir svåra att klara 

av när inte energin finns och nära relationer kan bli lidande när personen inte orkar engagera 

sig i vardagen. Att leva med UC eller CD innebär också att en del dagar består av smärta 
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vilket påverkar det sociala livet. Enligt Lesage et al (2011) har hälften av deltagarna haft 

smärta den senaste veckan och enligt Ueno et al (2016) har 33% av deltagarna buksmärtor 

dagligen. Begränsningar som fatigue och smärta är jobbiga att ha och för att klara av vardagen 

så är det viktigt att lära sig att hantera begränsningarna. UC eller CD kommer inte försvinna 

och syftet med coping är inte heller att ta bort problemet utan att hantera det efter bästa 

förmåga (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Självbild och självförtroende  

Resultatet visade att en stor del av UC- och CD-patienterna skäms över sin sjukdom och är 

rädda för andras åsikter om sjukdomen. Detta medförde att en del undvek att prata om 

sjukdomen på grund av skam (Daniel, 2002) medan andra ville undvika missförstånd och 

pratade om sjukdomen (Lesage et al., 2011). Vi kan förstå att det kan vara svårt att prata om 

just dessa sjukdomar på grund av att de flesta symtom kan vara genanta, vilket kan göra det 

jobbigt att prata om detta med till exempel en kollega. Att inte behöva dölja sin sjukdom kan 

vara befriande. Dock är det viktigt att tänka på att alla är olika, för en del kanske det inte alls 

hjälper att prata om sjukdomen. Som hälso- och sjukvårdpersonal gäller det att se till 

individen och inte pressa någon som inte alls är redo för att öppna upp sig och prata. 

Resultatet visade att UC-patienter oroar sig mer över att drabbas av cancer än vad patienter 

med CD gör, vilket också påvisas av Lesage et al (2011). Enligt Lashner et al (1995) ökar 

risken att utveckla tumörer desto längre tid en person haft UC. Det finns även en ökad risk för 

kolorektal cancer hos UC-patienter jämfört med CD-patienter (Pohl et al. 2000). Detta är 

troligtvis orsaken till att patienter med UC oroar sig mer än CD-patienter. 

 

Hälsorelaterad livskvalité 

Det visade sig att patienter med en aktiv sjukdom hade depression och ångest oftare och även 

hade en sämre hälsorelaterad livskvalité jämfört med de i remission. Enligt Walker et al 

(2008) kommer 25 % av de som har IBD någon gång under deras livstid att drabbas av en 

depression och mer än 30 % kommer någon gång att drabbas av ångest. Eftersom det har visat 

sig att det är många IBD-patienter som någon gång under sitt liv kommer att drabbas av 

depression eller ångest är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är uppmärksam på 

signaler från patienterna. Resultatet visade att patienter med UC eller CD har en lägre 

hälsorelaterad livskvalité än personer utan dessa sjukdomar. Att den hälsorelaterade 

livskvalitén och den mentala hälsan påverkas negativt av att ha en kronisk besvärlig sjukdom 
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är inte konstigt. Det kan vara stor skillnad mellan att vara i ett skov eller att vara i remission 

och detta kan då påverka den hälsorelaterade livskvalitén, dock hur mycket den påverkas kan 

skilja sig mellan individer. Överlag skattade CD-patienter lägre hälsorelaterad livskvalité än 

UC-patienter, vilket även har påvisats i Drossman et al (1989) och Nordin et al (2009). Dock 

enligt Subasinghe et al (2016) och Zhou et al (2010) finns det ingen signifikant skillnad hur 

patienterna skattar sin hälsorelaterade livskvalité. Varför CD-patienter skattar en lägre 

hälsorelaterad livskvalite än UC-patienter kan tänkas bero på att CD är en sjukdom som kan 

breda ut sig i hela mag-tarmkanalen, drabba alla tarmskikt och orsaka svår buksmärta, detta 

sker inte vid UC. Dock är det svårt att jämföra personer med olika sjukdomar eftersom att 

sjukdomarna kan orsaka olika sorters lidande hos patienterna.  

 

Resultatet visade att desto längre en person levt med sin sjukdom, desto bättre blir den 

hälsorelaterade livskvalitén. Kan tänkas att med tiden har personerna lärt sig copingstrategier 

för att hantera vardagen och att leva med sjukdomen. Ett exempel kan vara att personen har 

lärt sig emotionsfokuserad coping som enligt Folkman och Lazarus (1989) innebär att istället 

för att försöka påverka problemet som redan uppstått så fokuserar personen på att ändra sin 

emotionella reaktion och därmed finns det möjlighet att påverka den hälsorelaterade 

livskvalitén.  

 

Copingstrategier  

Resultatet visade att den copingstrategi som flest CD- och UC-patienter använde sig av 

fokuserade på kosten, som enligt Lazarus och Folkman. (1989) är problembaserad coping. 

Problembaserad coping syftar till att hitta konkreta lösningar för att hantera sjukdomen, som 

vid UC eller CD kan innebära att hitta specifika livsmedel, så kallade triggers, som kan 

påverka symtomen. Enligt McCormick et al (2012) och Barat et al (2008) kan dessa triggers 

fungera bra ena dagen och nästa dag fungerar de inte alls.  En annan copingstrategi som också 

en del av patienterna använde sig av var att ta extra vilopauser, sova mera eller ta en dag 

ledigt. Att många av UC- och CD-patienterna använde sig av denna copingstrategi är inte 

konstigt eftersom fatigue var ett stort problem för de drabbade. Det var många som använde 

sig av strategin att träffa en läkare direkt utan att vänta på nästa inbokade läkarbesök, dock 

var det endast ett fåtal som tyckte att den var effektiv. Det är intressant att det är så pass 

många som använder den här strategin men sen inte tycker att den är effektiv. Detta kanske 

kan bero på för lite kunskap om sjukdomen och vad en läkare kan göra för patienten. Därför 

är det viktigt med information till patienten, som exempel vad den ska göra vid ett skov och 
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vad det finns för behandlingar. För att få en bättre förståelse behövs mer information om 

varför de tog kontakt med läkaren och vad de behövde hjälp med.  

 

Konfrontation, undvikande, optimism och självständig var det mest använda 

emotionsfokuserade copingstrategierna. Det är viktigt att tänka på att oavsett vilken 

copingstrategi en person använder sig av så är det viktigaste att den fungerar för just den 

personen. Olika strategier kan fungera vid olika tillfällen, som exempel om du är i ett skov 

eller i remission. Coping som inriktar sig på konfrontation tror vi är bra eftersom att personen 

vågar möta sin sjukdom vilket kan göra det lättare att hantera de problem som kan uppstå i 

samband med sjukdomen. Resultatet visade att depressiv coping påverkade den 

hälsorelaterade livskvalitén negativt. Depressiv coping innebär att personen drar sig tillbaka 

och isolerar sig socialt och därmed att den hälsorelaterade livskvalitén påverkas negativt av 

detta är inte konstigt. Depressiv coping påminner mycket om en person som lider av en 

depression vilket då påverkar den hälsorelaterade livskvalitén negativt.  

 

Metoddiskussion 

Sökningar till denna litteraturöversikt genomfördes i PubMed och CINAHL, inga filter 

användes vid sökningen i PubMed vilket är en styrka då sökresultatet inte begränsas. I 

CINAHL hade vissa sökningar begränsningen “with full text” vilket kan ses som en svaghet 

då relevanta artiklar kan ha missats. I artikelsökningen användes MeSH-termer för att få 

korrekta sökord och detta kan ses som en styrka. Det stora antalet funna artiklar gjorde att 

tillräckligt med tid fanns för att granska alla på ett tillfredsställande sätt. Detta kan ha gjort att 

vi har missat relevanta artiklar som hade passat in i denna studie, detta kan ses som en 

svaghet. En svaghet i denna studie är att artiklar som inte var möjliga att öppna på grund av 

att de kostade exkluderades. Artiklarna som har valts ut har alla varit skrivna på engelska. 

Eftersom engelska inte är vårt modersmål finns det risk för att resultatet har feltolkats. Vi 

översatte även artiklarna till svenska och det fanns då risk att vi har missat eller feltolkat 

något vid översättning. 

 

Tidsspannet som valdes för när artiklarna skulle vara publicerade var år 2000 till 2016. Detta 

för att finna fram så mycket relevant forskning som möjligt men samtidigt skulle artiklarna 

som hittades vara av aktuell karaktär. Dock är 16 år ett brett tidsspann och mycket kan ha 

hunnit ändras inom sjukvården och därmed kan detta tidsspann vara en svaghet. Det är även 

möjligt att vi har missat relevanta artiklar eftersom de har varit för gamla för att inkluderas. 
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Inkluderade artiklar i denna litteraturstudie var från Sverige, Japan, England, USA, Kanada, 

Spanien och Tyskland. Vi valde att inte fokusera på ett specifikt land för artiklarna, detta för 

att få ett bredare perspektiv. En svaghet är att artiklarnas resultat inte kan generaliseras till ett 

specifikt land, men det är istället möjligt att överföra resultatet till flera länder vilket är en 

styrka. 

 

En styrka i denna litteraturöversikt är att flera metoder har använts, artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats. Kvalitativ metod kan ge en djupare förståelse 

av personers upplevelser och kvantitativ metod beskriver hur många av personer som har 

dessa upplevelser. Detta gör att relevanta artiklar inte exkluderats enbart på grund av deras 

metod och när alla metoder inkluderades gav det en bredare kunskap och förståelse om ämnet. 

Alla metoder behövdes för att kunna besvara alla frågeställningar i den här litteraturstudien. 

Det kan ses som en svaghet att detta var första gången vi kvalitetsbedömde originalartiklar. 

Det kan ha gjort att vi har missat saker som är relevanta vid bedömning. En till svaghet är att 

artiklarna bara har blivit bedömda utifrån godkänd och icke godkänd kvalité, detta sänker 

kvalitén på denna litteraturöversikt. 

 

Mesta delen av tiden har arbetet skett tillsammans, detta för att kunna föra en diskussion. 

Självständigt arbete har förekommit vid enstaka tillfällen, det har då funnits möjlighet att få 

fram olika infallsvinklar. Alla beslut har tagits gemensamt och vid självständigt arbete har det 

funnits en dialog mellan oss och vi stämde av och pratade igenom beslut så att båda 

författarna var nöjda och eniga. När resultatanalysen genomfördes så lästes artiklarnas resultat 

igenom flera gånger och resultaten diskuterades tillsammans för att få en förståelse för 

studiens resultat. Detta för att resultatet skulle tolkas objektivt och att analysen skulle göras 

neutralt utan att vi lägger in egna värderingar och tolkar resultatet gynnsamt för vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

Kliniska implikationer 

Innan denna litteraturöversikt genomfördes var fatigue ett symtom som inte belyst eller 

diskuterats i tidigare litteratur. Nu när det har påvisats att fatigue är ett stort problem så kan vi 

som sjuksköterskor använda denna kunskap för att uppmärksamma och hjälpa UC-patienter 

och CD-patienter som lider av detta. Många av symtomen som UC- och CD-patienterna lider 

av kan vara svåra att prata om och många skäms över dem. Det är då viktigt att som 

sjuksköterska försöka avdramatisera symtomen så att patienten vågar berätta om de, detta för 
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att kunna ge en så bra omvårdnad som möjligt. Genom att prata om symtomen kan relevanta 

omvårdnadsåtgärder sättas in och även göra att patienten mår lite bättre. Ökad kunskap har 

gett en bättre förståelse för vad UC- och CD patienter behöver. Som exempel att det finns nya 

inkontinensskydd lättillgängliga om patienten akut skulle behöva det, på detta vis behöver 

inte patienten be om det. Många patienter har en ständig oro över att förlora tarmkontrollen 

och därför är det viktigt att finnas där för att patienten ska få chansen att prata vid behov. Med 

ökad kunskap om ämnet kan förhoppningsvis vården förbättras och kunskap kan förmedlas 

bättre till anhöriga så att de får chansen till en ökad förståelse för hur det är att leva med UC 

eller CD. Detta var något som många patienter belyste som ett problem, att ingen förstod sig 

på deras sjukdom.   

 

Vidare forskning 

Vidare forskning behövs inom detta område för att få ännu bättre förståelse för denna 

patientgrupp och kunna ge så bra omvårdnad som möjligt. För att hantera symtomen är kosten 

en viktig del för UC- och CD-patienter, dock finns det inga belägg för att det egentligen 

fungerar. Ett intressant och viktigt område skulle vara att forska på om kost kan påverka 

symtomen, vilka livsmedel som ska undvikas och om det fungerar det att avstå vissa måltider. 

Överlag behövs det mer forskning om vad för copingstrategier som fungerar för IBD-

patienter. Fatigue är ett stort problem för IBD-patienter och mer forskning behövs för att 

belysa ämnet ännu mera och finna fram en bättre behandling. 

 

Vid mätning av den hälsorelaterade livskvalitén för IBD-patienter med IBDQD och SF-36C 

ingår inte sexualitet. Detta är ändå ett ämne som borde tas upp mer för att sexualiteten är en 

viktig del i begreppet livskvalité som inkluderar upplevelser av glädje, harmoni, lycka, 

tillfredsställelse, närhet, intimitet och välbefinnande. Fysiska förändringar relaterat till 

sjukdom och behandling är något som kan begränsa en persons sexualitet, vilket då kan 

påverka personens självbild och även självförtroende och detta kan påverka livet negativt 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Enligt Lewin och Fugl-Meyer (1998) så har det visat sig att 

sexuallivet kan påverkas negativt av olika sjukdomar, av de nio vanligaste diagnosgrupperna 

var sjukdomar i mag-tarmkanalen en av de.Om intimiteten och sexlivet påverkas negativt av 

sjukdomen kan relationer med eventuella partners att bli lidande. Mer forskning inom detta 

område behövs för att ta reda på hur stor påverkan IBD har på sexlivet och även vad som 

påverkas för att kunna hjälpa de som drabbas. 
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Slutsats 

Att leva med UC eller CD innebar en stor påverkan på livet. Sjukdomen medförde många 

begränsningar och det sociala livet var det som påverkades mest. Den största oron var rädsla 

över att förlora tarmkontrollen, vilket orsakade för en del social isolering. Överlag hade IBD-

patienter sämre hälsorelaterad livskvalité än resten av populationen. CD-patienter skattade 

sämre hälsorelaterad livskvalité än UC-patienter och de med aktiv sjukdom skattade sämre än 

de i remission. Både problembaserade och emotionsfokuserade copingstrategier var något 

som IBD-patienter använde sig av för att klara av vardagen. 
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