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Sammanfattning 

    
Short bowel syndrome (SBS) är ett tillstånd som uppkommer hos personer som har 

förlorat stora segment av tarmen vilket resulterar i malnutrition och de som har mindre 

än 2 meter tarm är mycket utsatta. Forskningen visar att det är många aspekter av livet 

som berörs för de personer som drabbats av SBS och det medför en förändrad 

livssituation för den sjuke personen. Förändringarna påverkar inte bara den som är 

drabbad utan även familjen, så som en partner. För att öka vårdarens förståelse för dessa 

partners situation är det viktigt att uppmärksamma och belysa deras upplevelse.  

 

Syftet med studien är att belysa partners upplevelse av att leva med någon som har SBS. 

Sju personer som lever med en partner som har SBS har intervjuats och analyserats 

utifrån kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom fem kategorier; förändringar i 

livet, känslor av uppgivenhet, påverkan på relationen, oro och stöd. Resultatet av denna 

studie visar att det är många aspekter i livet som påverkas av sjukdomen vilket också 

berör den sjukas partner. Det framkom att partnern fick göra många anpassningar i sitt 

liv runt den sjukas behov och det var måltider, toalettbesök och ibland parenteral 

nutrition som fick styra vardagens planering. De kvinnliga deltagarna i studien uttryckte 

en känsla av ansvar för familjen, men även för sin sjuka partner periodvis och upplevde 

det mycket påfrestande. Stödet till den sjuka hade varit bra, men deltagarna upplevde en 

saknad av stöd och information till de som anhörig. 

 

 

Nyckelord: Short bowel syndrome, korttarm syndrom, partner, upplevelser 
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INLEDNING 

Korttarmsyndrom eller Short bowel syndrome (SBS) som är den engelska 

benämningen, vilket vi fortsättningsvis använder i arbetet, är problem som är relaterat 

till malnutrition hos patienter som har förlorat stora segment av tarmen. Det är många 

aspekter av dessa personers dagliga liv som påverkas. Under studietiden till 

distriktssköterska väcktes ett intresse för partners och deras upplevelse som anhörig till 

personer med SBS. Då författarna inte kunde finna någon tidigare forskning om 

anhörigas upplevelse av att leva med en person som har SBS är det av största vikt att 

undersöka detta. Förhoppningen är att studien kan medverka till att vårdgivare ska få en 

bättre förståelse ur anhörigperspektiv och att då på ett bättre sätt kunna stödja både 

patienten och dennes familj.  

 

BAKGRUND 

Short Bowel Syndrome 

Short bowel syndrom (SBS) är ett tillstånd som uppkommer efter att stora delar av 

tarmen har tagits bort och den normala absorptionsprocessen av näring och vätska har 

blivit avbruten på grund av otillräcklig tarm. Anledningarna till detta kan vara tarm 

inflammationer, operation eller minskat blodflöde till tarmen på grund av infarkt i 

buken (Jeejeebhoy, 2002). De patienter med SBS som har mindre än två meter tarm är 

mycket utsatta. Många av dessa personer har både stomi och parenteral nutrition 

(Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001). Vården av dessa personer innefattar tillräckligt 

med vätska, elektrolyter och näringsämnen, men också prevention och behandling av 

komplikationer som är relaterat till SBS (Chu et al. 2010). De vanligaste 

komplikationerna som förekommer är diarré med vätske- och elektrolytrubbningar, 

njursten, bakteriell överväxt samt nutritions förlust. För de som har parenteral nutrition 

kan även komplikationer som blodpropp, metaboliska komplikationer, anemi och lever 

dysfunktion förekomma (Torres & Vanderhoof (2006). På grund av bristande 

matsmältning och upptag av näringsämnen kan detta leda till att personen blir undernärd 

och kan behöva både specialiserat medicinskt- och näringsmässigt stöd (DiBaise, 

John,Young, Rosemary, Vanderhoof & Jon, 2004). Det mest överhängande hotet för 

dessa personer är att dö av svält (Carlsson, Bosaeus & Nordgren, 2003). Det primära 

målet för patienter med SBS är att upprätthålla god nutritionsstatus och att förebygga 

komplikationer (DiBaise et al, 2004). 

 

SBS är ett svårt tillstånd och att livskvalitén förändras för dessa personer och deras 

partner har visat sig i flera studier. I en studie av Carlsson et al. (2001) framkom det att 

flera aspekter i livet påverkades av att leva med SBS och stomi. Både det sociala livet 

och fritidsaktiviteter påverkades av trötthet och de som hade extra näringstillförsel 

kände begränsningar när det gällde att resa. Många upplevde att det dagliga livet bestod 

av att äta, få i sig vätska och ständiga toalettbesök. Många personer försökte även dölja 
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hur de mådde för både familj och arbetsgivare då de inte ville känna sig som en börda 

(Carlsson et al., 2001). Carlsson et al. (2003) visade liknande resultat där den största 

rädslan var att bli en börda. Genomgå ytterligare operationer som kunde leda till ännu 

större begränsningar i livet så som behov av parenteral nutrition var ännu en känsla av 

oro för dessa personer. Det har visat sig vara viktigt att kunna ta eget ansvar för den 

parenterala nutritionen då det ger henne/honom en positiv självkänsla menar Carlsson et 

al. (2003). 

 

För de flesta personer med SBS är hanteringen av ett heltidsjobb en omöjlig uppgift. 

Hanteringen av stomin, nutritionsterapi, äta, dricka och att planera för dagen beskrivs 

som ett halvtidsjobb (Carlsson et al. 2001; Smith, 1993). SBS har en sådan effekt på 

livskvalitén att dessa vårdtagare är i stort behov av stöd från både vårdpersonal och 

familjemedlemmar (Carlsson et al., 2001).  

 

Morbus Crohn 

Crohn’s sjukdom är den vanligaste orsaken till SBS och är en kronisk tarmsjukdom som 

kännetecknas av inflammation i hela eller delar av mag- tarmkanalen men drabbar oftast 

terminala ileum, kolon och den perianala regionen. Orsaken till sjukdomen är okänd och 

fistlar, bölder och intestinala strikturer är vanliga komplikationer (Hart & Siew, 2011).   

Komplikationer efter operation, aggressiv resenctional terapi och initial felbedömning 

av diagnosen är några av orsakerna till utvecklingen av SBS hos dessa patienter 

(Thompson, Lyer, DiBaise, Young, Brown & Langnas, 2003). Drossman, Patrick, 

Mitchell, Zagami och Applebaum (1998) visar i sin studie att det som oroar patienter 

med Crohn’s sjukdom mest, är osäkerheten och själva sjukdomen, bieffekter av 

mediciner, att få en stomi, att ha låg energi och att behöva genomgå operation. I Pihl-

Lesnovska,  Hjortswang, Ek och Frisman (2010) studie beskrev deltagarna att stress och 

deras egen inställning till livet påverkade sjukdomen negativt. Det var viktigt att kunna 

behålla en positiv attityd till livet vilket gjorde det möjligt att uppnå en känsla av 

välbefinnande (Pihl-Lesnovska et al. 2010). 

 

Att vara anhörig till någon med en kronisk sjukdom 

Författarna har inte funnit någon studie om hur det är för närstående att leva med någon 

som har SBS, däremot finns det studier om hur det är att leva med någon som har andra 

kroniska sjukdomar. När någon i familjen har en kronisk sjukdom innebär det 

förändringar på många områden i livet (Feigin, Rena, Barnetz, Sion, Davidson-Arad & 

Barnetz, 2008). Dessa förändringar påverkar inte bara den som är drabbad utan även 

övriga familjemedlemmar. Sociala, emotionella och fysiska effekter varar långt efter 

första diagnosen och det skapas förändringar i livsstilen (Feigin et al, 2008). Kuyper och 

Wester (1998) skriver att när en person får en allvarlig sjukdom kan det ha en direkt 

skrämmande inverkan på dennes partner. Konsekvensen blir att den friska partnern inte 
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bara blir bekymrad för den sjuka partnern, utan även för vad sjukdomen kan ha för 

inverkan på deras eget liv. 

 

Flera aspekter av familjelivet blir påverkat. Rollerna kan förändras samt även 

relationerna till personer utanför familjen (Lewis, Woods, Hough, & Bensley, 1989). I 

Kuyper och Wester’s (1998) studie kände den friska partnern ofta motsägelsefulla 

känslor inför deras ändrade situation i och med sin partners diagnos. De upplevde att det 

var en svår balans mellan sin önskan att hjälpa sin partner och att samtidigt acceptera 

sin partners behov och begränsningar. En förändring för partnern var att hon/han inte 

kunde planera dagen som hon/han själv brukade på grund av den förändrade situationen 

och detta kunde ibland leda till frustration. Det var också svårt för partnern att inse att 

vissa aktiviteter, som de tidigare gjort tillsammans, inte längre gick att göra. Partnern 

kände ofta att de konfronterades med dilemman som involverade svåra beslut. Ibland 

ledde besluten till att de fick skuldkänslor och andra gånger till ilska och missnöje. Flera 

kände sig “låsta” i situationen och som “fångar”, oförmögna att kunna ta ett beslut om 

vilken väg de skulle välja (Kuyper & Wester, 1998). 

 

I en studie av Persson, Severinsson och Hellström (2004) intervjuades partners till 

patienter som hade vårdats för rektalcancer och som resulterat i en stomi. Studien visade 

att partnern hade svårt att bli delaktig i vårdtagarens sjukdom och sjukhusvård. De levde 

med känslor som oro för operationen, att cancern skulle sprida sig och att deras partners 

var svårt sjuk. Många hade en känsla av ensamhet då allt fokus var koncentrerat på 

deras sjuka partner och att de ibland inte hade någon att prata med. Genom att bjuda in 

både vårdtagare och deras partner för information och samtal menar Persson et al. 

(2004) att det kan leda till medverkan och en känsla av respekt för partnern, men också 

att ta bort missförstånd om vad för information som getts till vårdtagaren. 

 

Distriktssköterskans roll. 

Det är viktigt att som distriktssköterska se hela perspektivet och då även involvera 

partnern. Detta är av vikt för att främja hälsa samt förebygga ohälsa (Hellström & 

Carlander, 2010). Kronisk sjukdom skapar stress i familjen, kräver ständig acceptans av 

familjen samt ställer sjuksköterskan inför utmaningen att bättre förstå samt möta behov 

från familjen likväl som från vårdtagare (Nancy & Newby, 1996).  
 

Ett gott samarbete med partnern är viktig då partnern är samarbetspartner med delat 

ansvar. Förutsättningar till en fortsatt god kontakt samt kommunikation, läggs till grund 

under första mötet, som är betydelsefullt då tillit blir basen (Kirkevold, Strömsnes & 

Ekern, 2003). Distriktssköterskan bör inneha ett familjecentrerat förhållningssätt, utgå 

från familjen som helhet samt inneha en dialog med anhörig om hur mycket var och en 

ska involveras (Hellström & Carlander, 2010). I en studie från USA menar Cohen och 

Lazarus (1980) på att sjuksköterskan kan ge verktyg för problem lösning till familjen så 

de kan få svar på frågor, hjälp dem att uttrycka sina känslor, inkludera dem i 
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information samt assistera dem till att få information från system.  På så sätt har 

sjuksköterskan en viktig roll i att ge, ur ett familjeperspektiv, realistiska förväntningar 

angående sjukdom samt behandling (Cohen & Lazarus, 1980). 

 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är syftet för 

omvårdnad att stärka hälsa samt förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Vidare 

beskriver Distriktssköterskeföreningen (2008)  dennes kompetens och följande kan 

läsas; ”En distriktssköterskas kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att 

möta, stödja, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets 

alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 

sjukdom” (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008, s.13).  

 

Kommunikation 

Mötet är en viktig del av vården. Förmågan att i mötet etablera en relation till patient 

och anhörig som präglas av samarbete och kompetens skapar förutsättningar för 

professionalitet samt kvalitet (Andersson, 2007). Vidare menar Andersson (2007) att 

vårdaren kan stödja den anhöriges berättelse och tankegång genom ett aktivt lyssnande, 

vara rak och öppen, detta visar att vårdaren är intresserad samt närvarande. Detta kräver 

en mental närvaro hos lyssnaren, fritt från obehöriga tankar och på så sätt håller 

vårdaren en professionell attityd. Det viktiga är att vårdaren ökar medvetenheten kring 

sina egna behov och känslor, så att hon/han kan kontrollera dessa i kontakten med 

anhöriga (Andersson, 2007).  

 

Josephson (2008) beskriver just lyssnandet som kanske den svåraste delen i 

samtalskonsten. I vårdarens vilja att visa anhöriga sin förståelse är det lätt att avbryta. 

Detta kan uppfattas som att vårdaren inte är tillräckligt intresserad och detta leder till att 

den som talar avbryter sin berättelse. Aktivt lyssnande beskrivs av Eide och Eide (2006) 

som ett icke-verbalt beteende som visar att man är inriktad på den man talar med, att 

ställa frågor som en fördjupning av det personen talar om, att spegla sin samtalspartners 

känslor och på så sätt förmedla att man också förstår motpartens emotionella verklighet 

(Eide & Eide, 2006). 

 

I en studie av Fredriksson (2003) framkommer att lyssnandet hos vårdaren kan vara ett 

första steg i relationsskapandet. Lyssnandet omfattar även tolkning och förståelse av det 

berättade samt att kunna ge förståelse tillbaka. Som vårdare innebär lyssnandet att 

kunna reflektera, tolka och inneha förståelsen, vilket kräver koncentration, tystnad och 

tid för att ge vårdtagaren möjlighet till att berätta samt tänka. Tystnaden hos vårdgivaren 

innebär inte bara verbal tystnad utan även att kunna tysta sina egna tankar (Fredriksson, 

2003). Många anhöriga tycker att det är till stor hjälp att få prata igenom sina tankar 

med någon utomstående, eftersom man inte vill belasta anhöriga med sina problem 

(Blomqvist & Edberg, 2004). 
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Hälsa 

Hälsa är en del av det mänskliga livet, och att hälsan inte har någon betydelse om det 

inte finns någon mening i livet menar Eriksson (1989). Den är en del av vårt liv och är 

beroende av vårt förhållande till världen så som samspelet med det kulturella och den 

sociala miljön, men även från den yttre miljön så som stress, klimat och miljögifter. 

Hälsa är relaterat till hela människan och är ett komplext fenomen med många olika 

dimensioner. Hur hälsan uppfattas varierar mellan olika personer men också för samma 

person fast vid olika tidpunkter (Eriksson, 1989). 

 

Hälsa är något naturligt hos människan där ohälsa följs av att människan möter hinder 

i sitt liv och på olika sätt försöker övervinna dem (Eriksson, 1989). Ewles och Simnet 

(2005) beskriver hälsa som ett komplext begrepp, där betydelsen varierar för varje 

enskild människa beroende på deras sociokulturella situation. Hälsa definieras därmed 

olika utifrån vilka värderingar, erfarenheter, kunskap och förväntningar som varje 

människa har. När människans prestationsförmåga är optimal och vi utnyttjar hela den 

kapaciteten i ett givet ögonblick, då har vi hälsa menar Eriksson (1989). Ohälsa däremot 

är när människans prestationsförmåga sjunker till en nivå som för den människan gör att 

hon/han är i behov av hjälp från omgivningen (Eriksson, 1989). 

 

En närstående som hjälper och/eller vårdar någon i hemmet kan utsättas för betydande 

stress där risk för ohälsa och förmågan till en positiv anpassning till situationen ställs på 

prov. Ett väl lämpat stöd till närstående bör vara anpassat till varje individ och 

förutsätter flera faktorer, så som den närståendes hälsotillstånd och funktionella 

förmåga, sociala situation och förmåga till anpassning till den stress som vårdandet kan 

medföra (Antonovsky, 1991). I en studie med bröstcancer patienter har det visat sig att 

socialt stöd, speciellt det från nära anhöriga så som familjen, är en viktig resurs för den 

psykosociala anpassningen till sjukdomen (Sammarco, 2001). 

 

Lidande 

Lidande är en del av människans liv och hör intimt ihop med hälsa menar Wiklund 

(2003). Det är ett villkor för nyskapande och livsprocessen i sig, och det påvisar 

behovet av en förändring. Lidandet har i sig självt ingen mening, men kan tillskrivas en 

mening när människan genomgår ett lidande (Wiklund, 2003). Det är möjligt att 

uppleva ett välbefinnande trots att man är i ett lidande, genom att glädjas åt det som 

händer (Eriksson, 1994). Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) fann att 

vårdtagare ville bli uppmärksammade och få visa sina känslor av smärta och lidande 

även i vårdsituationer. Det är av värde att hela människan erbjuds behandling och inte 

bara den sjuka kroppen (Arman et al., 2002). 

 

Inom sjuksköterskelitteraturen handlar lidande oftast om vårdtagarens erfarenhet ur det 

subjektiva perspektivet. Denna syn riskerar att underminera sammanlänkningen mellan 
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den lidande personen och ett levande sammanhang som innefattar andra människor så 

som familjen (Eriksson, 1994). När en person konfronteras med en kronisk eller 

livshotande sjukdom så finns det alltid en risk att någon annan i familjen lider samtidigt 

som de försöker hantera sin egen oro (Tapp, 2001). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

SBS är ett tillstånd relaterat till malabsorption av vätska och näringsämnen som drabbar 

de personer som har förlorat stora delar av tarmen genom operation eller av patologiska 

orsaker. Forskningen visar att det är många aspekter av livet, både det fysiska, sociala 

livet och fritidsaktiviteter som berörs för de vårdtagare som lever med SBS. Dessa 

förändringar påverkar inte bara den som är drabbad utan även resten av familjen, så som 

en partner. Det är väsentligt att uppmärksamma och belysa partnerns upplevelse av att 

leva med någon som har SBS för att öka vårdarens förståelse för deras situation. 

Tidigare studier har bara belyst patientens upplevelse och inte dennes partner, därför är 

det viktigt att belysa även partnerns upplevelser. 

 

 

SYFTE 

Undersöka och belysa partners upplevelse av att leva med en person som har kort tarm 

syndrom. 
 

 

METOD 

Ansats 

Studien är kvalitativ och genomfördes med intervjuer. För studiens syfte användes en 

kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av intervjumaterialet. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008)  är syftet med den kvalitativa innehållsanalysen tolkning av 

texter såsom utskrifter från bandade intervjuer. Analysen av intervjuerna skedde med 

induktiv inriktning vilket innebär att text förutsättningslöst analyseras utifrån 

människors egna berättelser och upplevelser. Det betyder enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) att forskarna bör vara följsamma och öppna för det fenomen som 

undersöks, vilket i denna studie är partners upplevelse av att leva med en person med 

SBS. 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien skulle vara en partner till en person med SBS. Författarna 

kontaktade en stomiterapeut på ett sjukhus i Västra Götalands Region som arbetade med 
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denna patientgrupp och även forskade på dessa patienter. Genom sju av deltagarna från 

den studien fick författarna kontaktinformation till deras respektive partner. Dessa 

partners kontaktades via telefon av en av författarna som informerade deltagarna om 

studiens syfte, hur intervjun skulle gå till väga och frågade om intresse fanns för att 

delta. Information om syfte med studien gavs (bilaga 1 & 2) även brevledes. Alla sju 

deltagarna accepterade att delta i studien. Deltagarna bestod av fyra män och tre kvinnor 

med en åldersspridning mellan 55 och 68 år, tre var yrkesarbetande och fyra var 

pensionärer. Fem av de sjuka partnerna hade parenteral nutrition 3-7 dagar i veckan och 

fem hade en stomi. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via intervjuer i deltagarnas hem, spelades in på band och 

varade mellan 40- 60 minuter. Intervjuerna genomfördes avskilt utan störande moment 

då kvaliteten på intervjun är avgörande för kvalitén på det fortsatta analysarbetet (Kvale 

& Brinkman, 2009). Första intervjun genomfördes som en provintervju av båda 

författarna som därefter granskades av handledaren. Intervjun ansågs hålla kvalitén och 

inkluderades därmed i studien. Intervjun startade med en öppen fråga ”Jag skulle vilja 

att du berättar vad det innebär för dig att leva med en person som har SBS”. Det ger 

möjlighet för deltagaren att vidareutveckla, för dem viktiga aspekter i sin egen 

upplevelse. Inför intervjun tydliggjordes att det var deras egna upplevelser samt 

erfarenheter som låg till grund.  

 

Vidare fick deltagarna berätta ”Hur upplever du en vanlig dag?”. Andra följdfrågor var 

inte förutbestämda utan avgjordes utifrån vad varje deltagare berättade med syfte till att 

uppnå förtydligande samt en fördjupad insikt. Författarna strävade efter att inta en 

öppen, nyfiken och förutsättningslös hållning då författarna hade ett genuint intresse för 

deltagarnas tankar och upplevelser. Deltagarna fick tid att reflektera under intervjuns 

gång och lämna svar utan att bli avbrutna eller påverkade.   

 

Dataanalys 

En kvalitativ dataanalys genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2003) och 

startade med att de sju intervjuerna transkriberades ord för ord. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) är detta viktigt då utskriftprocessen påverkar trovärdigheten. 

Intervjuerna analyserades förutsättningslöst och för att få en helhetssyn genomlästes 

intervjuerna ett flertal gånger under analys processen. Meningsbärande enheter 

identifierades i enlighet med syftet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är 

en meningsbärande enhet ord, meningar eller hela stycken som hör ihop genom sitt 

sammanhang eller innehåll. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, det 

vill säga texten kortades ner utan att förlora det ursprungliga innehållet. Därefter söktes 

efter likheter och skillnader som sedan fördes samman i grupper och försågs med koder.  
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Enligt Graneheim och Lundman (2003) utgörs en kategori av ett antal koder med 

snarlikt innehåll. Koderna grupperades sedan till flera underkategorier och slutligen i 

huvudkategorier (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”man har 

nästan glömt av 

det här hur det 

var innan, man 

har levt med 

det så 

länge…det har 

ju gått…det 

tuffaste var nog 

då för 10-11 år 

sen…” 

Har levt med 

det så länge att 

man glömt hur 

det var 

Förträngt tuffa 

perioder 

Livet 

påverkades av 

situationen 

Förändringar i 

livet 

 

Etiska övervägande 

De etiska överväganden som gjorts i samband med studien utgår från de fyra huvudkrav 

som ställs för forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 

informerades om syftet med intervjun, varför de är utvalda som respondenter. Kraven 

har tillgodosetts i det att deltagarna informerats om studiens nivå, syfte, att deltagandet 

var frivilligt och att de närhelst de önskat kunnat avböja vidare deltagande. 

 

Det har vidare meddelats dem att studiens innehåll inte kommer att kunna härledas till 

enskilda, identifierade personer. Allt material är avidentifierat och enbart åtkomligt för 

författarna samt handledaren. Informationen har kommit deltagarna till del genom brev 

som de fick i god tid inför intervjutillfället, men även muntligt per telefon inför studien 

och i samband med intervjuns början. Enligt UD (SFS, lag 2003:460, 2 §) krävde inte 

studien etisk prövning då teoretiskt arbete med att inhämta ny kunskap, utfördes inom 

ramen för högskoleutbildning på avanserad nivå. 
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RESULTAT 

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen presenteras utifrån fem huvudkategorier 

och nio underkategorier (se tabell två nedan) och skildrar informanternas upplevelser.  

För att belysa informanternas upplevelser används citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Översikt huvudkategorier samt underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 

 

Förändringar i livet 

 

Anpassning påverkar livet 

Påverkad ekonomi 

Att ta ansvar 

 

Känslor av uppgivenhet Generande situationer 

Känslor av frustration & besvikelse 

 

Påverkan på relationen Känslor av tacksamhet 

Att vara där för varandra 

 

Oro  

 

Stöd Tacksamhet 

Missnöje 

 

 

Förändringar i livet 

Livet påverkades av sjukdomssituationen då det ständigt krävdes planering för att livet 

skulle fungera. För deltagarna har det inneburit begränsningar inom flera aspekter i livet 

så som att anpassa dagen, matrutiner, störd nattsömn, ett inrutat liv, tuffa perioder samt 

att rätta sig efter sin partner. Mest handlade det om sociala anpassningar, så som vid 

resor och umgänge, men även ekonomiska anpassningar nämndes. Relationen utsattes 

för mer påfrestningar under perioder då den sjuka partnern mådde sämre i sin sjukdom. 

Deltagarna kände periodvis mer ansvar gentemot sin sjuka partner och tog ofta på sig 

ansvarsrollen i familjen. Detta gällde framför allt kvinnorna i studien.  
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Anpassning påverkar livet 

Deltagare har levt tillsammans under många år och den nya situationen med en sjuk 

partner krävde anpassningar för att livet skulle fungera så bra som möjligt. Deltagarna 

upplevde det besvärligast i början av sjukdomen. För deltagarna var det den perioden 

när partnern var som sjukast, samtidigt som barnen var små. Deltagarna hade successivt 

vant sig vid den nya situationen och partnerns sjukdom hade blivit en del av vardagen, 

kring vilket livet hade anpassats. 

 

”…man har nästan glömt av det här hur det var innan...men har man levt med det så 

länge…” (1) 

 

Rutiner kring matsituationen fick också anpassas då flertalet av de sjuka partnerna inte 

kunde äta vad som helst utan måste äta speciella råvaror för att må så bra som möjligt. 

Eftersom måltider lagades gemensamt påverkades även deltagarna av förändringarna. 

Deltagarna beskrev att mycket av det dagliga livet handlade om mat då den sjuka 

partnern ständigt hade behov av att äta. Ibland behövde den sjuka partnern vila efter 

måltiderna och sociala aktiviteter eller ärenden fick planeras därefter. 

 

”…när han har ätit så sätter ju magen igång…vi brukar vänta några timmar och sen 

hittar vi på nåt…” (2) 

 

Parenteral nutrition var för flertalet av de sjuka partnerna nödvändigt för att överleva 

och de flesta använde det regelbundet 3-7 dagar i veckan. Sedan de började med 

parenteral nutrition, vare sig det var dagtid eller nattetid, innebar det ändrade rutiner för 

deltagarna. Dessa ändringar innebar anpassningar både i det dagliga livet samt inför 

resor. Det var bandage, material och intyg som skulle införskaffas i god tid innan resan. 

Det fanns en oro över att något medicinskt skulle inträffa på resans gång eller att 

resväskor skulle komma bort och bandage och material skulle gå förlorat. Det hade 

funnits tillfällen då partnern hade blivit sjuk under en resa och läkare hade fått 

uppsökas. På grund av detta hade man valt att göra kortare resor för att därmed ha nära 

hem om något skulle inträffa 

  

”…då får vi planera så att eller komma överrens med hemvården att dom byter nålen 

och så åker vi, sen måste vi vara hemma inom en vecka då igen…” (4) 

 

”…när vi började resa var det ju sånt planerande…det är det ju fortfarande för man 

ska ha med sig allt dropp och grejer så det är ju inte bara att sticka iväg om man ska 

utomlands…” (1) 

 

De sjuka partnerna intog sin parenterala nutrition under natten vilket ledde till mer frihet 

under dagen. Droppet gav ökade urinmängder vilket innebar flera besök till toaletten 

varje natt. Det visade sig att droppet hade en negativ inverkan på sömnen för deltagarna. 
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För att orka med sitt eget arbete måste deltagarna sova i separata sovrum under veckan, 

men under helgen var sömnen inte lika viktig och paren hittade egna lösningar för att 

kunna umgås.  

 

”…jag blev så störd av…så jag sov inte…men det funkar bra det också.  Man får hitta 

på egna lösningar…” (1) 

 

Deltagarna upplevde inte någon nämnvärd anpassning till det dagliga livet och tyckte 

inte att deras livskvalité påverkades. I de här fallen fanns inte behov av parenteral 

nutrition hos partnern vilket bidrog till detta. De upplevde även att den sjuka partnern 

skötte sin sjukdom bra och inte hade så mycket behov av hjälp. Deltagarna var i full 

beundran för sina sjuka partner.   

 

”…Hon äter ju på ett speciellt sätt och hon dricker mycket näringsdricka…men jag 

tycker inte det påverkar oss speciellt….vi har väldigt bra livskvalité ändå…”  (7) 

 

Huvudansvaret för familj och barn vilade främst på de kvinnliga deltagarna. De tog 

störst ansvar för hemmet samtidigt som de hade egna arbeten. Nu när barnen var vuxna 

och inte längre bodde hemma medförde detta mindre belastning för deltagarna. Det var 

främst vid perioder då deras partners var sämre eller inlagda på sjukhus som det hade 

störst inverkan på deltagarnas liv. Deltagarna hade stöd och hjälp av den sjuka partnerns 

familj, men kände ändå att ansvaret låg på dem och situationen blev påfrestande. De 

upplevde att den sjuka partnern fick all uppmärksamhet, även deras. De kände att de var 

tvungna att vara starkare än de egentligen var. Deltagarna upplevde till slut att 

påfrestningarna blev för stora vilket ledde till sjukskrivning på grund av utmattning. 

 

”…Han ville ha mig nära och till slut blev det nästan som ett fängelse…det är hemskt 

att säga, men…kom ju ur det…” (1) 

 

”…Det var ju inte jag som valde livet längre…utan…jag fick sopa….det tycker jag har 

varit det svåraste, och jag menar i förhållande till XXX och hans hälsa och allt det här 

ensamma ansvaret både för familjen och för privatlivet…” (3) 

 

Deltagarna berättade att de kände sig begränsade i sitt sociala liv och att det var svårt att 

vara spontan. Många saker som de tidigare tagit för givet hade nu blivit svårare och 

ibland nästan omöjliga. Enkla aktiviteter som att gå ut på restaurang, åka ut till havet, gå 

och fika eller att se på barnbarnets fotbollsmatch hade blivit svårare och krävde ibland 

lite planering. Eftersom de sjuka partnernas tarm var så kort innebar det en snabb 

passage efter att de ätit eller druckit något. Detta krävde en ständig tillgång till en 

toalett. Ibland var den sjuka partnern dålig i magen vilket ytterligare förvärrade 

situationen och att alltid veta var närmaste toalett fanns, var viktigt.  Detta upplevde 

deltagarna som en stor begränsning i deras sociala liv. Deltagana berättade att de alltid 
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hade med sig extra stomibandage till sin sjuka partner i sin väska utifall det skulle 

uppstå ett läckage av bandaget.  

 

”…Jag sa vi skulle gå på operan…men aldrig i livet säger XXX, inte med den här 

magen…” (2) 

 

”…Det har ju hänt att XXX har fått rusa ut ur affären och det har hänt att…att XXX har 

gjort på sig och fått stå och köra…” (2) 

 

Påverkad ekonomi 

Uttalanden från deltagarna beskrev svårigheterna med att leva på en begränsad ekonomi 

då deras sjuka partner var del- eller heltids sjukskriven. Det blev många resor mellan 

sjukhuset och hemmet då den sjuka partnern var inlagd, dessutom skulle barnvakt 

ordnas.  

 

”… All vår ekonomi gick åt för mig att åka taxi mellan Sahlgrenska och hemmet…” (3) 

 

Stomin hade påverkan på både kläder och tvätt. Det hände att stomin läckte vilket 

orsakade ökade tvätt kostnader och ibland blev det så illa att kläderna inte gick att 

använda igen. Deltagarna berättade om hur svårt det var att hitta snygga och moderna 

kläder till den sjuka partnern. Kläderna var ofta för tajta för att det skulle fungera med 

stomin och de fick oftast måttbeställa skjortor. 

 

”…Han har specialbeställt skjortor, inte skräddarsydda, men måttbeställda skjortor och 

byxorna har gått bra…dom får hänga lite under påsen…” (2) 

 

Att ta ansvar 

Deltagarna uttryckte en känsla av ansvar för familjen, men även för sin sjuka partner. 

Det var kvinnorna i studien som upplevde detta ansvar. Många gånger visade sig detta i 

situationer bland andra människor, som exempelvis hos vänner eller på offentliga 

platser. Deltagarnas sjuka partner tog själva det största ansvaret för sin parenterala 

nutrition, men i stunder då de mådde sämre fick deltagarna hjälpa till. Det fanns även 

tillfällen då deltagarna fått agera sjukvårdspersonal och tagit ett stort ansvar i sin sjuka 

partners medicinska omvårdnad vilket deltagarna inte ansåg vara hon/hans ansvar som 

anhörig. 

 

”…så att de var en lång period som jag var distriktssköterska…” (4) 

 

Deltagarna tog oftast på sig att ordna med många praktiska aspekter, som bandage, 

material och intyg inför resor. Deltagarna upplevde att de nog hade tagit för stort ansvar, 

men att det hade blivit så då det nästan alltid fick uppsöka läkare när de var ute och 

reste.  
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”…så jag känner att jaha, det är som om jag är ”mamma” på nåt sätt som får se till att 

allting funkar…” (2) 

 

Känslor av uppgivenhet  

Uppgivenhet var en känsla som deltagarna beskrev under intervjuerna. Uttalandena 

visade att de närstående upplevde frustration och besvikelse mot vårdpersonal, vänner, 

sjukdomssituationen i helhet och ibland sin egna partner. 

  

Generande situationer 

Yttranden från deltagarna visade på att problem med diarré var vanligt för den sjuka 

partnern. För vissa var det mer påtagligt än för andra och den snabba passagen efter 

intag av mat och dryck kunde skapa besvärliga situationer och en osäkerhet hos både 

den sjuka partnern och deltagarna. Det var främst i samband med toalettbesök i 

offentliga miljöer eller hos vänner som det upplevdes som besvärligt, som att det skulle 

lukta eller höras för mycket. Det framkom en oro för vad människor runt omkring skulle 

säga eller reagera.  

 

”…det är ju pinsamt överhuvudtaget om det hörs något när man är på toaletten…så då 

om han…och sen att det luktar nåt så vansinnigt…” (2) 

 

Känslor av frustration och besvikelse 

Deltagarnas berättelser vittnade om frustration och besvikelse mot vänner, partnern, 

vårdpersonal, sjukdomen och att livet inte riktigt blivit vad de tänkt sig. Det jobbiga 

beskrevs på olika sätt och ur olika perspektiv. Deltagarna uttryckte frustration av att inte 

bli hörda eller att vänner inte förstod.  Det var sällan någon vårdpersonal eller vänner 

som frågade hur de mådde utan fokus låg på den sjuka partnern. Deltagarna kände ett 

behov av att få prata och berätta om sina upplevelser. De beskrev en tacksamhet till att 

denna studie genomfördes och hoppades på att vårdpersonal skulle få ta del av resultatet 

och på så sätt kunna öppna upp också för de anhörigas behov i framtiden. 

 

”… Fastän han är så föga självupptagen så har det varit så mycket fokus på hur XXX 

mår. Jag känner att jag aldrig har fått vara sjuk. Mina småkrämpor är ingenting…det 

finns inte utrymme att tycka synd om sig själv…” (3) 

 

”…Det som kan få mig att tappa lusten och börja gråta och inte vilja stiga upp, det är 

att ”nej, om det kunde vara en vanlig dag…” (2) 
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Det uttrycktes även en viss frustration över den sjuka partnern. Ibland var det 

humörsvängningar, framförallt när de mådde dåligt, som gick ut över deltagarna men 

även deras ”ovanor” fick konsekvenser 

 

”…Ja, du vet man blir så hysterisk. För ibland sätter han sig ju inte på toaletten när 

han ska tömma, och då kan han stå och då ser han ju inte att det skvätter så då kan 

jag…ja…man kan bli vansinnig…” (2) 

 

”…det är ju jag som är närmast som blir den som…för utåt så visar hon inte så mycket 

och besvärlig…” (4) 

 

Påverkan på relationen  

I intervjuerna framkom att relationen mellan deltagarna och den sjuka partnern hade 

genomgående inslag av respekt för varandra. Deltagarna hade partnerns bästa i fokus 

vilket innebar att de fanns där för varandra. Trots de svårigheter som sjukdomen innebar 

fanns beskrivelser av att parrelationen inte påverkades.  

 

Känslor av tacksamhet 

I studien framkom berättelser om att det fanns glädje och en tacksamhet gentemot den 

sjuka partners inställning till både sjukdomen och livet. Upplevelsen av tacksamhet att 

de hade varandra trots förändringar i det dagliga livet återkom under intervjuerna. Paren 

hade gjort väldigt mycket saker ihop och hade gemensamma vänner som vägt upp 

sjukdomens nackdelar, vilket lett till upplevelsen av att ha en relation med en icke sjuk 

partner. Det fanns även tacksamhet mot familj och vänner som på olika sätt hade ställt 

upp i svåra stunder med exempelvis barnpassning och stöd då livet periodvis var tufft.  

 

”…Jag är uppriktigt tacksam, för vad jag än tänker på så tänker jag att ”tänk att det 

blev så bra” och tänk att man mår så bra…” (3) 

 

Att vara där för varandra 

Deltagarna träffade sina partners vid början av sjukdomen, vilket inneburit att den 

funnits med som en del i vardagen från allra första början. Upplevelsen av samhörighet 

fanns hos deltagarna och att vara där för varandra var en självklarhet i relationen. 

Deltagarna upplevde att de hade en stor frihet att göra egna aktiviteter och inte vara 

bundna till sin sjuka partner. Trots att sjukdomen hos den sjuka partnern hade en stor 

inverkan på det dagliga livet hade paren gjort mycket saker ihop under åren. Det fanns 

ljuspunkter i tillvaron även om sjukdomen hade en stor inverkan på relationen och det 

fanns en tacksamhet över att de hade varandra och det som livet hade gett dem. 
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”…att man tycker om varandra, det är väl det bygger på liksom. Hade man inte gjort 

det så kanske man hade gett upp och gått skilda vägar…” (1 

 

Oro  

I studien delade deltagarna med sig av olika sorters oro. Det hade varit stunder av 

mycket oro för både familjen och sin sjuka partner. Det var en oro för hur de skulle få 

ihop allting ekonomiskt och praktiskt och barnen var ledsna när den sjuka partnern var 

sämre i sin sjukdom. Risken fanns att den sjuka partnern någon gång kunde behöva 

genomgå ytterligare operationer. Deltagarna uttryckte en oro över att åldrandet skulle ha 

en negativ effekt på sjukdomssituationen, som att muskulaturerna skulle bli slappare. 

Det fanns även oro för att den sjuka partnern kunde bli sämre och kanske till och med 

gå bort. Denna oro ledde till en slags ensamhet.  

 

”…Jag säger att jag har suttit vid hans dödsbädd 2 eller 3 gånger, och det var väldigt 

oroligt…” (3) 

 

”…det är klart….man är ju alltid lite så här…orolig  för att det kan hända nåt, för hon 

har ju opererat sig några gånger, och sedan vi träffats har hon ju opererats 2 gånger. 

Så att den senaste gången var det ju…det var ju rätt kritiskt…” (7) 

 

Känslan av oro och hjälplöshet över att se sin sjuka partner bli orolig framkom i 

intervjuerna. Den sjuka partner blev ibland orolig över att det skulle hända något med 

stomibandaget eller att magen skulle låta. Deltagarna kunde se oron och rädslan i sin 

sjuka partners ögon vilket upplevdes jobbigt. 

 

”… han är ju livrädd och det är ju det som är mitt största problem. Jag ser ju på honom 

när vi är i en affär… då blir jag ju alldeless….” (2) 

 

Stöd 

Upplevelsen av att någon visade medkänsla eller hjälper den sjuka partnerns anhörig var 

något som deltagarna saknade. Det framkom hos deltagarna vikten av att bli involverad 

samt informerad om hur livet kommer att se ut framöver. Behovet av stöd var som störst 

när den sjuka partnern insjuknade i sin sjukdom. Deltagarna beskrev vikten av 

information och stöd från tidigare drabbade personer med SBS och dess betydelse för 

tillfrisknandet hos den sjuka partnern. Stöd i ett tidigt skede där hela familjen blir 

involverad samt informerad hade varit bra då livet förändras menade deltagarna. 

  

Tacksamhet 

Deltagarna berättade att den stödjande funktionen som föreningen ILCO (riksförbundet 

för stomi- och reservoaropererade) hade var av stor vikt. De fick träffa likasinnade och 

se hur livet fungerade trots sjukdomen, framförallt då stödet till den sjuka partnern från 
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sjukvården inte funnits, ledde till att föreningen hade en viktig roll. Information och 

känna delaktighet var av stor vikt för att få förståelse för sin sjuka partner och vad det 

innebär att leva med sjukdomen. Eftersom deltagarna upplevde att det var så påtagliga 

omställningar i det dagliga livet och på relationen är det viktigt med anhörigstödet för 

alla kroniska sjukdomar uttryckte deltagarna. 

 

”…har ju en jävla viktig funktion egentligen, om man vill ta till vara den…” (6) 

 

”…gäller säkert inte bara stomi opererade iså fall det är nog generellt när någon råkar 

ut för någonting…” (4) 

 

Deltagarna upplevde ett bra stöd samt hjälp från sjukvården då den sjuka partnern i 

perioder var kritiskt sjuk. Deltagarna upplevde ett gott stöd av hemsjukvården, apotek 

samt sjukhuset när det gällde den medicinska omvårdnaden. 

 

”…har ju haft väldigt bra kontakt med alla läkare där nere på Östra och till och med 

att jag ringt om det har varit kritiskt …” (1) 

 

Deltagarna upplevde inte att de var i behov av anhörigstöd och/eller information utan 

hade varit nöjda med föreningen ILCO och dess stöd.    

 

”…Nej det ända är väll då att det…anhöriga till oss, förstår det eventuella problemet, 

ja det räcker för min del. Saknar inget, väll bra att veta det också…” (5) 

 

Missnöje 

Stöd från sjukvården till anhöriga har upplevts olika av deltagarna i och med den sjuka 

partnerns sjukdom. Deltagarna fick av läkare information om hur såret på magen skulle 

skötas om, men upplevelsen av bristande stöd till anhörig om sjukdomen var 

genomgående hos deltagarna. I samband med insjuknandet då fokus låg på den sjuka 

partnern, hade deltagarna nu i efterhand saknat anhörigstödet i kontakten med 

sjukvården. Det uttrycktes att anhörigstödet verkligen behövde förbättras.  

 

”…jag har inte fått egentligen   någon information utan av utomstående…allt det jag 

har lärt mig om det här, har XXXX lärt mig…” (4) 

 

Vikten av att träffa likasinnade och andra drabbade som kan möta upp innan operation 

samt efteråt för att ge svar på frågor, stödja och hjälpa både den sjuka partnern samt 

dennes partner, belystes av deltagarna. Möten med likasinnade var av stor vikt för 

tillfrisknandet menade deltagarna. Upplevelsen av att sjukvården brustit i att involvera 

anhöriga och även i viss mån den drabbade, framgår av studien. 
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 ”…och du måste ju för att få information för detta måste det ju komma från de som 

drabbats, jag tror det är jävligt viktigt…” (6) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den använda metoden var intervjustudie, som enligt Kvale och Brinkman (2009)  är 

lämpad för att förstå samt beskriva människors upplevelser. En kvalitativ 

innehållsanalys användes då avsikten med studien var att beskriva anhörigas 

upplevelser utifrån deras livsvärld (Dahlberg et al. 2003). Intervjuer med kvalitativ 

ansats var väl lämpad som metod utifrån studiens syfte. En provintervju gjordes som 

efter utskrift granskades av handledare. Handledaren gav författarna råd för vidare 

intervjuer varvid provintervjun inkluderades eftersom kvaliteten ansågs vara tillräckligt 

bra. Enligt Paulsson (2008) kan en provintervju ingå i resultatet om inga ändringar i 

frågornas formulering gjorts. Därefter genomförde författarna tre intervjuer var. 

 

Utöver ingångsfrågan fanns en förutbestämd följdfråga, därutöver tillkom under 

intervjuns gång följdfrågor utifrån varje enskild deltagares svar för att ge deltagarna 

möjlighet att vidareutveckla sina berättelser. Enligt Dahlberg et al. (2003) ökar öppna 

frågor möjligheten för intervjuaren att bli inbjuden till deltagarens livsvärld. Några av 

deltagarna var fåordiga och författarna upplevde att de var tvungna att ställa ytterligare 

frågor för att kunna ta del av deltagarnas upplevelser och berättelser. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) kan i kvalitativ forskningsintervju tillförlitligheten i deltagarnas svar 

samt intervjuarens tolkning prövas vid ledande frågor. De menar vidare att det inte är 

avgörande om frågorna är ledande eller inte, utan avgörandet är om det leder till ny och 

värdefull kunskap (Kvale & Brinkman, 2009). 

  

Det är viktigt att vara medveten om förförståelsens inverkan under hela processen. 

Under analysfasen fanns målsättningen att inte ha förutfattade meningar och inte heller 

dra förhastade slutsatser om det som berättades samtidigt som materialet abstraherades. 

Resultatet styrktes med citat från informanterna som enligt Paulsson (2008) ökar 

tillförlitligheten i studien. För att garantera att deltagarna skulle förbli anonyma 

avidentifierades citaten. Analysarbetets gång genomfördes av författarna tillsammans 

vilket upplevdes som en fördel. Tillförlitligheten beskriver Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) ökar då författarna under hela analysprocessen reflekterar, diskutera 

och genomför alla stegen tillsammans. Författarna har försökt ha ett öppet 

förhållningssätt genom att ständigt reflekterat och diskuterat under analysarbetet. 

 

På grund av den ringa erfarenheten av att analysera intervjutexter fanns brister i 

författarnas bedömning av materialet då innehållsanalys inte är en helt lätt metod. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att metoden kan anpassas efter 
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forskarens erfarenhet så att även nybörjare med fördel kan använda metoden med bra 

resultat. Intervjuandet är svårt och har varit en läroprocess, vilket visat sig då det är 

skillnad på den första och sista intervjun. Kvale och Brinkman (2009) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett hantverk som kräver omfattande träning för att det 

ska bli hög kvalitét på den kunskap som produceras. Fördelen med att intervjuerna 

gjordes var och en, var för att deltagaren inte skulle känna sig i underläge som kanske 

kan upplevas när det är två som intervjuar. 

 

Etiska aspekter 

Medicinska forskningsrådet (2000) belyser viktiga aspekter som att forskarna bör vara 

kompetenta och väl förtrogna med det aktuella området. ”En god forskningsetik börjar 

alltid hos forskaren själv, varför det är viktigt att ha en hög etisk medvetenhet hos den 

som genomför forskningsuppgiften” (Medicinska forskningsrådet, MFR, 2000, s.3). 

Författarna har diskuterat etiska aspekter samt läst litteratur inom området. En av 

författarna har tidigare erfarenhet av att arbeta med SBS patienter. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (1996) skall vetenskapliga studier ha bärkraft, vilket betyder 

att de ska generera kunskap och att forskningen måste motiveras utifrån en vinst/risk 

bedömning. Innebörden blir då att risker och obehag för informanten noga måste vägas 

mot den förväntade vinsten. Då studien antas generera ny kunskap i ämnet samt dess 

betydelse för vårdtagare med SBS och fortsatta välbefinnande, anses nyttan överväga 

riskerna anser författarna. 

Resultatdiskussion 

Författarna har inte funnit någon studie om hur det är att leva med någon som har SBS, 

och har därför fått söka artiklar som undersökte hur det är att leva med någon som har 

en kronisk sjukdom.  Även om det finns många liknande känslor och upplevelser i de 

studierna, kan man inte bortse från att det ändå är skillnad i familjesituationen när det 

gäller de olika sjukdomarna. Författarna har försökt göra kopplingar till artiklar där 

deltagarna har SBS eller IBD (inflammatory bowel disease) för att komma så nära som 

möjligt av upplevelserna för våra deltagare. 

 

Diskussionen kommer att fokusera på kategorierna: anpassningarna påverkar livet och 

att ta ansvar och stöd. SBS är ett allvarligt tillstånd och resultatet i den aktuella studien 

visar att partnerns liv påverkas på olika sätt. Detta styrks av Pihl-Lesnovska et al. (2010) 

som menar att det är viktigt att kunna klara av och finna mening i livet trots 

sjukdomssituationen. Också Carlsson et al. (2001) visar på att när en person har SBS får 

detta stor inverkan på familjelivet och är påfrestande för partnern. En av deltagarna i 

den aktuella studien har levt tillsammans med sin sjuka partner i 10 år, annars hade 

majoriteten av deltagarna levt tillsammans under mycket längre tid och var väl insatta i 

sjukdomssituationen. Det hade varit intressant att även få ta del av berättelser där 

sjukdomssituationen var ny för deltagarna. 
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Anpassningarna påverkade livet upplevde majoriteten av deltagarna och att mycket av 

det sociala livet hade fått anpassas efter den sjuka partnern. Det fanns mindre utrymme 

för paret att vara spontana och det krävdes planering och framförhållning för att utföra 

aktiviteter. Restaurangbesök, åka ut till havet eller gå på en fotbollsmatch kunde ibland 

kännas besvärligt eller omöjligt. Det var oftast mattider, näringsdropp och/eller 

toalettbesök som behövde anpassas kring partnern. De flesta av deltagarna hade lyckats 

bra med att anpassa sig till sin partners sjukdomssituation. 

 

Flera deltagare berättade att den sjuka partnerns parenterala nutrition innebar 

anpassningar och restriktioner i det dagliga livet. Det fanns många praktiska aspekter 

som skulle tas i beaktning, som att hjälpa sin sjuka partner med införskaffande av 

material eller som stöd vid resor. I en studie (Malone, 2002; Silver, 2004) med patienter 

som hade parenteral nutrition i hemmet framkom känslan av att vara ”bunden” och med 

restriktioner i det sociala livet och vid resor. Deltagarna hade fått anpassa sitt liv kring 

sin näring och därför fått utveckla nya intressen och hobbies. I flera andra studier om 

anhörigas upplevelser fann man liknande resultat där de sociala aktiviteterna beskrevs 

som restriktiva (Silver, 2004; Smith, Moushey, Ross & Gieffen, 1993; Smith, 1993). 

Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskriver i sin studie att restriktioner i sociala aktiviteter 

och psykologiska förändringar hos den sjuka partnern, med inslag av depression och 

irritation, var en stressfaktor för den anhörige. Detta framkom även i denna studie där en 

av deltagarna blev sjukskriven på grund av utmattning när den sjuka partnern under en 

period mådde psykiskt dåligt. Det blev helt enkelt en, vad det gäller deltagaren, för tung 

belastning.  

 

Eriksson och Svedlund (2006) och Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) menar att de 

närstående inte bara hade den sjuka personen att oroa sig för, utan även sin egen hälsa. 

De skulle hantera egna hälsoproblem, stress, utbrändhetssymtom samt fysiska 

överbelastningar och det var viktigt att distansera sig för att orka och räcka till (Eriksson 

& Svedlund, 2006; Jumisko et al. 2007). En av deltagarna i denna studie menade att det 

inte fanns tid för henne att vara sjuk eller utrymme att tycka synd om sig själv. Hennes 

småkrämpor var ju ingenting jämfört med den sjuka partnern. 

 

Trots att vardagen ofta fick planeras runt den sjuka partnerns dropp och måltider 

upplevde deltagarna att de succesivt hade vant sig vid situationen och de ändå hade gjort 

mycket roligt tillsammans. I studien av Smith (1993) upplevde de flesta partnerna att 

den parenterala nutritionen hade haft minimal påverkan på deras livskvalité och att det 

snarast hade varit en positiv förändring för både den sjuka och de själva. I denna studie 

beskriver en av deltagarna liknande känslor och menar att själva droppet inte hade haft 

någon negativ effekt på relationen och att det nog inte hade varit annorlunda utan 

parenteral nutrition. I många andra studier (Carlsson et al, 2001; Persson et al, 2004; 

Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999) har det framkommit att sjukdomen, stomin 
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och/eller parenteral nutrition har haft negativ inverkan på sexlivet. Det var ingen 

deltagare i denna studie som nämnde detta. Författarna tror att det dels kan vara för att 

frågan inte ställdes, men också för att deltagarna inte var bekanta med oss och att det är 

ett mycket känsligt och personligt ämne. 

 

I studien framkom att majoriteten av deltagarna fick anpassa mycket av sin dag efter sin 

partners matvanor och toalettbesök. För att undvika en olycka med stomibandaget, eller 

att behöva leta efter en toalett, fick paren anpassa dagen efter måltider och 

näringsdropp. Winkler et al. (2010) menar att deltagarna som hade mindre diarré eller 

mag-tarmproblem åt oftare än de med diarré eller smärta. De som hade mycket svår 

diarré upplevde att det inte spelade någon roll vad de hade för diet, diarrén avtog ändå 

inte. De upplevde dock att stomin gav dem en ökad frihet då det omedelbara behovet av 

toalett inte var så påtagligt (Winkler et al., 2010). Detta beskrevs också i denna studie 

och även om partnern inte ännu hade förlikat sig helt med stomin var problemet med 

diarrén inte lika akut. I Persson et al. (2004) beskrev en anhörig om olika tillbud där 

stomibandaget hade läckt, eller att påsen hade blivit överfull under sociala aktiviteter 

eller vid resor. De hade försökt anpassa sig genom att hjälpa och påminna sin partner 

om vad och när de skulle äta för att undvika läckage eller lukt från stomin (Persson et 

al., 2004). I en studie där deltagarna hade IBD framkom att de ofta undvek 

restaurangbesök för att undgå skammen över att magen började låta eller att de var 

tvungna att gå på toaletten mitt under en måltid (Fletcher et al., 2008). Att inte kunna 

kontrollera tarmljud och tarmtömning var starkt förknippat med rädsla, skamkänslor och 

förödmjukelse (Daniel, 2002; Wolfe & Sirois, 2008). Detta styrktes av en av deltagarna 

i denna studie som beskrev partnerns frekventa toalettvanor som ett stort problem. Både 

hon och hennes partner undvek restauranger och kulturella evenemang då de kunde leda 

till oönskad uppmärksamhet på grund av ljud och lukt. Detta upplevdes som mycket 

begränsande för deltagaren. En annan deltagare menade att man inte talar om ”området 

nedanför naveln”. Är det så att vårdgivare upplever det besvärligt att prata om vissa 

ämnen? Vi som vårdgivare behöver bli bättre på att ta upp frågor och ämnen som kan 

upplevas som obekväma. Författarna tror att om den sjuka och anhöriga ska våga ta upp 

dessa ämnen så behöver vårdaren vara bekväm och ogenerad inför dessa frågor. Hur ska 

vården annars kunna hjälpa till?  

 

Känna ansvar för sin sjuka partner uttrycktes också i studien. Deltagarna tog på sig 

ansvarsrollen i familjen och det fanns ibland en känsla av att inte riktigt räcka till. Detta 

var mer påtagligt när den sjuka partnern mådde sämre i sin sjukdom. Goldstein och 

Kenet (2002) menar att definitionen av familjen som en unik social grupp innebär 

omtanke för hela personen. Sjukdom påverkar och bryter ner familjens rutiner och 

problemen blir än större vid kronisk sjukdom då familjens regler samt roller behöver 

förändras till den nya situationen (Goldstein & Kenet, 2002). I (Söderberg, Strand, 

Haapala, Lundman 2003) beskrev de närstående att de kände sig tvungna att ta hela 

ansvaret för familjen och hushållet.  Den ekonomiska situationen förändrades då den 
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sjuka partnern inte längre kunde arbeta vilket gav en ökad arbetsbörda och deltagarna 

kände utmattning när fördelningen av arbetet i hushållet förändrades (Söderberg et al., 

2003). De deltagare som har upplevt en känsla av ansvar var alla kvinnor. Har detta 

någon betydelse ur genusperspektivet? Är det så att kvinnor oftare tar på sig ansvaret för 

familjen och det praktiska runt omkring? I en genomgång av studier om vårdgivare ur 

genusperspektiv, visar de flesta studierna att kvinnliga vårdare möter mer krav och 

spenderar mer tid på att vårda än manliga motsvarigheter (Yee & Schulz, 2000). 

Fredriksen (1996) visar i sin studie inte på att genus hade betydelse på familjekraven. 

Manliga och kvinnliga vårdgivare erbjöd generellt sett en liknande vård. Detta gäller 

både för vårdtidens längd vid varje tillfälle samt antalet timmar varje vecka (Fredriksen, 

1996). 

 

Stödet till partnern är viktigt ur många aspekter. Information om hur livet kommer att se 

ut i framtiden och förståelsen för sin sjuka partner har stor betydelse. I resultatet 

framkom hos vissa av deltagarna upplevelser av att stödet brister. Varför framkommer 

dessa brister både i resultatet och i författarnas egna erfarenheter? Deltagarna upplevde 

att mer stöd och information från vården hade underlättat deras situation, men fokus låg 

på vårdtagarens sjukdom medan deltagarna fick information om sjukdomen via sin 

partner. Lynn och Martire (2005) studie visar att inkludera nära familjemedlem 

(partnern) i psykosocialt omhändertagande vid kronisk sjukdom, kan leda till att det bli 

mer effektiva framsteg i patientens emotionella symtom, jämfört med att bara fokusera 

på patienten. Då en familjemedlem får ta del av och lära sig om partnerns sjukdom 

förändras attityd och support samt att missförstånd klaras upp (Lynn och Martire, 2005). 

Några av deltagarna i studien var många gånger oroliga för sin sjuka partner och att inte 

bli involverad av sjukvårdspersonalen var något som deltagarna i efterhand upplevde en 

saknad av.  

 

Öhman och Söderbergs (2004) studie visade att deltagarna försökte förstå den anhörigas 

sjukdom och de förändringar den hade orsakat på deras liv, men upplevde saknad av 

information och kunskap. Den mest hjälpsamma kunskapen de fick kom från andra i 

samma situation (Öhman & Söderberg, 2004). En av deltagarna berättade att han själv 

fick söka information om sjukdomen, eller fråga sin sjuka partner. Efter kontakt med en 

förening för stomiopererade hade han upplevt en större förståelse för sin sjuka partner. 

Det är naturligtvis tråkigt att partnern upplever att de måste söka information själva. Är 

det så illa, eller är det bara några få som upplever detta? Eftersom det inte fanns 

specifika frågor tog deltagarna bara upp det som de själva ville eller kanske vågade? 

Även om författarna upplevde att det fanns en öppenhet inför intervjuaren, kanske 

deltagarna inte ville säga för mycket negativt om någon annan vårdgivare?  

 

Även om livet inte kan fortsätta på samma sätt som förut för dessa deltagare, kan det 

ändå komma något bra ur situationen. Öhman och Söderberg (2004) menar att 

närstående kände glädje av att de hade en god relation med den sjuka och ett bra hem 
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trots att det nya livet innebar hårt arbete och ett stort ansvar. Efter ett långt liv ihop var 

det självklart för partnern att hon/han skulle vara där för den sjuka så länge som möjligt 

och att göra sitt bästa (Öhman & Söderberg, 2004). Detta bekräftades även i denna 

studie där deltagarna menade att det ändå hade gjort mycket roligt tillsammans med sin 

sjuka partner genom åren och det hade gjort de jobbiga perioderna uthärdliga. De 

menade att ”trots allt som hänt” hade de ändå varandra att luta sig mot och att ”det fanns 

de som hade det värre”.  

 

Slutsats 

 

Det kräver förändringar i livet att leva med någon som har SBS. Deltagarna får anpassa 

mycket av sitt liv kring den sjuka partnern och sjukdomssituationen har skapat en känsla 

av ökat ansvar för deltagarna. De upplevde att de som anhöriga inte hade fått så mycket 

stöd av sjukvården som de hade önskat. De önskade att någon hade tagit sig tiden att 

fråga hur de som partner mådde. Omvårdnadsvetenskapens fokus är att skapa kunskap 

om den sjuka personen och dess anhörigas behov. Inom distriktssköterskans 

ansvarsområde gäller det att se till hela patienten och den anhörigas livssituation. 

Blivande distriktssköterskor har en betydande roll och ska kunna bilda sig en 

uppfattning om de anhörigas hälsa samt ge individuellt stöd till hela familjen. I en studie 

av Östlinder (2004) visade det sig att närstående som upplevde sig som tillräckliga och 

nöjda med det stöd de fått löpte mindre risk för att drabbas av depressionssyndrom. 

 

Det är viktigt att öka livskvalitén för den anhöriga, inte bara för dennes egen skull, men 

också för att det kan öka livskvalitén för de båda som ett par. Önskan är att partnern ska 

få bli mer delaktig i de möten som sker inom vården. Ett förslag är att dessa partners ska 

få bli inbjudna till ett eget samtal med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. På så 

sätt kan vården få en bättre inblick i den anhörigas livsvärld och förhoppningsvis kunna 

stödja dessa personer bättre i framtiden. Då det, enligt författarnas uppfattning, saknas 

forskning för hur en partner eller annan anhörig upplever livet tillsammans med någon 

som har SBS, är det viktigt att undersöka detta. Då resultatet i denna studie visade hur 

viktigt stödet var till den anhöriga är det angeläget att undersöka dess betydelse mer 

grundligt.  

 

 

 

 

 



 23 

REFERENSER 

 
Ailsa, H. & Siew, C. (2011). Crohn’s disease. Medicine, ISSN 1357-3039, 04/2011, 

Volym 39, Nummer 4, pp. 229 - 236 

 

Andersson, S-O. (2007). Mötet och samtalet. Ingår i Fossum, B (red). Kommunikation, 

samtal och bemötande i vården. Lund: studentlitteratur. 

 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm; Natur och kultur. 

 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L. & Hamrin, E. (2002). The face of suffering 

among women with breast cancer – being in field of forces. Cancer Nursing, 25, 96-

103. 

 

Blomqvist, K. & Edberg, A-K. (2004). Att vara äldre “..man har ju sina krämpor..” 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Carlsson, E., Berglund, B. & Nordgren, S. (2001). Living with an ostomy and short 

bowel syndrome: practical aspects and impact on daily life. Journal of Wound, Ostomy 

and Continence Nursing, ISSN 1071-5754, 03/2001, Volym 28, Nummer2, pp. 96 - 105 

 

Carlsson, E., Bosaeus, I. & Nordgren, S. (2003). Quality of life and concerns in patients 

with short bowel syndrome. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), ISSN 0261-5614, 

10/2003, Volym 22, Nummer 5, pp. 445 - 452 

 

Chu, T., Dragicevich, H., Daniell, S., Ferrie, S., Scarfe, K., Lamb, S., Marks, K., 

McNamar, E., Storer, K. & Zarshenas, N. (2010). Short bowel syndrome.  NSW Branch 

Chapter of the Nutrition Support Interest Group; Nutrition & Dietetics, 2010 Mar; 67 

(1): 52-6. 

 

Cohen, F., & Lazarus, R. S. (1980). Coping with the stresses of illness. In G. C. Stone, 

F. Cohen,&N. E. Adler (Eds.), Health psychology:Ahandbook (pp. 217-254). San 

Francisco: Jossey-Bass. 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund. Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008).  Reflective lifeworld research. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Daniel, JM. (2002). Young Adults‟  Perceptions of Living With Chronic Inflammatory 

Bowel Disease. Gastroenterology Nursing 25(3), 83-94. 



 24 

DiBaise, J K., Young., R J. Vanderhoof.  & Jon, A. (2004). Intestinal rehabilitation and 

the short bowel syndrome: Part 1.
 
American Journal of Gastroenterology, ISSN 0002-

9270, 07/2004, Volym 99, Nummer 7, pp. 1386 – 1395 

   

Distriktssköterskeföreningen i Sverige.(2008). Kompetensbeskrivning- legitimerad 

sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen distriktssköterska. Hämtad 2011-10-

08 från. www.distriktsskoterska.com/download.php?f_id=135&id=1.  

Drossman,  DA., Patrick,  DL., Mitchell, CM., Zagami, E. & Applebaum,  MI. (1989). 

Health-related quality of life in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 1989; 34: 

1379–86. 

 

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken- relationer, samspel och etik 

inom socialt arbete, vård och omsorg. Liber: Malmö. 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. 2:a upplagan. Stockholm: Nordstedts Förlag AB. 

Erikson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber Utbildning. 

 

Eriksson, M. & Svedlund, M. (2006). The intruder; spouse’s narratives about life with 

chronically ill partner.  Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, 

03/2006, Volym 15, Nummer 3, pp. 324 - 333 

 

Eweles, L. & Simnett; I. (2005). Hälsoarbete. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Feigin, R., Baretz, Z. & Davidson-Arad, B. (2008). Quality of life in family members 

coping with chronic illness in a relative: an exploratory study. The Journal of 

Collaborative Family Health Care, 2008 Sep;26 (3): 267-81 (journal article-research, 

tables/charts) ISSN: 1091-7527. 

 

Fletcher, PC., Schneider, MA., van Ravenswaay, V. & Leon, Z. (2008). I Am Doing the 

Best That I Can! Living With Inflammatory Bowel Disease and/or Irritable Bowel 

Syndrome (Part II). Clinical Nurse Specialist 22(6), 278-285.   

 

Fredriksen, KI. (1996). Gender differences in employment and the informal care of 

adults. Journal of Women and Aging 8, 35–53. 

Today (24) 105-112. 

 

Fredriksson, L. (2003). Det vårdanden samtalet. Åbo Akademis förlag- Åbo Akademi 

University Press. Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap, Vasa. ISBN 951-765-

119-8. 

 

Goldstein, G. & Kenet, G. (2002). The impact of chronic disease on the family. The 

National Hemophilia Center, sheba Medical Center, Te-Hashomer, Israel.  

 

Graneheim, UH. & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 

research: concept procedures and measures to achive trustworthiness. Nurse 

Education. 

 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22DiBaise%2C+John+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Young%2C+Rosemary+J%22
http://www.distriktsskoterska.com/download.php?f_id=135&id=1


 25 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen,B. (red).(2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. Lunds: Studentlitteratur. 

 

Hellström, H., Carlander, I. (2010). Närstående I hemsjukvård. Ingår I Drevenhorn, E 

(red.), Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

Helsingforsdeklarationen. http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_A-

O/cfug/forskningsseminarie/Per_Blomstrom_forskningsseminarie.pdf. 

Hämtad 2011-05-15. 

Jeejeebhoy, Khursheed. N. (2002). Short bowel syndrome: a nutritional and medical 

approach. Canadian Medical Association. Journal; CMAJ [0820-3946] Jeejeebhoy 

år:2002 vol:166 iss:10 sidor:1297 -1302. 

 

Jeppesen, PB., Langholz, E. & Mortensen, PB. (1999). Quality of life in patients 

receiving home parenteral nutrition. Gut 1999;44(6): 844-52. 

 

Josephson, U. (2008). Samtalsmetodik. Ingår I Klang Söderkvist, B. 

Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur.   

 

Jumisko, E., Lexell, J. & Söderberg, S. (2007). The experience of treatment from other 

people as narrated with moderate or severe traumatic injury and their close relatives. 

Disability and rehabilitation.  29(19). 1535-1543. 

 

Kirkevold, M. & Strömsnes Ekern, K. (2003). Familjen i ett omvårdnadsperspektiv.  

Stockholm. Liber. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kuyper, MB. & Wester, F. (1998). In the Shadow: The Impact of Chronic Illness on the 

Patient's Partner. Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, 03/1998, Volym 8, 

Nummer 2, pp. 237 - 253 

 

Lewis, FM., Woods, NF., Hough. EE. & Bensley, LS. (1989). The family’s functioning 

with chronic illness in the mother- the spouses perspectives. Social Science & Medicine, 

ISSN 0277-9536, 1989, Volym 29, Nummer 11, pp. 1261 – 1269. 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Ingår i: 

Granskär, M. & Höglund- Nielsen (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvården Lund: Studentlitteratur. 

 

Lynn, M,. Martire, PhD. (2005). The “Relative” Efficacy of Involving Family in 

Psychosocial Interventions for Chronic Illness: Are There Added Benefits to Patients 

and Family Members. Families, Systems, & Health 2005, Vol.23, No.3, 312-328.  

 

Malone, M. (2002). Longitudinal assessment of outcome, health status, and changes in 

lifestyle associated with long-term home parenteral and enteral nutrition.  JPEN Journal 

http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_A-O/cfug/forskningsseminarie/Per_Blomstrom_forskningsseminarie.pdf
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_A-O/cfug/forskningsseminarie/Per_Blomstrom_forskningsseminarie.pdf
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22LEWIS%2C+FM%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22BENSLEY%2C+LS%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22BENSLEY%2C+LS%22


 26 

of Parenteral & Enteral Nutrition, May-Jun; 26 (3): 164-8 (journal article - research, 

tables/charts) ISSN: 0148-6071 PMID: 12005456 

 

Medicinska forskningsrådet. (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 

humanforskning. MFR rapport 2. Stockholm. 

 

Nancy, M. (1996). Chronic illness and the family life-cycle. Journal of Advanced 

Nursing, 1996, 23, 786-791. 

 

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. Ingår i: Granskär, M. & Höglund- Nielsen (red). 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården. Lund: Studentlitteratur.  

 

Persson, E., Severinsson, E. & Hellström, A-L. (2004). Spouses’ perceptions of and 

reactions to living with a partner who has undergone surgery for rectal cancer resulting 

in a stoma. Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, 2004, Volym 27, Nummer 1, pp. 85 – 90 

 

Pihl-Lesnovska, K., Hjortswang, H., Ek, A. & Frisman, G H. (2010). Patients' 

perspective of factors influencing quality of life while living with Crohn disease. 

Gastroenterology Nursing, 2010 Jan-Feb; 33 (1): 37-46. ISSN: 1042-895X PMID: 

20145449 

 

Sammarco, A. (2001). Perceived social support, uncertainty, and quality of life  

of younger breast cancer survivors. Cancer Nursing, 24(3), 212–219. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 2011, 

14 oktober, från Riksdagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.HTM. 

 

Silver, HJ. (2004). The Lived Experience of Home Total Parenteral Nutrition: An 

Online Qualitative Inquiry With Adults, children and mothers. Nutrition in clinical 

nutrition. 2004 Jun; 19(3): 297-304 (38 ref). 

 

Smith, C. (1993). Quality of life in long-term total parenteral nutrition patient and their 

family caregivers. JPEN 1993;17(6):501-506. 
 

Smith, CE., Moushey, L., Ross JA. & Gieffer, C. (1993). Responsibilities and reactions 

of family caregivers of patients dependent on total parenteral nutrition at home. Public 

Health Nurs 1993;10(2): 122–8. 
 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

Söderberg, S., Strand, M., Haapala, M. & Lundman, B. (2003). Living with a woman 

with fibromyalgia from the perspective of the husband. Journal of Advanced 

Nursing, ISSN 0309-2402, 04/2003, Volym 42, Nummer 2, pp. 143 - 150 

 

Tapp, DM. (2001). Conserving the vitality of suffering: addressing family constraints to 

illness conversations. Nursing inquiry, ISSN 1320-7881, 12/2001, Volym 8, Nummer 4, 

pp. 254 - 263 
 

http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6nsEevqq1KrqevOK%2bmuEy1sLFNnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztlGxp7VNsayzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup65NtK2uSLec5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=13
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6nsEevqq1KrqevOK%2bmuEy1sLFNnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztlGxp7VNsayzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup65NtK2uSLec5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.HTM
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Tapp%2C+D+M%22


 27 

Thompson, JS., Iyer, Kishore, R,. DiBaise, JK,. Young, RL,. Brown, CR. & Langnas, 

AN. (2003). Short bowel syndrome and Crohn’s disease. Journal of Gastrointestinal 

Surgery, ISSN 1091-255X, 12/2003, Volym 7, Nummer 8, pp. 1069 – 1072 

 

Torres, C. & Vanderhoof, J A. (2006). Chronic complications of Short bowel syndrome.  

Current Paediatrics, ISSN 0957-5839, 2006, Volym 16, Nummer 5, pp. 291 - 297 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2010-05-04 från: 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princ

per_tf_2002.pdf.  

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.  
 

Winkler, M., Hagan, E., Wetle, T., Smith, C., O’Sullivan Maillet, J. & Touger-Decker, 

R. (2010). An exploration of quality of life and the experience of living with home 

parenteral nutrition.  JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, ISSN 0148-

6071, 07/2010, Volym 34, Nummer 4, pp. 395 - 407 

 

Wolfe, BJ. & Sirois, FM. (2008). Beyond standard quality of life measures: the 

subjective experiences of living with inflammatory bowel disease. Quality of Life 

Research 17(6), 877-886. 
 

Yee, JL. & Schulz, R., (2000). Gender differences in psychiatric morbidity among 

family caregivers: a review and analysis. Gerontologist 40, 147–164. 
  

Öhman, M. & Söderberg, S. (2004). The experiences of close relatives living with a 

person with serious chronic illness. Qualitative Health Research. 14. 396-410. 
 

Östlinder, G (red). (2004). Närståendes behov: Omvårdnad som akademiskt ämne III. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Thompson%2C+Jon+S%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Iyer%2C+Kishore+R%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22DiBaise%2C+John+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Young%2C+Renee+L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Brown%2C+Cindy+R%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Langnas%2C+Alan+N%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Langnas%2C+Alan+N%22
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princper_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princper_tf_2002.pdf


 28 

 

 

BILAGA I 

Forskningspersonsinformation 

 ”Partners upplevelse av att vara anhörig till person med kort tarm syndrom”  

 

Med den här undersökningen vill vi undersöka och belysa partners upplevelse som 

anhörig till person med kort tarm syndrom. Vikten av partners upplevelse som anhörig 

väcker tankar om partners betydelse för att ge vårdtagaren största möjliga 

förutsättningar till god livsvärld.  

 

Hur går studien till?                                                                                    

Partners till vårdtagare med kort tarm syndrom tillfrågas om deltagande i studien. 

Studien ingår i en Magisterexamen och är en del av utbildningen till Distriktssköterska 

på Högskolan i Borås. Studien genomförs via intervju vid ett tillfälle med ungefärlig 

tidsåtgång på en timma, av nedan ansvariga studenter för studien. När deltagarna har 

gett sitt samtycke kontaktas de via telefon. Deltagaren och en av de studieansvariga 

kommer sedan överens om en tid och plats för genomförandet av intervjun.  

 

Frivillighet                                                                                                 

Deltagandet är helt frivilligt, man kan när som helst avbryta utan att ge någon 

förklaring. Allt material samt personuppgifter förstörs. Önskvärt är dock att någon av de 

ansvarig kontaktas så snart som möjligt. Vid eventuella frågor är man välkommen att 

ringa ansvariga personer nedan. 

 

Hantering av data och sekretess                                                                      

Svar och resultat från studien kommer att behandlas och förvaras så att inga oberoende 

kan ta del av dem. Vid bearbetning av data kommer namn att ersättas med en kod så att 

den enskilda personen inte kan identifieras Endast undertecknade ansvariga för studien 

kommer att ha tillgång till koden. Personuppgifter hanteras och regleras enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998-2004).  Alla inspelade intervjuer, utskrifter, 

personuppgifter mm kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras så snart studien 

avslutas. Ansvarig för dina personuppgifter är nedan ansvariga studenter samt 

forskningshuvudmannen: Högskolan Borås.  

 

Studieansvariga: 

 

Distriktssköterske student/ sjuksköterska Anna-Carin Johansson.                               

Högskolan Borås, Institutionen för vårdvetenskap, Allegatan 1, 501 90 Borås.                    

Mail: S084567@student.hb.        Tel: 0708-67 22 02 

   

Distriktssköterke student/sjuksköterska Ingela Ohlén                                                   

Högskolan Borås, Institutionen för vårdvetenskap, Allegatan 1, 501 90 Borås.                                                                      

Mail: ohlen67@yahoo.com          Tel: 0762-12 45 60   

                                                                             

mailto:S084567@student.hb
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Lektor/Stomiterapeut Eva Persson                                                                                       

Högskolan Borås, Institutionen för vårdvetenskap, Allegatan 1, 501 90 Borås.                   

Mail: eva.persson@hb.se.           Tel: 0705-69107. 

”Partners upplevelse av att vara anhörig till en person med 

kort tarm syndrom” 

 
 

Informerat samtycke. 
Jag har informerats om studien, fått ställa frågor, fått frågor besvarade och samtycker 

till att delta i studien. 

Jag har informerats om att det uppskattningsvis tar en timma vid intervjun som bandas. 

Jag har informerats om att handledaren till studenterna samt studien är Eva Person, 

Lektor, Högskolan Borås.  

Jag har informerats om att forskningshuvudmannen är Högskolan Borås. 

 

 

Deltagares underskrift. 

 

…………………………………………………. 

Namnförtydligande. 

 

…………………………………………………… 

 

 

Ort.    Datum. 

 

………………………………………    ……………………….. 
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