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Sammanfattning    

Varje år insjuknar cirka 1500 människor av inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige och 

de flesta drabbas i åldrarna 15-35 år. Att som ung drabbas av en kronisk sjukdom kan 

innebära extra påfrestningar då perioden kännetecknas av en intensiv 

identitetsutveckling. En inflammatorisk tarmsjukdom kan innebära hinder och 

svårigheter i det sociala livet genom de begränsningar som sjukdomen ger. En känsla av 

att vara annorlunda kan bidra till en upplevelse av stigmatisering och därför är det 

betydelsefullt att uppmärksamma denna patientgrupp. Det är av yttersta vikt att sätta sig 

in i de ungas livsvärld för att kunna skapa en bra vårdrelation. Syftet med 

litteraturöversikten är att belysa ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med 

en inflammatorisk tarmsjukdom för att möjliggöra ett vårdande utifrån patientens 

livsvärld. Analysen utgår från fem kvalitativa vetenskapliga artiklar och har analyserats 

utifrån Evans (2003) analysmodell. Resultatet redovisas med följande huvudteman, Att 

tappa fotfästet, Käppar i hjulet och Lugnet efter stormen med tillhörande subteman. 

Studien visar att de unga ständigt utövar en kamp med besvärliga symtom och 

biverkningar. Upplevelser av skam och utanförskap med känsla av stigmatisering syntes 

vara konsekvenser av tillståndet. Det framkom dessutom att känslan av att vara 

begränsad och uppleva kontrollförlust var vanligt förekommande i tillvaron. En viktig 

del var även behovet av stöd och rätt förutsättningar för att uppnå acceptans kring 

sjukdomen. I diskussionen framkommer det att välbefinnandet kan vara kopplat till 

livskvalitén vilket resoneras utifrån resultatet och sätts i förhållande till ytterligare en 

studie. Vidare diskuteras att unga med andra kroniska sjukdomstillstånd har liknande 

upplevelser kring begränsningar. En diskussion förs även kring den stigmatisering som 

individer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever och hur stigmatisering kan 

begränsas. Vidare diskuteras vilken typ av stödjade nätverk som de unga bedömer är 

viktig och hur sjuksköterskan utifrån detta kan vårda ur ett livsvärldsperspektiv.   

 

 

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, Ungdomar, Unga vuxna, Upplevelser, 

Erfarenheter, Livsvärld. 
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INLEDNING 

”När jag själv insjuknade i Ulcerös colit kändes allting plötsligt väldigt svårt. Jag 

visste ingenting om sjukdomen, kände heller ingen som levde med den. En stark 

oro och ensamhet växte inom mig.” 

Johan, 15 år 

(Bylin, 2008, s.61)  

 

Att som ung drabbas av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom kan innebära 

svårigheter både psykisk och fysiskt i det dagliga livet. Som ung kan en kronisk 

sjukdom innebära större påfrestningar då den unga genomgår en händelserik 

utvecklingsperiod med ett betydelsefullt identitetssökande och relationsskapande till 

andra människor.  Under våra tre år på sjuksköterskeprogrammet på Borås högskola har 

vi träffat patienter med inflammatorisk tarmsjukdom på varje praktikplats oavsett klinik. 

Intresset väcktes tidigt vid upptäckten av att dessa patienter finns inom alla områden i 

vården. Det är värdefullt att uppmärksamma patientgruppen i och med att sjukdomen är 

livslång och många av dessa patienter kommer att ha regelbunden kontakt med vården 

under hela sina liv. Ofta drabbas personen som ung och sjukvården följer patienten 

genom hela utvecklingen av sjukdomen, vilket gör kunskap och bemötande ur ett 

livsvärldsperspektiv viktigt. Denna patientgrupp kan uppleva en större ensamhet då det 

kan vara svårt att få kontakt med andra jämnåriga som också drabbats av sjukdomen då 

den inte är synlig. En inflammatorisk tarmsjukdom blir därför ett osynligt/dolt 

handikapp som kan leda till en känsla av utanförskap och därför vill vi lyfta fram denna 

patientgrupp.  

 

BAKGRUND 

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom 

IBD (Inflammatory bowel disease) är enligt Hanauer (2003) ett samlingsnamn för två 

olika kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. De som ingår i begreppet IBD är 

ulcerös colit och Crohns sjukdom. Dessa kännetecknas av att de går i skov, vilket 

innebär att symtomfria perioder avlöser perioder med besvärande symtom. Enligt 

svenska Mag- och tarmförbundet (2009) lever cirka 25 000 personer med Crohns 

sjukdom och 30 000 med ulcerös colit i Sverige. Att insjukna i åldrarna 15-35 är det 

mest förekommande och män och kvinnor drabbas i samma utsträckning. Geboes 

(2003) menar att det inte finns någon kartlagd orsak till varför vissa drabbas av IBD, 

men att det kan bero på en samverkan mellan ärftlighet och miljöfaktorer. Griffiths 

(2003) påvisar att 25 % av alla de som drabbas av IBD får sjukdomen i ungdomsåren 

eller i tidig vuxenålder. 

 

Ulcerös colit 

Ulcerös colit är en inflammation som drabbar det yttersta tarmlagret i tjocktarmen och 

ändtarmen. Detta ger symtom i form av frekventa diarréer, magsmärtor, gaser och 

periodvis blodig avföring. Diagnos ställs dels genom en klinisk undersökning och dels 

genom koloskopi och provtagning. En konsekvens av långvarig ulcerös colit är att den 

ger en ökad risk för att drabbas av tjocktarmscancer (Travis & Jewell, 2003). 

Panaccione och Fedorak (2003) beskriver att behandling vid ulcerös colit ofta består av 
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antiinflammatoriska och immunnedsättande läkemedel, till exempel kortison. Det kan 

också bli nödvändigt med kirurgisk behandling i form av stomi, temporär eller 

permanent, samt borttagning av delar av tarmen. 

 

Crohns sjukdom 

Crohns sjukdom kännetecknas av symtom i form av diarréer, slemmiga avföringar, 

magsmärtor, viktnedgång, fatigue (trötthetssyndrom) och hög frekvens av tarmtömning. 

Crohns drabbar alla tarmlager och inflammationen kan angripa hela mag- och 

tarmsystemet, från munnen till ändtarmen. Den typiska patienten som drabbas är en ung 

vuxen med medelåldern 28 år. Diagnosen sätts på liknande sätt som vid ulcerös colit, 

men med vissa skillnader i den kliniska undersökningen. Det är vanligt att det tar lång 

tid innan diagnosen fastställs då symtomen liknar IBS (irritabel bowel syndrome), en 

annan magåkomma som är vanlig bland unga vuxna. Behandling vid Crohns sjukdom är 

lik den vid ulcerös colit med kortison och immunnedsättande läkemedel, det är dock 

inte lika vanligt med kirurgisk behandling i form av stomi även om det förekommer 

(Forbes, 2003). 

 

Utvecklingspsykologi 

Ungdomar 

Ungdomsperioden definieras i ett åldersintervall mellan 11-17 år och perioden 

kännetecknas av önskan att passa in, att vara normal och att bli omtyckt av andra. 

Karakteristiskt för tiden mellan 11-14 år är att genomgå puberteten med dess biologiska 

och psykologiska processer (Kroger, 2007). Att i denna sköra period drabbas av 

sjukdom kan innebära en omvälvande och svår upplevelse för den unga. Woodgate 

(1998) beskriver att ungdomar kan ha svårare att hantera en kronisk sjukdom under den 

instabila utvecklingsfasen i puberteten och att det kan leda till ökad risk för 

anpassningsproblem med lägre självkänsla och ökad ångestproblematik. En lägre 

självkänsla kan i sin tur göra den unga blyg och tillbakadragen i möten med andra 

människor. Ungdomar som lever med inflammatorisk tarmsjukdom kan enligt Bylin 

(2008) uppleva svårigheter i kontakten med andra. Jämnåriga har svårt att förstå varför 

den sjuke inte kan delta i aktiviteter och skolgång i samma utsträckning vilket kan 

resultera i att den drabbade blir utfryst. Ett samspel med andra menar Kroger (2007) är 

betydelsefullt för att utveckla en känsla av identitet. Även att känna tillhörighet, att bli 

erkänd och stöttad av familj och vänner är viktiga faktorer för identitetsskapandet. 

 

Unga vuxna 

Unga vuxna beskrivs som individer från 18 år och fram till medelåldern. Perioden 

beskrivs som en övergångsfas från ungdomsåren till vuxenlivet med mer ansvar som 

följd. I åldrarna mellan 20 och 25 år är det ofta funderingar kring karriärval som är i 

centrum. Att träda in i arbetslivet eller påbörja högre studier är betydelsefullt, då det kan 

ge ett ökat självförtroende och en förmåga att grundlägga sina värderingar (Kroger, 

2007). Ett större självförtroende kan göra det lättare för den unga att skapa nya 

relationer vilket kan motverka social isolering. Perioden för unga vuxna beskriver 

Kroger (2007) som en tid då vänskap och intima relationer värdesätts högt och att 

utgöra ena halvan av ett partnerskap är en viktig del i identitetsutvecklingen. För dessa 

unga kan det finnas en oro kring att bli avvisad på grund av sin sjukdom vilket kan göra 

det svårare att skapa en djupare relation. I Bylins (2008) bok uttrycker ungdomar med 
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inflammatorisk tarmsjukdom en rädsla kring att berätta om sin sjukdom för sin partner 

då de inleder en intim relation. 

 

Livsvärlden 

Att få en kronisk sjukdom som inflammatorisk tarmsjukdom innebär en förändrad 

livsvärld för den drabbade. Att även vara ung i detta sammanhang kan innebära extra 

svårigheter då de befinner sig i en aktiv utvecklingsfas. Bylin (2008) beskriver att 

möjligheterna att leva ett normalt liv begränsas då mycket förändras i livet. Sjukdomen 

blir centrat i livsvärlden och vardagen karaktäriseras av besvärande symtom. De 

begränsningar som följer med sjukdomen kan göra att den drabbade förlorar sitt sociala 

liv som vänner och fritidsaktiviteter. Bengtsson (2005) refererar till Husserl (1972) som 

beskriver att livsvärlden är den värld vi dagligen lever i, talar om och tar för given i vår 

vardag. Människan ger objekt och föremål mening i livsvärlden och det är i vår 

livsvärld som tankar och känslor får betydelse och form. Livsvärlden uppfattas av 

människan som den konkreta verkligheten, som är absolut och uppenbar. Bengtsson 

(2005) refererar till Merleau-Ponty (1945) som menar att det är genom kroppen vi har 

tillgång till världen, vilket innebär att en förändring av kroppen ger en förändrad 

livsvärld. En kronisk sjukdom påverkar hela människan då den unga ständigt är 

medveten om sin tarmsjukdom. Det blir svårt att koppla bort sjukdomen då den blir en 

del av den levda kroppen. Schneider och Fletcher (2008) beskriver att unga som lever 

med en tarmsjukdom upplever att symtomen kontrollerar deras vardag då sjukdomen 

alltid är närvarande. Bengtsson (2005) återger Heidegger (1927) som beskriver detta 

som att den levda världen är en helhet som är odelbar och att människor är oskiljaktigt 

förbundna med sina livsvärldar. Det är genom mötet som förståelsen för den andres 

livsvärld och uppfattning äger rum. Att anta en livsvärldsansats kan genom tolkning av 

livsberättelser ge en viss tillgång till människors livsvärld. 

 

Stigmat och lidandet 

Att leva med en kronisk sjukdom kan få den unga att känna sig annorlunda, vilket bidrar 

till en känsla av utanförskap. Bylin (2008) beskriver att ungdomar och unga vuxna med 

inflammatorisk tarmsjukdom upplever sig vara annorlunda i jämförelse med jämnåriga 

och att detta kan ge en känsla av ensamhet och stigmatisering. Goffman (1972) redogör 

för begreppet stigma som ursprungligen kom från grekiskan och betecknade ett 

kroppsligt tecken avsett att visa på någonting ovanligt eller nedsättande i en persons 

moraliska anseende. Samhället har normer och förväntningar och att inte passa in i 

dessa sammanhang beskrivs som att stigmatiseras. En inflammatorisk tarmsjukdom kan 

ses som ett dolt stigma då sjukdomen inte ger tydliga förändringar i utseendet. Enligt 

Goffman (1972) kan ett osynligt stigma ge ett dolt lidande som blir tungt att bära för 

den drabbade och individen kan tvingas till isolering på grund av den skam som stigmat 

ger upphov till. Att känna sig stigmatiserad som ung kan bidra till ett påtagligt lidande 

då en central del i livet hos den unga är att passa in och hitta sin roll i samhället. Enligt 

Woodgate (1998) innebär ett liv med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, ett 

dagligt lidande som påverkar både kropp och själ. Enligt Eriksson (1994) upplever den 

stigmatiserade ett livslidande som uppstår då den normala vardagen tas ifrån den 

drabbade och ofta påverkas det sociala livet i form av social tillbakadragenhet.  
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PROBLEMFORMULERING 

Att leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som ung innebär att mötas av 

hinder och svårigheter i en period i livet som karakteriseras av utveckling och 

förändring. Sjukdomen för med sig begränsningar på grund av de fysiska symtom som 

uppstår vilket ger hinder i det sociala livet. Att inte kunna umgås med sina vänner eller 

klara av skolan i samma utsträckning som tidigare kan kännas som en förlust av sitt 

tidigare levda liv. Som ung befinner du dig i ett ständigt identitetsskapande och då blir 

det mer påtagligt vad andra tycker och tänker. Detta kan göra det svårt för den drabbade 

att tala om de svårigheter det innebär att leva med sjukdomen då det är kopplat till en 

upplevelse av skam. Att inte passa in i samhällets normer kan få den unga att uppleva 

ytterligare skam och känna sig annorlunda. Kan en upplevelse av att vara annorlunda 

leda till en känsla av utanförskap och stigmatisering? I så fall är det betydelsefullt att 

uppmärksamma denna patientgrupps upplevelser av hur det är att leva med en kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom. Vi vill genom denna studie skapa en större förståelse som 

kan bidra till att vårdpersonal får ytterligare kunskap och möjlighet att vårda patienten 

ur ett livsvärldsperspektiv. Genom att vårda ur ett livsvärldsperspektiv kan vårdpersonal 

bekräfta och möta patienten i dennes situation. Har denna patientgrupp det stöd de 

behöver för att kunna hantera sjukdomen? Om dessa människors upplevelser inte lyfts 

fram kan det ge konsekvenser som minskat förtroende i vårdrelationen och att patienten 

inte blir sedd och bekräftad.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med en kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom för att möjliggöra ett vårdande utifrån patientens livsvärld. 

 

 

METOD 

Modellen för Evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 

enligt Friberg (2006) har använts. Modellen grundar sig på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod. En sammanställning av studier ger enligt Friberg (2006) en ökad 

förståelse för ett visst fenomen. Skribenterna har valt en kvalitativ forskningsansats då 

det svarade bra mot syftet att beskriva ungas upplevelser av att leva med en kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom för att möjliggöra ett vårdande utifrån patientens livsvärld. 

Kvalitativa studier ger enligt Friberg (2006) en ökad förståelse för patienters 

erfarenheter och upplevelser. Artiklarna har analyserats enligt Evans (2003) modell för 

innehållsanalys. 

 

Litteratursökning 

Databaserna som användes var Chinal och Pubmed. Dessa valdes då de innehåller 

övervägande vårdvetenskapliga artiklar inom vård och medicin. En inledande 

ostrukturerad litteratursökning gjordes för att få en bild av hur mycket material som 
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fanns tillgängligt kring det valda ämnet. Nästa steg i sökprocessen var en egentlig 

litteratursökning där strukturerade sökord användes för att avgränsa och specificera. De 

sökord som använts i olika kombinationer är inflammatory bowel disease*, young 

adults*, living with*, adolescents* och qualitative*. Dessa sökord gav sammanlagt 38 

träffar där samtliga titlar lästes. Av dessa 38 lästes 20 abstrakt då resterande 18 titlar 

inte berörde ämnet. Av de 20 lästa abstrakten inkluderades 5 artiklar i studien. 

Resterande 15 artiklar exkluderades då de inte motsvarade syftet, var av kvantitativ art 

eller där deltagarna hade permanent stomi (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle ha fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom och vara mellan 13-30 

år. Artiklarna skulle vara kvalitativa samt inneha en vårdvetenskaplig grund. Artiklar 

där deltagarna haft temporär stomi inkluderades i studien. Utgångspunkten var att 

artiklarna skulle vara från 2000-talet. Sammanfattningsvis vilar resultatet på 5 artiklar 

(Bilaga 2) där datamaterialet tillsammans består av 123 deltagare i åldersintervallet 7-31 

år. Tre artiklar var publicerade i Kanada, en artikel från Sverige och en artikel 

publicerades i Nya Zeeland.  

 

Analys 

Artiklarna har analyserats med hjälp av Evans (2003) analysmodell i fyra steg för 

kvalitativ data. Första steget var att bestämma vilka artiklar som skulle ingå i analysen 

och utefter detta fastställa inklusionskriterierna för studien. Författarna fann 20 artiklar 

genom sökning i databaser som tycktes motsvara studiens inklusionskriterier men efter 

läsning av abstrakt begränsades dessa ner till 5 artiklar som kom att ingå i 

litteraturstudien. Därefter lästes artiklarna noggrant upprepade gånger för att kunna 

skapa en känsla av studierna som helhet i enlighet med steg två i Evans (2003) 

analysmodell. Författarna läste artiklarna på var sitt håll för att båda skulle få möjlighet 

att skapa sig en egen uppfattning av helheten. Därefter sammanställdes studiernas 

resultat i tabellform enligt Friberg (2006) för att skapa översikt av innehållet (Bilaga 2). 

Vidare i analysen beskriver Evans (2003) att gemensamma fynd i artiklarna ska 

identifieras. Artiklarna lästes ytterligare gånger där de gemensamma fynden märktes ut 

av skribenterna. Detta gjordes var för sig för att på så sätt inte förlora viktigt innehåll 

och få ytterligare säkerhet i arbetet. Därefter gick författarna ihop och jämförde fynden 

där det tydligt framkom att överensstämmande fynd plockats ut, vilket stärkte 

uppfattningen kring att materalet tolkats rätt. De fynd som identifierats skrevs upp på 

lappar och lades ut på ett bord, där fynden kunde pusslas ihop efter likheter och 

skillnader enligt Evans (2003) analysmodell. Lapparna var numrerade så att det syntes 

vilket fynd som tillhörde vilken studie, vilket underlättade när områdena skulle föras 

samman till en ny helhet. Fynden bildade subteman som i sin tur parades ihop vilket 

ledde till att huvudteman framträdde enligt Evans (2003) fjärde steg i analysmodellen.  

Analysen resulterade i tre huvudteman och åtta subteman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

RESULTAT 

Resultatet beskriver ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom och presenteras i tre huvudteman och åtta subteman (tabell 

1).  

Tabell 1.  

Huvudteman Subteman 

Att tappa fotfästet 

 

 

Käppar i hjulet 

 

 

 

 

Lugnet efter stormen 

Att drabbas 

Kampen mot sjukdomen 

 

Begränsningar i det dagliga livet 

Kontrollförlust och oförutsägbarhet 

Känslan av skam 

Upplevelsen av utanförskap 

 

Behov av stöd 

En acceptans av sjukdomen 

 

 

Att tappa fotfästet 

Två subteman framträdde ur analysen, Att drabbas och Kampen mot sjukdomen. Att 

plötsligt tappa fotfästet i tillvaron och drabbas av en livslång kronisk sjukdom kan vara 

svårt att hantera. Som ung kan det innebära turbulens i en redan händelserik 

utvecklingsperiod i livet. Att ständigt tvingas föra en kamp mot sjukdomens svårigheter 

blir en kraftansträngning för de unga. Den inflammatoriska tarmsjukdomen påverkar 

dagligen de ungas liv och gör sig ständigt påmind genom de besvär som symtomen ger 

upphov till.  

 

Att drabbas 

Att få diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom kan upplevas olika från individ till 

individ. En studie visade att de unga vuxna hanterar ett diagnosbesked utefter sin 

utbildning och socioekonomiska status samt utifrån sina tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Deltagarna upplevde antingen chock och fruktan eller lättnad och acceptans 

när de upptäckte att de hade en kronisk tarmsjukdom (Daniel, 2002). Gemensamt för 

flera studier var att de unga upplevde en lättnad över att få diagnosen då de hade ett 

behov av och fick en förklaring till sitt illabefinnande (Daniel, 2002; Lynch & Spence, 

2007; Savard & Woodgate, 2009).  Några ungdomar beskrev även hoppfullhet då de 

hade trott att deras tillstånd varit allvarligare och att de skulle möta ett cancerbesked 

(Lynch & Spence, 2007). De ungdomar som uttryckte sitt sjukdomsbesked med chock 

och fruktan hade tidigare negativa erfarenheter av inflammatorisk tarmsjukdom. Den 

unga hade en vän eller familjemedlem som haft svår inflammatorisk tarmsjukdom och 

inte kunnat hantera sjukdomen väl, vilket gett upphov till de negativt laddade känslorna 

kring tillståndet (Daniel, 2002). Studierna av Lynch och Spence (2007) och Savard och 

Woodgate (2009) visade att en fråga som ungdomarna ställde sig var, varför just jag? 

En del klandrade sig själva och funderade över om de hade gjort sig förtjänt av 

sjukdomen och om de själva på något sätt hade kunnat förhindra den. 
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Kampen mot sjukdomen 

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom ger besvärande symtom och biverkningar från 

den många gånger svåra behandlingen. Deltagarna i samtliga studier uttryckte besvär 

relaterat till symtomen från sjukdomen. De symtom som upplevdes svårast att hantera 

var smärtan, tröttheten och tarminkontinensen med dess frekventa diarréer. Även 

illamående, ätsvårigheter och blödningar från tarmkanalen uttrycktes av de unga som 

besvärande symtom (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007; 

Nicholas, Otley, Smith, Avolio, Munk & Griffiths, 2007; Savard & Woodgate, 2009). 

Trots de svåra följderna som sjukdomen medförde valde de unga att utmana sjukdomen 

genom att medvetet utöva aktiviteter som orsakade förvärrade symtom. Att arbeta eller 

studera under ett pågående skov innebar en kamp mot sjukdomen, då de unga valde att 

fortsätta trots att kroppen sa ifrån. Även sociala tillställningar som att gå ut med sina 

vänner var ett sätt för dessa unga att upprätthålla sitt sociala liv, trots att följderna 

innebar en förvärrad sjukdomsperiod (Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007). De unga 

förde en tyst kamp gentemot sjukdomen, då de medvetet undertryckte sina symtom för 

att försöka dölja sitt tillstånd. På så sätt kunde de unga upprätthålla en illusion om att 

vara frisk (Lynch & Spence, 2007; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009).   

 

En del unga upplevde att biverkningarna av läkemedelsbehandlingen var värre än 

sjukdomen. Att ständigt känna sig sjuk och ofta drabbas av förkylningar var en 

konsekvens av de immunsupprimerande läkemedel som användes vid behandlingen av 

inflammatorisk tarmsjukdom (Nicholas et al., 2007). Samtliga deltagare upplevde 

kroppsliga förändringarna i form av viktuppgång i samband med kortisonbehandling 

vilket uttrycktes som en av de svåraste biverkningarna att acceptera vid behandlingen av 

sjukdomen (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007; Nicholas 

et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009).  Det fanns även deltagare som uttryckte att de 

haft känslan av att inte vara närvarande i tillvaron då de brukat så stora mängder 

läkemedel (Lynch & Spence, 2007). Flera unga upplevde även känslomässiga 

förändringar i form av ilska och depression relaterat till sin sjukdom. Den psykiska 

smärtan upptog en stor del av de ungas liv vilket bidrog till en ständig kamp med ett 

dagligt lidande (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007; 

Savard & Woodgate, 2009).  

 

Käppar i hjulet 

I studierna identifierades fyra områden som enligt de unga gjorde deras vardag mer 

svårhanterlig. Dessa är, Begränsningar i det dagliga livet, Kontrollförlust och 

oförutsägbarhet, Känslan av skam och Upplevelsen av utanförskap. En kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom kan påverka flera områden i livet. Att som ung leva med 

ett kroniskt sjukdomstillstånd och försöka hitta sin roll i samhället försvåras av 

konsekvenserna som sjukdomen ger upphov till. Dessa konsekvenser kan upplevas som 

ett lidande i vardagen.  

 

Begränsningar i det dagliga livet 

Att känna sig begränsad har visat sig vara en del av livet vid inflammatorisk 

tarmsjukdom då flera ungdomar och unga vuxna upplevde begränsningar i vardagen i 

form av att alltid behöva en toalett att tillgå (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; 

Lynch & Spence, 2007; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). Behovet av 
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att ständigt behöva en toalett i närheten upplevdes av en del ungdomar som en 

begränsad livsvärld. Att livsvärlden reducerades uppfattades av flera deltagare som en 

svår följd av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (Brydolf & Segesten, 1996; 

Daniel, 2002). Begränsningar kring intima relationer och idrottsaktiviteter beskrevs av 

deltagarna med temporär stomi. Deltagarna skämdes över att visa sin stomi och undvek 

därför att inleda intima relationer. De unga kände även oro kring läckage från stomin 

och ofrivilliga tarmljud i samband med idrottsaktiviteter (Lynch & Spence, 2007).  

 

Enligt Daniel (2002) och Savard och Woodgate (2009) studie blev de unga begränsade i 

sitt dagliga liv på grund av de besvärande symtom som sjukdomen innebar. Flera av 

deltagarna var tvungna att avstå från olika aktiviteter, vilket ledde till begränsningar i 

deras sociala umgänge. Att gå ut med vänner upplevdes som mycket värdefullt vilket 

gjorde det svårt att missa fester och sociala sammankomster. Deltagarna i Nicholas et al. 

(2007) studie upplevde också att de tvingas avstå från sociala tillställningar på grund av 

sina symtom. De unga kände även att behandlingen upptog mycket tid och fick 

prioriteras före sociala arrangemang. I Brydolf och Segesten (1996) och Daniel (2002) 

studie hade de unga färre mellanmänskliga relationer på grund av sina begränsningar i 

sin livsstil och vissa dagar kunde en del ungdomar inte lämna hemmet på grund av 

tarminkontinens. 

 

Flera av de unga som hade födorestriktioner kände sig utelämnade från sammanhang 

där ätande var i fokus. Andra i undersökningsgruppen upplevde att födelsedagar och 

högtider inte kändes lika roligt och glädjefyllt som tidigare då maten var det centrala. 

Dessa födorestriktioner innebar ofta att den ungas sociala liv blev begränsat (Daniel, 

2002; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). 

 

Kontrollförlust och oförutsägbarhet 

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom innebar för flera av respondenterna en känsla 

av att förlora kontrollen över sin kropp och sitt liv (Daniel, 2002; Lynch & Spence, 

2007; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). Upplevelsen av kontrollförlust 

av den egna kroppen beskrev deltagarna i Daniel (2002) studie som att förlora 

kontrollen över en kroppsfunktion, i detta fall att bli tarminkontinent. I Savard och 

Woodgate (2009) studie tyckte ungdomarna att deras sjukdom var oförutsägbar då de 

aldrig visste när de skulle behöva en toalett. Med oförutsägbarheten kom känslan av 

kontrollförlust hos de unga. Även en ständig oro kring en oberäknelig 

inkontinensolycka fanns hos flera deltagare. 

 

Deltagarna i studien av Daniel (2002) och Nicholas et al. (2007) upplevde förlorad 

kontroll på grund av osäkerheten kring när sjukdomen kunde blossa upp. Att vara 

symtomfri en lång period för att sedan insjukna i ett nytt skov, gav upplevelsen av 

inflammatorisk tarmsjukdom som en oförutsägbar sjukdom. Ungdomarna i Nicholas et 

al. (2007) studie upplevde också minskad kontroll över sitt liv på grund av intrånget på 

den egna kroppen i samband med undersökningar. 

 

I Lynch och Spence (2007) studie uttryckte undersökningsgruppen svårigheter i att 

behålla kontrollen över sina symtom vilket beskrevs som en stressupplevelse. Flera 

deltagare upplevde i sin tur att stressen kunde orsaka att nya skov utlöstes. I Daniel 

(2002) och Lynch och Spence (2007) studier hade deltagarna rädsla och oro kring 
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huruvida de skulle kunna hantera sin sjukdom och dess symtom i framtiden, eller om 

utvecklingen av sjukdomen skulle förvärras. 

 

Känslan av skam 

I samtliga studier upplevde de unga en skamkänsla kopplat till sjukdomen. Att skämmas 

över sin tarminkontinens och sina toalettbesök var ett gemensamt drag hos alla 

deltagare (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007; Nicholas et 

al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). En del unga upplevde även pinsamhet kring 

andra symtom som magsmärtor och försökte dölja dessa för vänner för att kunna 

upprätthålla en illusion om att ”allt var bra” (Lynch & Spence, 2007; Savard & 

Woodgate, 2009). Ungdomarna beskrev i Brydolf och Segesten (1996) studie att de 

kände sig osäkra och hade svårt att ta kontakt med andra på grund av sina skamkänslor. 

Detta gav ett sämre självförtroende och den unga upplevde det mesta som pinsamt 

vilket resulterade i en mer passiv inställning till livet. Även skamkänslor kring att 

familjen behövt ändra sina rutiner på grund av deras tarmsjukdom uttrycktes av flera 

deltagare i studien.  

 

Skammen över kroppens fysiska förändringar beskrevs också av ungdomarna i Daniel 

(2002) och Savard och Woodgate (2009) studier. De fysiska förändringarna som 

upplevdes som mest pinsamma var följderna av biverkningar från mediciner som 

uppsvälldhet och viktuppgång, och därtill även skam kring en eventuell stomi. De unga 

som fått en temporär stomi eller haft viktuppgång försökte dölja detta genom att 

använda stora kläder som täckte kroppen. I Nicholas et al. (2007) studie redogjorde de 

mycket yngre deltagarna för en skam då de ibland behövde hjälp av en förälder när en 

ofrivillig tarmtömning hade inträffat. Integriteten upplevdes mer viktig än den tidigare 

gjort och de unga ville helst vara ifred när det gällde intimhygien.  

 

Upplevelsen av utanförskap 

De unga upplevde att sjukdomen gav en stor negativ påverkan på det sociala livet. Då 

trötthet var ett påtagligt symtom fann en del ungdomar det svårare att upprätthålla lika 

många sociala relationer som tidigare (Daniel, 2002). Andra upplevde att vännerna 

tröttnade då deras eget deltagande i aktiva fritidssysslor minskade på grund av 

tröttheten. Detta gav en känsla av ensamhet och en del av de yngre ungdomarna blev 

retade i skolan på grund av sin minskade medverkan i aktiviteterna (Nicholas et al., 

2007). Vissa unga vuxna upplevde att de saknade orken till att bidra med något till sina 

olika relationer, vilket med tiden gav ett minskat socialt liv (Daniel, 2002). 

 

Ett genomgående tema i flera av studierna var att känna sig annorlunda jämfört med 

jämnåriga (Brydolf & Segesten, 1996; Daniel, 2002; Nicholas et al., 2007; Savard & 

Woodgate, 2009). De kroppsliga förändringarna på utseendet som inflammatorisk 

tarmsjukdom och dess behandling gav upphov till fick flera unga att känna sig 

annorlunda i förhållande till andra men även till sig själva (Brydolf & Segesten, 1996; 

Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). Ungdomar som fått ett synligt 

förändrat utseende med tunt hår, blek hy och markant viktnedgång upplevde ett större 

utanförskap då de fick spydiga kommentarer kring sitt utseende (Nicholas et al., 2007). 

Uppfattningen av sig själv som annorlunda fanns hos de unga bara genom deras 

medvetenhet om att de hade sjukdomen. De ungdomar som upplevde en känsla av 

ensamhet och levde i tron om att vara den enda som drabbats, upplevde ett större 
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utanförskap. De unga upplevde sig även stigmatiserade av omgivningen vilket 

ytterligare medförde en känsla av att vara annorlunda och som gav upphov till ett 

påtagligt lidande. Stigmat för dessa unga var associerat till de tabubelagda symtom som 

inflammatorisk tarmsjukdom medförde och de uttryckte även att stigmat uppstod på 

grund av samhällets osynliga krav på att passa in och följa normen (Savard & 

Woodgate, 2009). 

 

Lugnet efter stormen 

De områden som urskilts från analysen resulterade i två subteman, Behov av stöd och 

En acceptans av sjukdomen. Efter den turbulenta fasen i sjukdomsprocessen är det 

värdefullt för de unga att hitta tillbaka till en fungerande vardag. Att ha stöd från 

omgivningen kan hjälpa den unga att lättare hantera sin sjukdom. Ett gott stöd kan även 

ge den unga rätt förutsättningar för att kunna uppleva en acceptans kring sin situation. 

Att känna acceptans kan ge den drabbade möjligheten att uppnå ett inre lugn och en 

känsla av att vara tillfreds med livet. 

 

Behov av stöd 

De flesta unga upplevde att behovet av stöd var en viktig del i deras vardag för att 

kunna hantera sin inflammatoriska tarmsjukdom. Stödet hade en positiv inverkan på 

sjukdomen och ingav hopp. De flesta upplevde att de haft stöd att tillgå, främst från 

familj och vänner, men även från lärare och sjukvårdspersonal (Brydolf & Segesten, 

1996; Daniel, 2002; Lynch & Spence, 2007; Nicholas et al., 2007). Stödet från 

omgivningen gav undersökningsgruppen en förstärkt relation till sina närstående. 

Deltagarna upplevde även att deras sjukdom hade gjort familjen mer sammanhållen. Det 

fanns också de unga som upplevt saknad och brist på stöd från någon vuxen (Nicholas 

et al., 2007). Det förekom också brist på stöd från skola och arbetsgivare där det 

saknades förståelse för de ungas problematik och ibland höga sjukfrånvaro (Brydolf & 

Segesten, 1996; Lynch & Spence, 2007; Nicholas et al., 2007). Brist på stöd kunde 

enligt Nicholas et al. (2007) studie dessutom leda till högre frånvaro från skola vilket 

kunde få till följd att betygen försämrades. De unga som inte fick ett gott stöd av familj 

och vänner hade svårare att hantera sjukdomen och det tycktes ge en ökad risk att bli 

socialt tillbakadragen (Lynch & Spence, 2007; Nicholas et al., 2007). 

 

När deltagarna upplevde en överdriven oro från familjens sida ledde det till en sämre 

familjerelation med bristande stöd. Att bli överbeskyddad och konstant övervakad av 

sina anhöriga ansågs inte som stödjande. Istället fick den unga ett minskat 

självförtroende som gjorde det svårare att hantera sjukdomen (Brydolf & Segesten, 

1996; Nicholas et al., 2007).  Att få vara ifred emellanåt och återhämta sig upplevdes av 

ungdomarna som stärkande (Lynch & Spence, 2007). 

 

Unga vuxna framhöll i Daniels (2002) studie att vården var en viktig del i deras liv. Det 

var viktigt att bli lyssnad på, känna sig delaktig i besluten och få rätt information. 

Sjuksköterskan sågs som en lyssnare, stöttepelare och informationskälla, vilket gav de 

unga vuxna en större trygghet i att leva med sin kroniska inflammatoriska tarmsjukdom. 
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En acceptans av sjukdomen 

Att känna acceptans kring sin sjukdom kan ses som det slutgiltiga målet i att leva med 

en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Enligt Daniel (2002) och Savard och 

Woodgate (2009) studier hade acceptans av sjukdomen tydliga kopplingar till hur den 

unga hanterat sitt sjukdomsbesked. De som reagerat positivt och med lättnad hade större 

förmåga att kunna uppleva acceptans kring sin sjukdom än de som reagerat med chock 

och fruktan. Brydolf och Segesten (1996) och Nicholas et al. (2007) studier visade 

istället att de unga som fått ett gott stöd hade bättre förmåga att acceptera sin sjukdom. 

De som hade svårare att känna acceptans kring sin inflammatoriska tarmsjukdom hade 

haft sämre stöd, men även negativa erfarenheter kring sjukdomen och dess behandling.  

Daniel (2002) och Nicholas et al. (2007) studier beskriver att de unga som integrerat 

sjukdomen som en del av sitt liv, accepterade lättare sin situation. 

 

Flera deltagare upplevde att de hade utvecklat en personlig mognad på grund av sin 

sjukdomserfarenhet. De unga upplevde sig även mer förberedda på andra svårigheter, 

vilket gett förmågan att hantera framtida problem och hinder. (Brydolf & Segesten, 

1996; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate, 2009). Flera unga kände sig även 

stärkta som människor på grund av sin sjukdomserfarenhet och upplevde att de fått mer 

sympati och medkänsla för andra människor. Deltagarna kände även en vilja att hjälpa 

andra som befann sig i liknande situation (Daniel, 2002; Nicholas et al., 2007; Savard & 

Woodgate, 2009). Känslan av att ha accepterat sin sjukdom beskrevs av deltagarna som 

något positivt och värdefullt som hjälpt dem att hantera sin sjukdom (Brydolf & 

Segesten, 1996; Daniel, 2002; Nicholas et al., 2007; Savard & Woodgate; 2009). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den litteraturbaserade modell som använts är enligt Friberg (2006), att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Texterna som 

inkluderades till studien var av kvalitativ art för att kunna svara på syftet som beskriver 

upplevelsen av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Analysen består av färre 

artiklar än vad som var önskvärt då fler antal artiklar skulle kunna generera en högre 

trovärdighet. Då endast fem studier inkluderats i analysen kan det ha påverkat resultatet 

genom att upplevelserna är begränsade till de studier som inkluderats för analys. 

Författarna anser att det kan finnas andra typer av upplevelser vid inflammatorisk 

tarmsjukdom som inte framkommer i resultatet. Fler artiklar i analysen skulle kunna 

påvisa större skillnader i resultatet och ge en högre validitet. Samtidigt anser 

skribenterna att fem studier ger möjlighet att gå djupare in i analysen vilket kan ha 

bidragit till en ökad nyansrikedom i resultatet. Då studierna hade tydliga likheter kan 

det innebära en större trovärdighet då flera deltagare haft likartade upplevelser. Orsaken 

till det begränsade antalet artiklar i uppsatsen är att det finns få studier gjorda inom 

denna patientgrupp. Trots detta anser skribenterna att artiklarna som inkluderades var 

djupgående och rika på innehåll vilket har gett en bra grund för analys. Möjligheten att 

inkludera kvantitativa studier diskuterades då det skulle kunna ge ett större antal artiklar 

till analysen. Dock ansågs kvantitativa studier inte svara mot syftet vilket även beskrivs 

av Paulsson (2008) som menar att kvantitativ metod har som mål att beskriva och finna 

samband. Författarna ville fånga de ungas subjektiva beskrivning av sina upplevelser 
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vilket innebär att en kvalitativ ansats enligt Friberg (2006) beskrivs som den bästa 

metoden att få en bild av erfarenheter och upplevelser. Styrkan i att integrera 

kvantitativa artiklar skulle kunna vara att det ger en högre trovärdighet i materialet då 

det ofta är ett större deltagarantal i den typen av studier. Målet var att artiklarna skulle 

vara publicerade under 2000-talet för att få ett resultat som representerar ett så aktuellt 

forskningsläge som möjligt. Trots detta inkluderades en artikel från 1996 då det är få 

studier gjorda inom det specifika området och artikeln ansågs motsvara syftet med 

uppsatsen. Författarna prövade att söka artiklar ut ett större tidsspann men fann att det 

även här fanns få studier gjorda. De studier som fanns tillgängliga behandlade vuxnas 

upplevelser vilket föll utanför inklusionskriterierna. Detsamma gällde då författarna 

manuellt sökte artiklar genom de inkluderade studiernas referenslistor. Ett annat 

kriterium var att åldersintervallet hos deltagarna skulle ligga mellan 13-30 år men 

artiklarna som inkluderades till analysen motsvarade ett åldersintervall på 7-31 år. 

Artikeln från 1996 hade ett åldersintervall på 11-31 år men inkluderades på grund av 

begränsad mängd material inom området och då författarna ansåg att åldern låg nära 

inklusionskriterierna. Valet att ta med en artikel från 7 år och uppåt berodde på att 

medelåldern i denna studie var 13 år och motsvarade därför syftet med studien. 

Artiklarna i analysen representerar Sverige, Canada och Nya Zeeland. De artiklar som 

ingår i studien är publicerade i länder med välutvecklad sjukvård och hög social välfärd 

och därför anser författarna att resultatet inte nödvändigtvis motsvarar upplevelser hos 

unga i länder med ett mindre utvecklat sjukvårdsystem. Studiernas resultat behandlade 

liknade områden vilket underlättade analysen och genom att använda Evans (2003) 

analysmodell för kvalitativ forskning fanns möjlighet att följa en tydlighet i 

analysprocessen. Det fanns tydliga likheter och samband mellan studiernas resultat, 

vilket underlättade analysen i att få fram huvudteman och subteman. Att finna abstrakta 

benämningar på huvudteman var en aning besvärligt medan subteman uppenbarade sig 

tydligt vid granskning av texterna. En önskan hade varit att göra en empirisk studie med 

djupgående intervjuer då det vid inledande litteratursökning uppdagades att det fanns få 

studier gjorda inom ämnet. Detta ansågs dock inte vara realistiskt i relation till den tid 

som är avsatt för en kandidatuppsats.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kronisk inflammatorisk tarmsjukdom påverkar de ungas dagliga liv 

på flera plan. Att drabbas upplevs som svårt då det uppstår en daglig kamp med att 

hantera besvärliga symtom och biverkningar från behandling. Samtidigt upplevs en 

lättnad kring diagnosbeskedet då de unga får en förklaring till deras illabefinnande. 

Sjukdomen ger även upphov till en känsla av kontrollförlust och oförutsägbarhet vilket 

bidrar till flera begränsningar i livet då symtomen upplevs styra de ungas vardag. Att 

leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom visade sig även orsaka känslor av 

skam, utanförskap och stigmatisering vilket innebar ett påtagligt lidande för de unga. 

Författarna har valt att lyfta fram fyra områden för diskussion från resultatet. Dessa är 

Kampen mot sjukdomen, Begränsningar i det dagliga livet, Upplevelsen av utanförskap 

och Behovet av stöd. 

 

Författarna har valt att diskutera kring subtemat Kampen mot sjukdomen då det 

framkommer av studien att de unga har uppenbara svårigheter att bemästra symtom och 

biverkningar från behandling. Resultatet tyder på att det är svårt för de unga att hantera 

de fysiska och psykiska förändringarna som uppkommer av sjukdomen. De fysiska 
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symtom som upplevdes svårast att leva med beskrevs vara smärta, trötthet och 

tarminkontinens. De unga hade även svårt att acceptera de biverkningar som 

läkemedelsbehandlingen bidrog till, främst från kortisonpreparat i form av 

ansiktssvullnad och viktuppgång. Författarna anser att de ovan beskrivna besvären ger 

en högre risk att drabbas av emotionella problem som depression, ångest och 

humörsvängningar som också beskrevs av de unga i studien. Författarna upplever att 

resultatet pekar på att de unga känner ett sämre välbefinnande på grund av dessa 

svårigheter. Ett dåligt välbefinnande tros ha en koppling till en minskad livskvalité hos 

den unga. Cunningham, Drotar, Palermo, McGowan och Arendt (2007) har beskrivit 

livskvalitén hos 49 ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom och jämfört resultatet 

med en kontrollgrupp av fysiskt friska ungdomar. Resultatet av deras studie visade att 

ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom endast upplevde lägre livskvalité i form av 

ett sämre allmäntillstånd än de friska ungdomarna i kontrollgruppen. Inom övriga 

aspekter så som smärta, mental hälsa och självförtroende upplevde sig de unga med 

kronisk tarmsjukdom ha lika god livskvalité som de friska. I resultatet framkom att 

dessa unga upplevde stora besvär kopplat till fysiska och psykiska symtom. 

Motsägelsefullt visar alltså Cunningham et al. (2007) studie att dessa unga upplever lika 

god livskvalité som friska ungdomar med undantag av ett sämre allmäntillstånd. 

Författarna ställer sig frågande till detta då resultatet indikerar att de unga har ett 

minskat välbefinnande. En förklaring till denna skillnad kan vara att kvalitativa och 

kvantitativa studier använder sig av olika metoder för att komma fram till ett resultat. 

Författarna anser att intervjumetodik ger en högre validitet då de unga får uttrycka sig 

fritt med egna ord. Resultatet visar att de unga påverkas psykiskt som en följd av 

sjukdomens besvär. Författarna ifrågasätter därför Cunningham et al. (2007) resultat 

som visar att dessa unga har lika god livskvalité gällande mental hälsa som friska 

ungdomar. Att leva med en kronisk sjukdom innebär många gånger psykiska 

påfrestningar på grund av de konsekvenser som följer med sjukdomen. 

 

Att lyfta fram Begränsningar i det dagliga livet känns värdefullt eftersom resultatet 

tyder på att känslan av att vara begränsad är en central del i att leva med en 

inflammatorisk tarmsjukdom. Den sociala aspekten av de ungas liv med kronisk 

sjukdom är enligt studien mycket påverkad av dessa begränsningar. Det som framkom 

som begränsningar i resultatet rörde fysiska aktiviter, sociala arrangemang och 

födorestriktioner. Upplevelsen av att känna sig begränsad finns även hos andra unga 

som lever med en kronisk sjukdom. I en studie av Huus och Enskär (2007) skildras att 

ungdomar i åldrarna 14-18 år med diabetes typ 1 upplever begränsningar i vardagen. 

Dessa unga upplevde begränsningar i form av födorestriktioner och att alltid behöva 

planera dagen utifrån måltider och insulinbehandling. Att delta i fysiska aktiviteter 

betydde att de unga behövde tänka på att anpassa måltider och medicinering vilket 

medförde att fler valde att inte medverka. Även upplevelsen av att bli begränsad i det 

sociala livet uttrycktes av deltagarna. I en annan studie av Gabe, Bury och Ramsay 

(2002) beskriver unga med astma i åldrarna 11-16 år sina upplevelser av begränsningar 

relaterat till sjukdomen. De unga upplevde hinder i det fysiska och sociala livet på 

grund av symtomen som astman medförde. Dessa studier påvisar att unga med andra 

typer av kronisk sjukdom upplever begränsningar i vardagen, likt de med 

inflammatorisk tarmsjukdom. På så sätt kan resultatet vara giltigt för andra unga med 

kronisk sjukdom men att begränsningarna ser olika ut för olika sjukdomstillstånd. Med 

denna kunskap kan sjukvårdspersonal i arbetet med kroniska sjukdomar arbeta för att 
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skapa bra förutsättningar för de unga att hantera begränsningarna som upplevs i det 

vardagliga livet. Skribenterna anser att det skulle vara svårt att helt motverka 

begränsningar vid kronisk sjukdom då besvären med symtomen kvarstår som orsak.  

 

Skribenterna hade en föreställning om att unga med inflammatorisk tarmsjukdom 

upplever sig stigmatiserade. Denna tanke förstärktes då det tydligt i analysen framträdde 

att unga upplevde en känsla av utanförskap på grund av sin sjukdom, vilket innebar att 

subtemat Upplevelsen av utanförskap trädde fram. Det framkom i resultatet att det 

sociala livet blev lidande då vänskap och intima relationer påverkades negativt av den 

drabbades besvär. Resultatet indikerar att de unga upplever sig vara annorlunda i 

jämförelse med vänner, vilket ansågs vara en påfrestande del i vardagen och upplevdes 

som stigmatiserande. Författarna anser att även om en inflammatorisk tarmsjukdom inte 

är synlig så kan den drabbade känna en subjektiv upplevelse av att vara stigmatiserad. 

Resultatet påvisar att den unga upplever sig annorlunda bara genom deras egen 

medvetenhet om att de led av sjukdomen. I en studie av Taft, Keefer, Leonhard och 

Nealon-Woods (2009) beskrivs förekomst och konsekvenser av stigma hos 211 

deltagare med inflammatorisk tarmsjukdom. Av 211 deltagare upplevde sig 84 % vara 

stigmatiserade vilket beskrevs vara relaterat till de tabubelagda symtom som 

inflammatorisk tarmsjukdom ger upphov till. Upplevelsen av stigma medförde det 

svårare att hantera sjukdomen vilket gav en sämre livskvalité hos den drabbade. Att 

känna sig stigmatiserad gav även upphov till en ökad risk att drabbas av depression och 

ångesttillstånd, med sämre självförtroende och självkänsla som följd. Den nämnda 

studien styrker författarnas resultat då den visar att det är vanligt hos personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom att känna sig stigmatiserade. Resultatet påvisar att det 

innebär ett påtagligt lidande för den unga att leva med ett dolt stigma. Då 

stigmatiseringen påverkar hela individen och dess sett att fungera socialt blir lidandet 

till ett livslidande. En studie av Joachim och Acorn (2000) visar att ett osynligt stigma 

är traumatiskt för individen och att det uppstår ett lidande till följd av stigmats 

konsekvenser, vilket styrker författarnas resultat. Utefter detta anser författarna att det är 

av yttersta vikt att arbeta för att motverka den stigmatisering som unga upplever i 

relation till sitt tillstånd. För att minska stigmatiseringen är det betydelsefullt att de 

ungas upplevelser av sjukdomen blir bekräftade, vilket på så sätt kan skapa en känsla av 

större acceptans hos patientgruppen. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan med 

denna kunskap kliver in och stöttar patienten i att förbättra sin förmåga att hantera de 

negativa känslorna som uppkommer till följd av stigmatiseringen. Genom att även få 

sjukdomen mer accepterad av samhället kan det leda till att unga med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever en mindre stigmatisering kring tillståndet. Resultatet av studien 

ger möjligheter att belysa patientgruppen och på så sätt bidra med att skapa en större 

förståelse för dessa unga och förhoppningsvis en känsla av acceptans hos den drabbade. 

 

Resultatet visar att stöd är en viktig faktor för att kunna hantera den kroniska 

tarmsjukdomen hos de unga. Detta utmynnade i subtemat Behov av stöd där de flesta 

unga uttryckt att de haft stöttande miljöer omkring sig under sitt sjukdomsförlopp. Flera 

av deltagarna uttryckte att vården hade en betydelsefull del i att stödja och att 

sjuksköterskans roll betraktades som den mest väsentliga. Genom att sjuksköterskan 

fick den unga att känna sig delaktighet i vården ingav detta en större trygghet och 

bekräftelse. Även Bickerton, Procter, Johnsson och Medina (2011) har beskrivit 

sjuksköterskans roll i mötet med patienten och menar att varje patient är unik och 
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behöver bemötas individuellt utifrån sin livsvärld. Författarna anser att sjuksköterskan 

ges möjlighet att hålla ett mer engagerat och empatisk samtal med stor lyhördhet för 

patienten om hon utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv. Bickerton et al. (2011) studie visar 

även att kommunikation utifrån ett livsvärldsperspektiv ger en mer personcentrerad vård 

vilket gynnar patienten. Studien visar att det även förekommer brist på stöd från familj, 

vänner och skola för några av deltagarna vilket medförde det svårare att hantera 

sjukdomen. Skribenterna hade ett antagande om att unga skulle uppleva mer brist på 

stöd från både familj, vänner och sjukvård än vad studien visade. Grunden till detta 

antagande är att sjukdomen är ett dolt tillstånd och att de unga antas undanhålla en stor 

del av de upplevda svårigheterna kring sjukdomen. Författarna anser att ett utvecklat 

stöd kan möjliggöra för unga med ett dolt sjukdomstillstånd att våga synliggöra sin 

problematik. För att utveckla ett stöd som passar alla unga med en kronisk sjukdom är 

det betydelsefullt att undersöka vilken typ av stöd som upplevs mest väsentlig. Kyngäs 

(2004) har gjort en studie med syftet att ur ungdomarnas perspektiv beskriva vilket typ 

av stöd i det sociala nätverket som ansågs viktigt.  Deltagarna bestod av 40 ungdomar i 

åldrarna 13-17 år som lever med olika typer av kroniska sjukdomstillstånd. 

Ungdomarna upplevde att det var viktig med stöd från sjuksköterka, läkare, vänner och 

familj. Flera av deltagarna uttryckte att vänner med likande sjukdom hade den bästa 

förståelsen för deras upplevelser vilket enligt författarna förmodligen beror på att dessa 

personer har likartade erfarenheter och därför delar liknande livsvärld. Författarnas 

resultat indikerar att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att stötta de unga utifrån 

deras individuella behov, vilket även beskrevs av ungdomarna i Kyngäs (2004) studie. 

Därför drar författarna den slutsatsen att det är viktigt att stödet ges utifrån patientens 

livsvärld och att vårdrelationen mellan patient och sjuksköterskan förbättras. Det är i 

mötet som sjuksköterskan får möjlighet att sätta sig in i den ungas upplevelser av att 

leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Genom att få större förståelse för de ungas 

situation ger det bättre förutsättningar att kunna vårda patienten ur ett 

livsvärldsperspektiv.  

 

SLUTSATSER 
 

Skribenterna anser att studien ger en bra grund för att kunna vårda utifrån ett 

livsvärldsperspektiv då den ger en tydlig bild av hur unga med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever sin situation. Studien anses relevant då patientgruppen inte är 

begränsad till en viss klinik inom sjukvården. Resultatet kan därför vara till användning 

för allmänsjuksköterskan på vårdcentral, vårdavdelning och vårdmottagningar vilket 

kan möjliggöra vård utifrån patientens livsvärld. Det är viktigt att få ut resultatet av 

studien för att uppmärksamma de unga som lever med en kronisk inflammatorisk 

tarmsjukdom. Genom att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för patientgruppen 

möjliggör det ett vårdande med hänsyn till den ungas livsvärld.  På så sätt kan det få den 

unga att känna sig sedd och bekräftad utifrån ett helhetsperspektiv. Författarna anser 

dock att det är värdefullt med mer empirisk forskning kring ungas upplevelser av 

inflammatorisk tarmsjukdom, då det finns få studier gjorda inom området. Detta skulle 

vara betydelsefullt för både personal och patientgrupp. Under studiens gång har 

författarna saknat forskning kring vilka insatser av sjukvården som kan bidra till en 

minskad känsla av stigmatisering hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom. Då 

resultatet indikerat att stigmatisering är ett omfattande inslag i de ungas liv är det 

värdefullt med mer forskning och kunskap kring fenomenet stigma. 
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Bilaga 1. 

Sökprocessen 
 

 

Databas: Chinal  

Sökord Antal träffar Läsning av abstractet Använda artiklar 

Inflammatory 

bowel disease 

AND young adults 

11 5 3 

 

 

Databas: Pubmed  

Sökord Antal träffar Läsning av abstractet Använda artiklar 

Inflammatory 

bowel disease 

AND adolescents 

AND qualitative 

6 4 1 

Inflammatory 

bowel disease 

AND living with 

21 11 1 
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Bilaga 2. 

Översikt av analyserad litteratur 
 

 

 Design Syfte Metod 
(urval och analys) 

Resultat 

Titel: Living 

with ulcerative 

colitis: 

experiences of 

adolescents and 

young adults. 

 

Författare: 
Marianne 

Brydolf och 

Kerstin Segesten 

 

Tidskrift: 
Journal of 

advanced 

nursing 

 

Årtal: 1996 

 

Land: Sverige 

Kvalitativ 

metod.  
Roys 

anpassnings-

modell med  

fyra begrepp 

har utgjort 

grund för 

studien.  

1. Fysiskt jag.  

2. Kropps-

uppfattning. 

3. Personligt 

jag. 

4. själv- 

förtroende. 

 

Syftet med 

denna studie 

var att få en 

djupare 

förståelse för 

ungdomars 

erfarenheter av 

hur det 

känns att leva 

med ulcerös 

kolit. 

Urvalet bestod av 

36 barn, 12 pojkar 

och 24 flickor, 

som mellan 1967-

1987 fått 

kirurgisk vård på 

sjukhus i 

Göteborg och 

Stockholm. 30 

deltagare svarade, 

varav två 

exkluderades pga. 

familjeproblem. 

Av 28 hade 10 

ileostomi. 28 

deltog i studien, 

varav 

medelåldern var 

21 år på ett 

ålderspann mellan 

11-31 år. 

Intervjuer på 1-2 

timmar gjordes, 

spelades in och 

transkriberades. 

Grounded theory 

användes vid 

analys och 

skapade 

kategorier. 

Åtta 

huvudkategorier 

bildades:  

 

1. Känsla av 

främlingskap.  

2. Minskat 

livsrum. 

(förändrad 

livsvärld)  

3. Stöd. 

4. Brist på stöd.   

5.Självförtroende. 

6. Självmisstro. 

7. Roll 

identifiering -  

Barnroll eller 

patientroll. 

8. Vuxenroll. 

Titel: Young 

adults’ 

perceptions of 

living with 

chronic 

inflammatory 

bowel disease. 

 

Författare: 
Joanne, M. 

Daniel 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

beskrivande 

forsknings-

metod 

Syftet med 

denna studie 

var att utöka 

kunskapen och 

öka den 

empiriska 

förståelsen för 

unga vuxna 

IBD patientens 

perspektiv av 

att leva med 

Urvalet bestod av 

fem unga vuxna 

som svarat på en 

tidningsannons i 

en stad i Ontario. 

Inkluderings-

kriterier var 

personer mellan 

18-24 år, haft 

IBD 24 månader 

vid studiens start, 

Forskarna har 

jämfört sina 

resultat med 

Kings teori. 

Två huvudteman 

skapades, med 

tillhörande 

subteman. 

Huvudtema 1. 

Personligt 

system. Med 7 
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Tidskrift: 
Gastroenterology 

nursing 

 

Årtal: 2002 

 

Land: Kanada 

IBD, särskilt i 

de personliga 

och sociala 

aspekterna av 

livet. Ett 

sekundärt mål 

var att 

korrelatera 

King’s teori 

om 

måluppfyllelse 

till de unga 

vuxnas 

upplevelser av 

IBD. 

 

 

vara medicin-

behandlad, kunna 

uttrycka sina 

känslor på 

flytande engelska 

och bo inom det 

geografiska 

området. 

Exkluderades 

gjorde de som 

undergått 

kirurgisk 

behandling. Två 

kvinnor och tre 

män deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes, 

transkriberades 

och lästes flera 

gånger och teman 

bildades.  

subteman.  

1. Varseblivning. 

2. Självt 

3. Tillväxt och 

utveckling. 

4. Kropps-

uppfattning. 

5. Utrymme. 

6. Tid. 

7. Inlärning. 

Huvudtema 2. 

Mellan-mänskligt 

system. Med 5 

subteman. 

1. Förhållanden. 

2.kommunikation 

3. Transaktion. 

4. Stress. 

5. Socialt system. 

Titel: A 

qualitative study 

of youth living 

with crohn 

disease. 

 

Författare: 
Teresa Lynch 

och Deb Spence. 

 

Tidskrift: 
Gastroenterology 

Nursing. 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Nya 

Zeeland. 

En kvalitativ 

fenomenologisk 

metod valdes. 

Studien syfte 

var att 

möjliggöra för 

unga 

människor att 

prata om deras 

erfarenheter så 

att analys av 

deras 

berättelser kan 

användas till 

att informera 

och förbättra 

hälso- och 

sjukvården. 

Deras 

frågeställning 

var: Hur 

upplever unga 

att leva med 

nyligen 

diagnostiserad 

crohns 

sjukdom? 

Urvalet bestod av 

fyra personer 

mellan 16-21 år 

som kontaktades 

via brev och som 

var patienter på 

gastroenterologi-

avdelning. Tre 

kvinnor och en 

man som fått 

diagnosen de 

senaste 18 

månaderna. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

utfördes som 

spelades in och 

skrevs ut. Dessa 

lästes flera gånger 

och delades in i 

olika teman. 

Tre teman 

skapades:  

 

1. Stress som en 

integrerad del i 

att leva med 

Crohns sjukdom. 

 

2. Det paradoxala 

förhållandet 

mellan rädsla och 

hopp.  

 

3. Vad som 

hjälper och vad 

som hindrar. 
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Titel: 
Challenges and 

strategies of 

children and 

adolescents with 

inflammatory 

bowel disease: a 

qualitative 

examination 

 

Författare: 
David B 

Nicholas, 

Anthony Otley, 

Claire Smith, 

Julie Avolio, 

Marla Munk och 

Anne M 

Griffiths. 

 

Tidskrift: 
Health and 

quality of life 

outcomes. 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Kanada 

 

Kvalitativ 

metod. 

Tolkande 

etnografisk 

ansats. 

Syftet med 

denna studie 

var att förstå 

den levda 

erfarenheten 

och delar av 

hur 

livskvaliteten 

skildras av 

barn och 

ungdomar med 

inflammatoris

k tarmsjukdom 

80 barn och 

ungdomar valdes 

ut från databas 

tillhörande 

Kanadas centrala 

barnsjukhus. Det 

var 44 pojkar och 

36 flickor, varav 

61 hade crohns 

sjukdom och 19 

hade ulcerös colit. 

De var mellan 7-

19 år med en 

medelålder på 

13.3 år. 

Inklusions-

kriteriet var att ha 

haft diagnosen i 6 

månader. 

Ingående 

semistrukturerade 

intervjuer i 

hemmet gjordes. 

Dessa spelades in 

och 

transkriberades. 

Fem områden 

bildades. 

 

1. Oro i relation 

till IBD symtom 

och behandling. 

2. Sårbarhet och 

brist på kontroll. 

3. Uppfatta sig 

själv negativt 

annorlunda än 

jämnåriga. 

4. Fördelarna 

med ett socialt 

stöd. 

5. Personliga 

resurser för att 

hantera 

sjukdomen. 

Titel: Young 

people’s 

experience of 

living with 

ulcerative colitis 

and an ostomy. 

 

Författare: Julie 

Savard och 

Roberta 

Woodgate 

 

Tidskrift: 
Gastroenterology 

nursing 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Kanada 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod. 

Syftet med 

denna studie 

var att få en 

förståelse för 

vad det 

innebär att 

vara en ung 

person som 

har upplevt 

både IBD och 

haft en 

tillfällig stomi. 

Sex unga vuxna 

mellan 19-24 år, 

en man och fem 

kvinnor valdes ut 

från ett 

behandlings-

center i en stor 

stad. Inklusions-

kriterier var att 

kunna prata, läsa 

och skriva på 

engelska, mellan 

18-24 år, fått 

diagnosen IBD, 

samt opererats för 

en tillfällig stomi. 

En person hade 

vid tillfället för 

studien stomi. 

Teman skapades.  

 

Ett huvudtema: 

Dölja och avslöja 

sig själv. 

 

Tre teman  

1. Oroliga 

känslor. 

Subteman: 

pinsamhet,  

vara annorlunda,  

frustation, oro, 

varför just jag? 

2. Det är svårt. 

Subteman:  

begränsningar,  

oförutsägbarhet / 

förlust av 
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Ingående 

intervjuer gjordes, 

två intervjuer av 

varje person på 

mellan 30-150 

minuter långa. 

Dessa spelades in 

och 

transkriberades. 

Lästes flera 

gånger och 

bildade teman.  

kontroll, smärtan. 

3. Förnyad 

självkänsla. 

Subteman: frihet, 

nytt liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


