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Sammanfattning    

 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanligt förekommande funktionell tarmsjukdom 

och det finns studier som visar på att 25 procent av befolkningen lider av den. IBS är en 

kronisk sjukdom som inte går att diagnostisera med hjälp av undersökningar utan 

bygger på patientens anamnes och att utesluta andra sjukdomar. Forskning visar att det 

inom sjukvården saknas förståelse och empati för patienter med IBS och hur sjukdomen 

påverkar deras livsvärld. Därför känns det väsentligt att ta reda på mer om hur patienter 

med IBS erfar sin vardag och vilka problem som kan uppstå på grund av sjukdomen. 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att leva med en funktionell tarmsjukdom 

som IBS. Metoden som användes var en litteraturöversikt där en genomgång av 

befintligt vårdvetenskaplig litteratur genomfördes. De nio artiklarna som inkluderades i 

resultatet bygger på kvalitativa studier med patientberättelser. Resultatet 

sammanställdes i sex olika teman som visar på svårigheter för patienterna där 

omgivningen inte tror på deras berättelse, skammen som uppkommer på grund av 

generande symtom, social isolering och stigmatisering i samhället. Det visade sig att 

deltagarna med diagnosen IBS i studierna hade utvecklat olika sätt att hantera sina 

symtom. Stress var den faktor som påverkade sjukdomen mest negativt och var även 

den faktor som var svårast att kontrollera. Det framkommer att det finns ett 

kunskapsbehov både hos patienterna och hos vårdpersonalen om sjukdomen IBS. 

Patienterna med IBS är också i ett stort behov av stöd och hjälp som inte alltid 

tillgodoses av sjukvården. En viktig roll ligger då på sjuksköterskan att bemöta dessa 

patienter med respekt och empati och motverka stigmatiseringen av dessa patienter. 
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INLEDNING 

Vi har valt att studera patienters upplevelser och erfarenheter av att leva med Irritable 

Bowel Syndrome (IBS) då detta är en sjukdom som inte kan påvisas av kliniska fynd 

och där orsaken till sjukdomens uppkomst fortfarande inte är fastställd. Vi är 

intresserade av att veta hur patienter med IBS hanterar sin sjukdom och hur deras liv 

förändras av den. Som färdigutbildade sjuksköterskor behöver vi en större kunskap om 

hur det är att leva med IBS och på så sätt erhålla ökad förståelse för dessa patienter. 

Under vårt tidigare arbetsliv och under våra verksamhetsförlagda studier har vi mött 

denna patientkategori och känt att kunskapen om deras sjukdom och 

sjukdomsupplevelse är bristfällig.   

 

BAKGRUND 

I bakgrunden redovisas historia och fakta om IBS samt om människan upplevelse av 

hälsa och ohälsa.  

Irritable Bowel Syndrome 

Historik 

Ett landmärke i Irritable Bowel Syndrome's (IBS) historia är 1978 då det gjordes en 

undersökning på 15 personer med mag-tarmproblem och det publicerade en artikel 

baserat på resultatet. I den framkom enligt Manning, Thompson, Heaton och Morris 

(1978, s. 654) typiska symtom för IBS och dessa symtom formade basen för Mannings 

kriterier, vilket blev ett allmänt använt begrepp. Några av kriterierna var en känsla av 

uppspändhet, buksmärta och tarmtömningsproblem (se bilaga 1). År 1988 möttes en 

expertpanel i Rom med avsikten att skapa en definition och symtombaserade kriterier 

för en kliniskt prövad design. Resultatet publicerades 1990 och kallades Rom I-

kriterierna. Rom-kommittén träffades igen 1999, vilket resulterade i Rom II-kriterierna, 

där den kroniska förekomsten definierades till minst 12 veckors besvär under ett år, inte 

nödvändigtvis sammanhängande (Malagelada, 2006, s. 58). Med hjälp av Rom III-

kriterierna som utarbetades 2006 och Manning kriterierna kan symtomen organiseras 

och IBS diagnostiseras (Drossman & Dumitrascu, 2006, s. 237). Se bilaga 1 för alla 

kriterier. 

 

Diagnos och symtom 

I klinisk praktik är IBS en svår sjukdom att diagnostisering och undersökningen går ut 

på att utesluta alla tänkbara sjukdomar som kan ge liknande symtom. IBS är en mycket 

vanlig sjukdom och det finns studier som visar på att cirka 25 procent av svenska 

befolkningen lider av den (Thorhallsson, 2007, s. 393). En studie från Storbritannien 

visar att 3 procent av patienterna som söker sig till en allmänläkare är patienter som 

lider av IBS (Harris & Roberts, 2008, s. 1).  

 

Att diagnostisera IBS är enligt Malagelada (2006, s. 59) ett kostsamt och tidskrävande 

arbete, där svårigheten att hitta en diagnos är en källa till frustration för både patient och 

läkare. När läkare i klinisk verksamhet ska använda de symtombaserade kriterierna så 

får varningssignaler och karakteristiska kännetecken användas som indikationer på 
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organisk sjukdom, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Dessa varningssignaler kan 

finnas genom noggrann anamnes, undersökningar och laboratorietester, och diagnosen 

IBS kan endast fastställas när samtliga organiska sjukdomar kan uteslutas. Att göra en 

noggrann utredning av patienternas besvär ger dem en känsla av att de blir tagna på 

allvar (Wadlund, 2012, s.25). 

 

Patienter med IBS lider av störd tarmfunktion med obehag eller smärtor i buken som 

lindras vid tarmtömning. En känsla av uppblåsthet, gaser och varierande konsistens på 

avföringen är också symtom på IBS (Thorhallsson, 2007, s. 393). 

 

Människans upplevelse av hälsa och ohälsa 

Hälsa är en subjektiv känsla för människor, en unik upplevelse som inte kan förstås helt 

av en annan människa. Ohälsa kan vara att drabbas av sjukdom, men en känsla av att 

livet är meningslöst kan också ge en upplevelse av att inte ha hälsa. För många 

människor är betydelsen av hälsa inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom utan ett bra 

och meningsfullt liv. Det är svårt att definiera begreppet hälsa, däremot finns det 

mycket beskrivet om vad ohälsa och att vara sjuk innebär. I texter som inriktar sig på att 

beskriva hälsa behandlas även där begreppet ohälsa i stor utsträckning. Hälsa är att 

förstå sig själv och sin interaktion med omgivningen på en existentiell nivå (Dahlberg & 

Segesten, 2010, ss. 50, 56). 

 

När människor drabbas av ohälsa kan sjukdomen formas av kliniska symtom som visar 

tecken på sjukdom, men ohälsan kan också ha en mer komplex och djupare dimension. 

Ohälsan kan skapa en ensamhet och en känsla hos patienten av att vara sårbar, 

ensamheten patienten upplever är existentiell och ingen kan fullt ut förstå och dela 

upplevelsen av ohälsa. Patienten kan med sin sjukdom drabbas av känslor som 

hopplöshet, skuld, skam och sjukdomen kan också drabba det sociala livet genom att 

andra människor undviker den som är sjuk, vilket ännu mer ökar känslan av ensamhet 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 33).   

 

Att beskriva hur människor upplever ohälsa är enklare än att beskriva upplevelsen av 

hälsa, vilket visar hur svårt det är att definiera vad hälsa egentligen innebär för 

människan. I dagens informationssamhälle publiceras det nästan dagligen olika artiklar 

om hur människor kan förändra sin livsstil och vad man ska äta för att må bättre och bli 

mer hälsosam. Det är svårt att inte se och påverkas av alla artiklar och rubriker om hur 

hälsa ser ut och hur människor som har hälsa ska se ut. Flertalet av de råd som ges i 

media innebär ofta att ändra livsstil och därigenom bli vacker, framgångsrik och 

samtidigt må bättre. I samhället blir människor bemötta och bedömda efter kriterier 

såsom utseende, yrkesmässig och social kompetens. Människans utseende och klädsel 

tydliggör vilken social position eller relation som han/hon befinner sig i. Också kroppen 

i sig är ett uttryck för vem jag är som människa och kroppen påverkar och används i 

mellanmänskliga relationer (Ahrne, 2007, ss. 28, 30-31).  

 

Risken är att människor förlorar sin identitet i sökandet efter hälsa. När målen som 

förespråkas är uppställda av media och har andra syften än hälsa och välbefinnande, 

finns det en fara i att bli mer och mer rotlös av sökande och därigenom uppleva en ökad 

ohälsa. Aktiviteter som inte var några problem innan en sjukdom debuterar blir efter 
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sjukdomsdebut ett hinder. Sjukdom gör att kroppen, som förut var tagen för given och 

pålitlig, kan helt plötsligt svika och inte längre tyst och stilla utföra det som begärs 

(Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 56-57, 67).  

 

Människor som drabbas av kronisk sjukdom har inte bara ett framtida liv med 

sjukdomen utan har också drabbats av en förlust av sin hälsa. Vårdandets huvudsakliga 

mål är att stärka och stödja människors hälsa men innebär också att lindra 

konsekvenserna av eventuell ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010, s.47).  

 

Det vårdvetenskapliga patientperspektivet innebär att sjuksköterskan utgår från att 

patienten är expert på sin egen situation och sin egna sjukdom. Patienten har oftast inte 

det medicinska kunnandet och sjuksköterskan kan bara allmänt säga vad olika 

sjukdomar innebär. I en del situationer där patienter söker hjälp ignoreras deras egna 

upplevelser, särskilt de patienter som ständigt återkommer med berättelser som inte 

medicinskt går att verifiera och kräver att få vara delaktiga i sin sjukdomssituation. 

Dessa patienter uppfattas som besvärliga, otrevliga och påtalar ständigt sina rättigheter 

(Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 103, 115). Hur vi uppfattar oss själva beror till stor del 

på hur omgivningen uppfattar och bemöter oss. Människor som ständigt blir misstrodda 

när de söker hjälp riskerar att till slut dela omgivningens åsikter och misstro sig själva 

(Berg, 2007, s. 169).  

 

Håkanson, Sahlberg-Blom och Ternestedt (2010, s.1121) skriver att när patienter med 

IBS söker sjukvård får de övertyga sin läkare om att de verkligen har riktiga besvär och 

att de inte försöker utnyttja systemet för att få vara sjukskrivna. Detta är ett problem 

som ökar upplevelsen av ohälsa.  

 

Dixon-Woods och Critchley (2000, s. 112) beskriver att läkare har en inofficiell 

definition där den typiska patienten med IBS beskrivs som en orolig medelsålders 

kvinna, fixerad vid sin hälsa och sin tarm och inte nödvändigtvis gift. När bilden av en 

patient med IBS generaliseras hos en vårdgivare finns det en risk att uppfattningen 

sprider sig mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och att ingen av dessa 

yrkeskategorier vill protestera mot den stereotypa bilden av IBS-patienter. Ahrne (2007, 

s. 32) beskriver i sin bok hur vårdpersonal var mer beroende av att ha goda relationer till 

sina kollegor än till patienterna och det gjorde att vårdpersonalen tillbringade mer tid 

med arbetsuppgifter utan patientkontakt för att inte uppfattas som illojala mot 

arbetsgruppen. När sköterskor och vårdbiträden intervjuades enskilt, uttalades en 

önskan att tillgodose patienternas behov så bra som möjligt. Människor har alltid en 

förförståelse och den kan vara till hjälp eller en guide som mynnar ut i att patienten 

vågar berätta om sina besvär, eller ett hinder som får effekten att patienten anpassar 

berättelsen efter vårdgivarens förförståelse (Dahlberg et al., 2003, ss. 26-27).  

 

Studier har visat att patienter med IBS upplever ett bristande engagemang och förståelse 

från sjukvården. De har upplevt både en brist på empati och att de inte blir tagna på 

allvar från olika professioner inom vården. Patienterna har också upplevt att de inte fått 

tillräckligt med information om sin sjukdom och olika behandlingsalternativ (Hakanson, 

Sahlberg-Blom & Ternestedt, 2010, s. 1117). Genom att visa patienten empati skapas en 

känsla av stöd och trygghet hos patienten, och empati ses som ett förhållningssätt hos 

vårdaren. Att ha ett empatiskt beteende innebär att visa empati i både verbal 
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kommunikation och i hur handlingar, val och beslut genomförs (Wiklund, 2003, s. 164-

166). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Årligen söker patienter hjälp för mag-tarm- relaterade besvär som slutligen resulterar i 

diagnosen IBS, en diagnos utan klinisk förklaring och som saknar konkret behandling. 

Forskning visar att det inom sjukvården saknas förståelse och empati för patienter med 

IBS och hur sjukdomen påverkar deras livsvärld. Vi vill veta mer om hur patienter med 

IBS erfar sin vardag och vilka problem som kan uppstå på grund av sjukdomen. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att leva med en funktionell tarmsjukdom 

som IBS.  
 

 

METOD 

Vi valde att göra en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att vi skapar en överblick 

över vilken forskning som finns, för att frambringa kunskap om patienters erfarenheter 

av att leva med Irritable Bowel Syndrome. En allmän litteraturöversikt är inte så 

genomgripande och detaljerad som en systematisk litteraturöversikt, och ett val mellan 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar behöver inte göras utan båda kan användas 

(Friberg, 2012, s. 133-134). Vi valde ut aktuella kvalitativa artiklar som behandlade 

ämnet upplevelsen av att leva med sjukdomen IBS för att sammanställa ett resultat och 

en översikt över befintlig forskning om ämnet.  Valet av att enbart använda kvalitativa 

artiklar i resultatet var att vi upplevde att dessa bäst svarade upp till vårt syfte. 

Datainsamling 

Inklusionskriterier för artikelsökning om patienters upplevelse av IBS var att artiklarna 

skulle vara publicerade efter år 2000 och vara kvalitativa. Under litteratursökning valdes 

artiklar ut med passande rubrik som verkade stämma överens med vår frågeställning. En 

inledande sökning i Cinahl med sökorden IBS och quality of life gjordes, vilket 

resulterade i 92 träffar och efter genomgång av överskrift och abstrakt valdes en artikel 

ut. I Pubmed genomfördes en sökning med sökorden IBS, patients och experience och 

det resulterade i 122 träffar. Denna sökning gav oss fem artiklar varav en fick sökas 

fram på Google då den ej var tillgängligt på Pubmed. En tredje sökning i Pubmed 

Central genomfördes med sökorden IBS, quality of life, family och shame. Detta 

resulterade i enbart en artikel och därför gjordes även en sökning i PsykINFO med 

sökorden IBS och quality of life där två artiklar valdes ut. Resterande sökningar gjordes 

i Cinahl för att få fram fler artiklar, en med sökorden IBS och patients perspective som 

gav 1 träff och en annan med sökorden IBS, symptoms och patient med 162 träffar. Ur 

den andra sökningen valdes tre kvantitativa artiklar ut. En slutlig sökning med samma 
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sökorden gav en kvalitativ artikel. I all artikelsökning har “all fields” använts, ämnesord 

vi använt kommer från egna ord, databasens förslag eller från ämnesord i artiklar vi valt 

ut.  

Artiklar som valdes ut efter vårt första urval granskades för att bedöma den 

vetenskapliga kvaliteten på materialet och för att bedöma om resultatet svarade mot vårt 

syfte. Granskning av studiernas kvalitet och innehåll utfördes med hjälp av de frågor 

som Friberg (2012, ss. 138-139) föreskriver och handlar om följande: artiklarnas 

teoretiska utgångspunkter, metod, syfte och hur resultatet har utformats. Under 

genomläsningen av artiklarna valdes tre artiklar bort då de inte hade relevant resultat för 

att svara mot vårt syfte vilket resulterade i att åtta artiklar valdes ut för att 

sammanställas i vårt resultat. 

 

En sekundärsökning genomfördes manuellt genom att ämnesord användes från utvalda 

artiklar och vi använde även klickbara hyperlänkar (Östlundh, 2006, s. 65). Detta 

resulterade i en artikel som föll inom våra inklusionskriterier om publiceringsår. Efter 

samtliga litteratursökningar utföll det totalt nio artiklar som användes i resultatet. 

 

För fullständig sökhistorik se bilaga 2. 

 

Dataanalys 

När urvalsprocessen var klar lästes artiklarna igenom av oss båda flera gånger för att få 

en uppfattning av innehållet och ett sammanhang i artiklarna. Efter genomläsning 

identifierade vi vilka teoretiska utgångspunkter författaren har och om 

likheter/skillnader i syftet i artiklarna fanns, även resultatdelen granskas och jämförs 

efter vilka likheter och skillnader som förkommer (Friberg, 2012, s. 140). De 

analyserade artiklarna sammanfördes i en översiktstabell, tabellmallen som användes 

var från Friberg (2012, s. 173), för att få en överskådlig jämförelse av deras likheter och 

skillnader i resultatinnehåll (se bilaga 3). Olikheter som förekom i vissa artiklar 

exkluderades då vi ansåg att enstaka olikheter inte var relevanta för vårt syfte då vi 

intresserade oss för patienternas erfarenheter ur ett bredare perspektiv. Likheter som 

framkom grupperades och gemensamma teman för resultaten kunde urskiljas vilket 

skapade våra temagrupper.  

 

Teman som valdes ut till vår resultatdel grundade sig på patienternas gemensamma 

erfarenheter av IBS som framkom i artiklarna, vi inriktade oss främst på patienternas 

egna berättelser hur deras liv påverkats och förändrats av sjukdomen IBS. De 

gemensamma erfarenheterna som vi hittade var cirka tio stycken och dessa framkom 

tydligt när vi läste igenom materialet. Vi valde sex av de mer relevanta och beskrivna 

teman som stämde mot vårt syfte, och dessa bildade våra teman i resultatdelen. Vid 

analys av valda artiklars resultat, försökte vi vara så objektiva som möjligt genom att 

identifiera vår egen förförståelse och gemensamt diskutera våra olika förutfattade 

meningar.  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån sex olika teman: frustration, skuld och skam, metoder för att 

hantera IBS, stresspåverkan, isolering och utanförskap och upplevelse av stigmatisering.  

 

Frustration 

I studien av Casiday, Hungin, Cornford, de Wit och Blell (2009, s. 44) uppger 

deltagarna att de kände frustration av ha testat många olika behandlingar mot IBS utan 

resultat. I studien framgår också att de deltagare som upplevde mest frustration även 

haft en stor påverkan på deras livskvalité. Dixon-Woods och Critchley (2000, s. 110) 

skriver att deltagarnas frustration kom från alla de råd de fått som inte fungerat och de 

råd som motsäger varandra. En läkare hade skrivit ut laxermedel medan en annan sagt 

till deltagaren att han/hon absolut inte skulle ta laxermedel.  

 

Hos deltagarna i studien av McCormick, Hammer, Farrell, Geller, James, Loftus, 

Mercer, Tilburt och Sharp (2012, s. 4-5) uppstod frustrationen på grund av den 

bristande kunskapen som fanns om etiologin av IBS och olika lösningar och rykten om 

hur IBS ska behandlas. Att behöva övertyga sin läkare att ta deras symtom på allvar och 

att höra från sin läkare att problemen de hade var psykologiskt  skapade också 

frustration. Många deltagare fick olika läkemedel utskrivna för att testa mot deras 

symtom och kände en frustration över att de fick testa så många olika preparat utan 

någon direkt effekt. En del deltagare uppfattade att läkare ansåg att alla 

sjukdomsproblem kunde lösas genom medicinering. Bertram, Kurland, Lydick, Locke 

och Yawn (2001, s. 523), Drossman, Chang, Schneck, Blackman, Norton och Norton 

(2009, s. 1535) och Schneider och Fletcher (2008, s. 141) skriver att deltagarna kände 

frustration av att inte kunna kontrollera sin sjukdom. Schneider och Fletcher (2008, s. 

144) nämner också att den mest frustrerande och utmanande delen av att ha IBS var att 

ständigt behöva tänka på kosten och undvika det som orsakar attacker av symtom på 

deras IBS. Exempel på attacker av symtom i studierna är magsmärta, gasbildning och 

diarré. 

 

Drossman et al. (2009, s. 1536) skriver om att deltagarna också upplevde frustration på 

grund av en bristande förståelse från deras partner och detta uppstod trots att deras 

partner var stöttande.  

 

Skuld och skam 

Schneider och Fletcher (2008, ss.141-142) uppger att deltagarna upplevde att deras 

sjukdom orsakade generande känslor och även skuldkänslor. Att plötsligt behöva 

avbryta en aktivitet på grund av en attack av IBS symtom eller att behöva använda 

någon annans toalett orsakade pinsamma situationer. Ofta fick de avboka möten och 

tillställningar med familj och vänner i sista minuten på grund av attacker relaterade till 

deras IBS och detta orsakade skuldkänslor. Dessa skuldkänslor över att deras sjukdom 

påverkade familjen ledde till ökad börda, som i sin tur påverkade deras psykiska hälsa 

negativt. Deltagarna i undersökningen uppgav också att det fanns en kunskapsbrist hos 
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allmänheten om sjukdomen IBS och att de ofta kände sig tvungna att förklara för 

människorna runt omkring dem vad IBS är. Detta ledde också till generande känslor och 

det var inte ovanligt att de istället valde att inte berätta om sin IBS. I en studie av 

Fletcher, Schneider, Van Ravenswaay och Leon (2008, s. 281) nämns också att 

deltagarna upplevde skuldkänslor som hörde samman med hur de kände att deras 

sjukdom påverkade deras sociala liv, exempelvis att de behövde avboka träffar och 

middagar med vänner i sista minut på grund av uppblossande symtom. 

 

Drossman et al. (2009, s.1535) nämner att deltagare valde att inte berätta för andra om 

sina symtom och döljer sin sjukdom då de upplever att den är skamfylld, pinsam och 

väcker avsmak hos andra.  I en annan studie av Kennedy, Robinson och Rogers (2003, 

s.306) uppger även en deltagare att det var pinsamt att behöva förklara för arbetsgivaren 

vad IBS är. McCormick et al. (2012, s.4) skriver om att deltagarna i deras studie talar 

om skamkänslor i sociala samband då de inte kan kontrollera symtomen på IBS, och att 

detta leder till negativ påverkan på självkänslan och självförtroendet. Casiday et al. 

(2009, s. 44) uppger att det framkom att deltagarna upplevde skuldkänslor då de själva 

inte skötte sin kost på rätt sätt och därför kanske orsakade symtomen av deras IBS. 

 

Metoder för att hantera IBS 

Fletcher et al. (2008, ss.281-284) skriver om olika tekniker som deltagarna i deras 

studie använder sig av för att hantera sin IBS. Deltagarna uppgav att de försökte 

kontrollera olika situationer, men detta var näst in till omöjligt om de ville leva ett 

vanligt liv. De använde sig också av positivt tänkande, avslappningstekniker för att 

kontrollera stress eller så ignorerade de problemen. Stöd från omgivningen var också en 

viktig faktor och utan stöd upplevde deltagarna att det var svårare att hantera sin 

sjukdom. Vetskapen om att de inte var ensamma om sin sjukdom hjälpte dem att 

hantera sin sjukdom. Kennedy, Robinson och Rogers (2003, s.307) nämner att de flesta 

deltagarna använde sig av olika strategier för att hantera sin IBS, bland annat planerade 

deltagarna sitt liv noggrant och tänkte igenom vad som skulle göras idag och dagen 

efter. De hanterade sjukdomen också genom att kontrollera sin kost och vila. Kosten var 

den metoden som deltagarna uppgav var lättast att kontrollera. Även Casiday et al. 

(2009, s.44), Schneider och Fletcher (2008, s.143), McCormick et al. (2012, ss.6-8) och 

Ronnevig, Vandvik och Bergbom (2009, s. 1680) uppger alla att kosten var en viktig del 

i hanteringen av IBS och att deltagarna ofta visste vilken mat som utlöste attacker av 

symtom på IBS. Schneider och Fletcher (2008, s.143) och Ronnevig, Vandvik och 

Bergbom (2009, s. 1680) nämner att deltagarna hade lärt sig med åren vilken mat som 

utlöste symtomen.  

 

Drossman et al. (2009, ss.1538-1539) skriver att vissa av deltagarna uppgav att deras 

IBS inte påverkade deras dagliga aktiviteter, för att de inte tillät sjukdomen att göra det. 

Dessa deltagare förberedde sig noga inför aktiviteter eller valde att ignorera sjukdomens 

symtom. Andra deltagare uppgav att de fick avstå från aktiviteter som inkluderade mat 

men kunde delta i resterande aktiviteter. I artikel av McCormick et al. (2012, ss.6-8) 

uppger deltagarna att de har utvecklat olika överlevnadsstrategier för sin sjukdom och 

att det gäller att hitta balans i livet, att hitta det som funkar för den enskilda personen då 

alla reagerar olika. 
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Både McCormick et al. (2012, ss.6-8) och Ronnevig, Vandvik och Bergbom (2009, s. 

1681) skriver att när det gällde att kontrollera kosten så var det ändå inte säkert att detta 

hjälpte i alla lägen då annan mat som man vanligen tålde också kunde utlösa attacker. 

Deltagarna uppgav också att de tog reda på var allmänna toaletter fanns inför aktiviteter 

och undvek platser som inte hade toaletter. De fick även planera sin kost utefter vad de 

skulle göra dagen efter och McCormick et al. (2012, ss.6-8) nämner också att en sista 

viktig strategi för att hantera sin IBS var humor, att inte låta sjukdomen påverka deras 

förmåga att njuta av livet. 

 

Stresspåverkan 

Bertram et al.(2001, s. 523), Casiday et al. (2009, s. 44), Schneider och Fletcher (2008, 

s. 140), Ronnevig, Vandvik och Bergbom (2009, s. 1680) och Kennedy, Robinson och 

Rogers (2003, s. 306) skriver alla om att stress var en faktor som påverkade deltagarnas 

IBS. De flesta deltagarna uppgav att stress var en utlösande faktor för attacker av 

symtom på deras IBS. Bertram et al.(2001, s. 523) och Casiday et al. (2009, s. 44) 

uppger deltagarna att stressen de upplevde sällan gick att påverka utan var något som de 

istället fick lära sig att hantera.  

 

Kennedy, Robinson och Rogers (2003, s. 306) nämner att deltagarna oftast inte uppgav 

stress som en påverkande faktor när de var i kontakt med sjukvården. Deltagarna 

upplevde att påverkan av stress på IBS var en orsak till att IBS som sjukdom inte alltid 

togs på allvar av sjukvårdspersonal. Dixon-Woods och Critchley (2000, ss. 109-110) 

skriver att åsikterna hos läkarna om IBS är stressrelaterat eller inte gick isär, en del 

hävdade att problemen uppkom på grund av stress och andra menade att problemen med 

IBS orsakade stress hos patienterna. En del av patienterna med IBS accepterade att 

stress kunde vara en bidragande faktor till deras problem, andra trodde mer på att det 

hade med intolerans av olika livsmedel att göra. 

 

Isolering och utanförskap 

Bertram et al. (2001, ss. 523-524) skriver om att deltagarna i deras studie upplevde en 

känsla av att vara isolerade från andra människor och ensamma i sitt lidande. Deltagarna 

trodde sig vara ensamma om att ha IBS och kände en bekräftelse i sina upplevelser då 

de pratade med andra deltagare i studien. Ofta undvek deltagarna sociala tillställningar 

då de var oroliga för attacker av symtom på deras IBS, vilket ökade isoleringen. På 

arbetsplatsen visste inte arbetskamraterna om att deltagarna hade IBS och trodde många 

gånger att de täta toalettbesöken var ett sätt att slippa arbeta.  

 

Fletcher et al. (2008, s. 282), Schneider och Fletcher (2008, s. 144) och Drossman et al. 

(2009, s. 1536) uppger att deltagarna ofta undvek sociala situationer helt för att slippa 

utsättas för besvär av sin IBS. Både Casiday et al. (2009, s. 42) och Dixon-Woods och 

Critchley (2000, s. 109) skriver om att patienter med IBS liv begränsas då de ständigt 

behöver oroa sig för mag-tarmbesvär och om det finns en toalett i närheten där de är. 

Deltagarna i studien av Casiday et al. (2009, s. 42) berättade också att de fick avstå från 

att göra längre resor med bil eller tåg då de var tvungna att ha närhet till en toalett. 
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Drossman et al. (2009, s. 1536) och Fletcher et al. (2008, s. 281) skriver om problem 

som uppstår för deltagarna i deras intima relationer på grund av deras IBS. Vissa av 

deltagarna tog avstånd från sina känslor för att de inte kunde hantera sina symtom på 

sjukdomen, och att ständigt behöva undvika sociala situationer skapade problem i deras 

relation med partnern. Ett par av deltagare uppgav också att de undvek intima 

situationer och att detta resulterade i separation från sin partner. 

 

Upplevelse av stigmatisering 

Drossman et al. (2009, ss. 1536, 1538) skriver att deltagarna pratar om den sociala 

stigmatiseringen som uppkommer av att ha tarmproblem och de säger att ingen 

utomstående har någon förståelse för deras sjukdom. De pratar också om att andra 

människor inte godtar IBS som en giltig förklaring till deltagarnas bekymmer och 

avfärdar svårigheten av att leva med en sjukdom som IBS. En deltagare uppgav att han 

hellre uppfattades som alkoholist i sociala sammanhang när han undvek att dricka 

alkohol på grund av sin sjukdom, än att han hade IBS.  

 

Deltagarna i studien av Drossman et al. (2009, s. 1538) var inte ute efter att få 

medlidande från sina medmänniskor eller från sjukvårdspersonalen, utan de ville istället 

ha hopp och bekräftelse. Att uppleva stigma skapade en sjukdomsbelastning hos 

deltagarna, och denna belastning lättade då de umgicks med människor i liknande 

situation som förstod dem och deras erfarenheter.  

 

Kennedy, Robinson och Rogers (2003, s. 307) och Casiday et al. (2009, s. 42) skriver 

att deltagarna undvek att berätta om sin sjukdom på grund av rädsla för stigmatisering. I 

artikeln av Kennedy, Robinson och Rogers (2003, s. 307) berättade deltagarna att de 

kunde prata fritt om sin sjukdom i fokusgrupperna och såg det som en form av terapi.   

Deltagarna i studien av Dixon-Woods och Critchley (2000, s. 111) uppfattade sig själva 

som en mycket stigmatiserad grupp patienter som den medicinska professionen inte tog 

på allvar. De kände att alla med IBS sattes i samma fack och anklagades för att vara 

neurotiska. En läkare hade sagt till sin patient att det inte var något fel på honom/henne 

och att problemen inte fanns i verkligheten. Även i studien av Bertram et al. (2001, s. 

524) hade läkarna sagt att det var inget fel på patienten med IBS. Deltagarna upplevde 

att det inte var någon idé att söka vård då de uppfattade att läkarna inte ville hjälpa dem 

med deras problem. 

 

 

DISKUSSION 

Patienters upplevelser av att leva med IBS är komplext och har visat sig påverka både 

livskvalitén och arbetslivet. I studierna framkom det att patienter upplevde frustration, 

skuld och skam på grund av sitt sjukdomstillstånd. Många har utvecklat olika sätt för att 

hantera sin IBS och uppgav att kostvanorna var det lättaste att kontrollera. Stress var 

den faktor som påverkade sjukdomen IBS mest och deltagarna i studierna upplevde att 

stressen var svår att kontrollera. Många deltagare undvek sociala situationer på grund av 

sin sjukdom och upplevde därför ett utanförskap och en stigmatisering av samhället.  
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I resultatet framkom det att många deltagare har utvecklat olika metoder för att hantera 

sina symtom på IBS. Håkanson, Sahlberg-Blom, Ternestedt och Nyhlin (2012, ss. 742-

743) skriver att deltagarna efter deras studie upplevde att de hade fått en ny förståelse 

för sin sjukdom och även för sin kropp. Studien byggde på fokusgrupper där deltagarna 

pratade och diskuterade sin IBS, om var den kan tänkas komma ifrån, olika symtom 

som deltagarna hade och hur sjukdomen påverkade deras liv. Detta skapade ett ökat 

självförtroende och självkänsla hos deltagarna, och de fick perspektiv på sina tidigare 

känslor så som hjälplöshet och av att vara ett offer. Att få en ökad förståelse för 

sjukdomen ledde till att deltagarna lättare kunde ändra fokus vid smärtor och att de blev 

mer måna om sitt välmående i stort, att unna sig att göra saker de tyckte var roligt förr 

men inte kunnat göra på grund av deras IBS. Vi tycker att denna studie visar på vikten 

av att ge patienter med IBS stöd och hjälp för att de lättare skall kunna hantera sin 

sjukdom. Dahlberg och Segesten (2010, s. 78) skriver om vikten av att känna ett 

sammanhang och en gemenskap med andra människor, och genom att föra samtal och 

ha relationer med andra kan den egna tillvaron förstås.  

 

Det framkom även i resultatet att patienter med IBS upplevde en isolering och ett 

utanförskap som orsakades av deras symtomproblematik. Vi menar att genom att träffa 

andra med samma bekymmer kan det skapa en känsla av att inte vara ensam och ett 

tillfälle där patienten öppet kan prata om sina symtom och sin livssituation. Det visade 

sig att många patienter undvek att prata om sin IBS och vår åsikt är att för att uppleva 

en känsla av livskvalité behöver patienter ingå i någon form av gemenskap med andra. 

Att ha en plats att få ventilera sina vardagsbekymmer tror att vi alla människor behöver, 

även de som inte är kroniskt sjuka. 

 

Patienter med IBS upplever ofta att när de söker hjälp från sjukvården blir de 

misstrodda och anklagas för att hitta på sina symtom. När patienter med IBS blir dåligt 

bemötta av sjukvården då de söker hjälp för sina besvär kan bero på flera olika faktorer. 

Att diskutera och svara på intima frågor om sina tarmproblem med en utomstående 

person, som deltagarna i undersökningarna gör, kan medföra en risk att deltagaren inte 

berättar omfattningen av sina besvär och att tarmbekymmer kan vara genant att 

diskutera. Enligt Håkanson, Sahlberg-Blom och Ternestedt (2010, ss. 1120-1122) blir 

det svårt för patienten med IBS att framstå som trovärdig då symtomen på IBS kommer 

och går. När väl patienten kommer till läkaren så kanske symtom saknas den dagen och 

patienten behöver då övertyga sin läkare om att problemen finns där andra dagar. 

Deltagarna i studien har blivit anklagade för att överdriva eller att de inbillar sig, och 

deltagarna upplevde att det hade varit lättare att bli trodda om de såg sjuka ut. I studien 

framgår det också att när deltagarna väl hade fått diagnosen IBS så avslutades kontakten 

med läkaren och det skedde inga uppföljningssamtal. De flesta av deltagarna fick inte 

tillfredställande information om sjukdomen eller veta hur de skulle behandla och sköta 

sin IBS. Detta trodde deltagarna berodde på bristande engagemang eller bristen på 

kunskap om IBS hos läkarna. Vi frågar oss hur mycket kunskap en allmänläkare har om 

sjukdomen IBS och om läkarkåren anser att IBS inte är en tillräckligt allvarlig sjukdom 

för att den ska tas på allvar?  

 

Våra egna erfarenheter i vårdsituationer är att vårdpersonal ofta har en förutfattad åsikt 

om olika patientgrupper och även vi själva upplever att förförståelsen kan vara ett 

hinder i mötet med olika patienter. Patienter med symtom som inte går att verifiera 
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kliniskt kan svåra att bemöta och en misstanke kan uppkomma hos vårdpersonalen att 

patienten inte har en fysisk sjukdom utan lider av psykisk ohälsa. Problemet vi har 

upplevt är att trots en medvetenhet om att varje patient ska behandlas lika och med 

respekt är det svårt att dölja sin förförståelse inför patienten. Vår erfarenhet är att 

patienter som upplevt att läkare och sjuksköterskor misstror de symtom patienten har är 

mycket känsliga för de signaler sjuksköterskan genom sitt kroppsspråk och tonfall 

avslöjar. Även då sjuksköterskan är medveten om sitt kroppsspråk och försöker dölja 

sin brist på tålamod med patienten, observerar ändå patienten sjuksköterskans egentliga 

åsikt och mötet mellan patient och sjuksköterska misslyckas. Sjuksköterskan kan hjälpa 

patienterna i deras möte med sjukvården genom att lyssna och försöka möta patienterna 

i deras livsvärld och då etablera en bra dialog. Dahlberg et al. (2003, ss. 24-25) 

beskriver livsvärlden som den värld som vi ständigt befinner oss i och som människor 

omedvetet tar för given. Genom att utgå från livsvärlden ur patientens och 

vårdvetenskapens synvinkel, ses sjukdom inte objektivt utan något som även erfars och 

påverkar patientens vardagliga tillvaro.  

 

Samtidigt som patienten upplever sin sjukdom som tydligt somatisk visar forskning att 

psykologiska faktorer spelar en stor roll i sjukdomen IBS. Heitkemper, Jarrett, Bond 

och Chang (2003, s. 62) skriver att kvinnor upplever en större grad av ångest och 

depression och studien visar att det kan finnas en länk mellan sinnestämning och 

regleringen av tarmens rörlighet, och en bakgrund med fysiska eller psykiska övergrepp 

förekommer oftare hos kvinnor med IBS än utan IBS. Frågan vi ställer oss är att om 

sjukdomen IBS har ett ursprung ur psykisk ohälsa, hur ska vi som sjuksköterskor 

bemöta dessa patienter? Vår åsikt, och även en mänsklig rättighet, är att patienter ska 

behandlas och bemötas lika oberoende av om sjukdomen är av somatisk karaktär eller 

kommer av psykisk ohälsa, men vår förförståelse och våra både medvetna och 

omedvetna fördomar påverkar i vårt möte med olika patienter. Var kommer dessa 

fördomar ifrån? Är det samhället som skapar fördomar hos människor och skiljer de sig 

åt beroende på vilket socialt samhällskikt som människor tillhör? Under en av våra 

placeringar på den verksamhetsförlagda utbildningen erfor vi att vårdpersonalen 

upplevde en rädsla inför patienter som lider av psykisk ohälsa. Denna känslan smittade 

av sig, och skapade en avvaktande hållning och en osäkerhet hos oss som studenter. 

Dessa fördomar förs vidare till studenter som representerar nästa generations 

sjuksköterskor, och hur ska vi som sjuksköterskor arbeta för att förhindra detta i 

framtiden?  

 

IBS har under många år ansetts vara en psykosomatisk störning, kanske beroende på 

frånvaron av kliniska avvikelser som bevisar sjukdom (Heitkemper et al., 2003, s. 62). 

En del patienter vill heller inte acceptera en diagnos som indikerar på att orsaken kan 

vara psykisk ohälsa, de uppträder defensivt och uttrycker med eftertryck att det inte är 

något fel på deras mentala hälsa. Känslan av att inte vara trodd och att få höra att det 

sitter i huvudet bara, stärker upplevelsen av att vara stigmatiserad (Dixon-Woods & 

Critchley, 2000, s. 111). För patienten är de kliniska symtomen som uppträder vid IBS i 

allra högsta grad verkliga, och det kan upplevas som att trovärdigheten ifrågasätts då 

patienten får höra att det är orsakat av psykisk ohälsa. Vår erfarenhet visar att 

människor i allmänhet ibland inte upplever sig drabbade av psykisk ohälsa förrän 

sjukskrivning redan är ett faktum. Den rädsla för psykisk sjukdom och dess 

konsekvenser socialt som vi upplever finns i samhället, och kanske omedvetet även 
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präglar vårt arbete och vårt bemötande av patienter. Vår idealistiska bild av att alla 

patienter ska bemötas lika är troligen en utopi, men genom att medvetandegöra 

fördomar kan bemötandet av patienter kontinuerligt förbättras. 

 

När en människa i samhället betraktas annorlunda av sin omgivning kan känslan av att 

vara stigmatiserad infinna sig. Stigmatisering är en subjektiv känsla som är förenad med 

att inte betraktas som normal och att vara utstött av samhället (Hellzén & Lilja, 2010, s. 

384). Vi förmodar att stigmatisering kan undvikas i större utsträckning om allmänheten 

får veta mer om sjukdomen IBS och hur vanligt förekommande den är. Detta både för 

att underlätta för patienterna att slippa förklara vilka problem som uppstår genom 

sjukdomen och att öka förståelsen för dessa patienter i samhället. 

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge råd och samtidigt behålla patientens förtroende 

anser vi att sjuksköterskan behöver medvetandegöra sin egen kunskap eller brist på 

kunskap. Balansen mellan att patienten blir nöjd med erbjuden vård och för 

läkare/sjuksköterskor att vara ärliga, både med sin egna kunskapsbrist och med orsaken 

till sjukdomen, är svår. Vår uppfattning är att många patienter vill att sjukvården ska 

bota deras sjukdom med hjälp av ett läkemedel och att stor tilltro sätts till medicinering 

av sjukdomar. Tillrättaläggs sanningen har patienten inte blivit bemött med respekt eller 

blivit behandlad som en adekvat vuxen människa. Berättas sanningen finns risken att 

patienten blir ledsen, upprörd och att lidandet ökar istället för att lindras men att 

undanhålla sanningen för patienten är inte etiskt rätt. En viktig del i sjuksköterskans roll 

är bemötandet av patienten och att ha en förmåga att kunna känna av en patients 

sinnesstämning. För att göra patienten nöjd med sin vård tror vi att ett gott bemötande 

och att visa respekt för den enskilda individen är viktigt. 

 

Kontrollen av vilken mat som går att äta är en central del i hanteringen av sjukdomen 

IBS. Generella råd om vad patienten kan äta finns inte, utan en individuell bedömning 

från fall till fall får göras. Övervakningen av vad som går att äta och undvikandet av 

vissa maträtter påverkar det sociala livet då umgänget runt god mat ofta är en viktig del 

i samspelet mellan människor. Både i tidningar och media finns det, enligt vår åsikt, ett 

obegränsat intresse för mat och matlagning i alla former och att när människor umgås är 

det ofta i samband med mat i någon form. För de människor som inte kan äta all mat 

och som inför varje besök som innehåller mat i någon form måste ge direktiv vad som 

går att äta, alternativt ta med mat själv, är det ett utanförskap som enligt uppsatsens 

resultat kan ge en upplevelse av stigmatisering.  

 

Kliniska bevis på om en överkänslighet eller om patologiska förändringar finns, går inte 

att verifiera, men många patienter med IBS finner att symtomen lindras av att utesluta 

vissa ingredienser i maten. Den vanligaste maten som är associerad till ökade besvär av 

IBS är mjölk, vete, ägg, nötter, skaldjur, kött och olika former av socker, men en 

kliniskt bevisad matintolerans är ovanlig (Wald & Rakel, 2008, s. 286).  

 

Vid genomläsningen av artiklarna som resultatet bygger på är de flesta deltagarna 

kvinnor och frågan som uppkommer är vad det kan bero på? Drabbas kvinnor i högre 

utsträckning av IBS och söker kvinnor oftare vård för sina problem? Heitkemper et al. 

(2003, s. 60) nämner att en högre smärtkänslighet kan vara orsaken till att kvinnor i 

större utsträckning drabbas av smärtsamma tillstånd som IBS och det finns enligt 
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samma artikel vissa tecken på att en sådan skillnad i smärtkänslighet kan finnas. Payne 

(2004, s. 20) skriver att i tidigare studier antar forskare att kvinnors ökade behov av 

vård beror på genusskillnader i hjälpsökande beteende och är associerad till neurotiska 

symtom och depression.  Vi ställer oss frågan om det är artikelförfattarnas egen 

förutfattade mening som påverkat resultatet de fått fram. Vi tycker att uppfattningen av 

IBS som en kulturellt, psykosocialt och kvinnodominerande sjukdom förstärks efter att 

läst artiklarna som uppsatsens resultat och diskussion bygger på. Enligt Heitkemper och 

Jarrett (2008, s. 276) är hög förekomst av IBS hos kvinnor beroende av vilket del av 

världen som har undersöks. Iran, Indien, Sri Lanka, och Korea är länder där IBS 

förkommer hos män i större utsträckning än kvinnor.  Överrepresentationen av kvinnor i 

utförda studier gör det svårt att göra en vetenskaplig studie på vilka könsskillnader som 

förekommer inom IBS.  

 

Heitkemper et al. (2003, ss. 60-61) har identifierat en liten skillnad i det autonoma 

nervsystemet där kvinnor och män har olika aktivitet i sympatiska och parasympatiska 

nervsystemet, vid stress reagerar män med ”slåss eller fly” medan kvinnor har 

reaktionen ”vakta och bli vän med”. Påverkar skillnaden i hur kvinnor och män hanterar 

sin stress olikheten mellan prevalensen i förekomst av IBS mellan könen och vad är 

orsaken till att män drabbas i större utsträckning i vissa länder. Är det ett genusrelaterat 

problem som gör att skillnad i prevalens av IBS förekommer då kvinnor och män har 

olika roller, vilka är inlärda genom det sociala och kulturella sammanhang som 

människor lever och växer upp i. Frågan tycker vi är intressant och stärker fördomen om 

att IBS är en mer psykosocialt och av samhället orsakad sjukdom än en fysiskt orsakad.             

 

METODDISKUSSION 

 

Vi valde att göra en litteraturöversikt då vi var intresserade av att se vilken befintlig 

forskning som fanns inom området, och det visade sig att patienters erfarenheter av att 

leva med IBS inte var ett stort utforskat område när vi utförde våra artikelsökningar. 

Detta försvårade sökprocessen men slutligen fann vi ett tillräckligt stort urval av 

artiklar. I urvalsprocessen låg fokus på att hitta artiklar med god kvalité på 

beskrivningen av patienters egna upplevelser och erfarenheter, vilket vi anser att vi 

uppnådde. Nackdelen med att göra en litteraturöversikt var att materialet var begränsat 

och att urvalet kunde vara selektivt då författarna till artiklarna väljer studiedesign efter 

sin egen åsikt (Friberg, 2012, s. 134). 

 

I många av artiklarnas studier bestod deltagarna till stor del av kvinnor, tre av studierna 

hade enbart med kvinnor och i fem varierade antalet män mellan 17 och 39 procent. Den 

sista artikeln uppgav inte könsfördelningen, och detta kan ha påverkat trovärdigheten i 

vårt resultat genom att studierna kanske inte avspeglar en rättvis bild av patienten med 

IBS. Studierna som vi valde att analysera har liknande studiedesigner, vilket kan vara en 

svaghet och kan även ha påverkat männen och kvinnornas val att delta i studierna. 

Studiedesignerna i artiklarna utfördes genom intervjuer eller i fokusgrupper med 

semistrukturerade och öppna frågor, vilket gav studiernas deltagare möjlighet att själva 

utveckla sina svar och deras egna ord kommer fram utan att påverkas eller styras av 

forskarnas frågor. Att använda sig av metoden med fokusgrupper ger deltagarna 
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möjlighet att dela gemensamma erfarenheter i grupp med andra som lider av samma 

sjukdom och reflektera över dessa ihop (McCormick et al., 2012, s. 2).  

 

Fördelen i att göra en litteraturstudie är att kunskapen av att söka fram, välja ut och 

analysera artiklar ökar och ger ett kunnande som är användbart i både kommande 

yrkesliv och i framtida studier. Fribergs (2012, ss. 138-139) förslag på olika frågor som 

kan användas i granskning av kvantitativa och kvalitativa studier underlättade vårt 

arbete vid granskningen av artiklarna, och de kan även användas i andra sammanhang 

för att granska och värdera information och kunskap.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i vårt arbete har visat att patienter med IBS upplever en frustration över att 

det inte finns tydliga råd och lösningar på deras sjukdomsproblematik, och att det inte 

finns någon klarlagd etiologi av IBS. De känner  också en frustration vid kontakten med 

sjukvården samt oförmågan att kunna kontrollera sin sjukdom. Det framkom även att 

patienterna kände skuld och skam över sin situation och de symtom som uppkommer 

vid IBS. För att försöka hantera sin sjukdom hade patienterna lärt sig olika metoder och 

strategier. Det visade sig att stress påverkade sjukdomen mest negativt och utlöste olika 

symtom på IBS hos patienterna. Stressen var den faktor som deltagarna i studierna 

uppgav var svårast att kontrollera. En stor del av patienterna kände ett utanförskap och 

en isolering från sociala sammanhang, då de inte vågar delta på grund av sin sjukdom. 

En upplevelse av stigmatisering från omgivningen och sjukvården infann sig också hos 

många och även yrkeslivet påverkades negativ av sjukdomen. 

 

Vi tror att detta arbete kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad insikt och förståelse 

för patienten som lider av IBS. I vårt arbete som sjuksköterskor kommer vi att träffa 

patienter med IBS och även patienter med andra sjukdomar som har en diffus och svår 

diagnostiseringsproblematik, i vilken vår kunskap vi erhållit genom vår litteraturstudie 

kommer att vara användbar. Genom ett reflekterande förhållningsätt där vi arbetar 

utifrån patientens berättelse, upplever vi att vår kunskap och våra förutsättningar att 

bemöta dessa patienter bra i vårt kommande yrke har förbättrats.  

 

Vi anser att utökad forskning inom detta område borde genomföras. Det begränsade 

antalet artiklar som fanns visar tydligt att mer forskning krävs och vi hade gärna läst fler 

svenska artiklar för att få en rättvis syn på patientens upplevelse av IBS inom det 

svenska samhället. Vidareutveckling av forskningen vore också bra för att undersöka 

mer om vad patienter med IBS behöver i form av stöd och hjälp från sjukvården, och 

hur detta kan utföras på bästa sätt. 
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 BILAGA 1 

Diagnoskriterier för Irritable Bowel Syndrome 
 

Manningkriterierna: 

 
1. Känsla av utspändhet 

2. Synbar utspändhet 

3. Lättnad av smärta vid defekation 

4. Lösare avföring vid smärta 

5. Mer frekventa defekationer vid smärta  

6. Slemmiga avföringar 

7. En känsla av ofullständig tömning av tarmen 

 

 

ROM I-kriterierna: 

 

Konstanta eller återkommande symtom av buksmärta eller obehag som: 

 lättar vid defekation och/eller 

 förknippad med en förändring i avföringsfrekvens och/eller 

 förknippad med en förändring i avföringskonsistens och 

Två eller fler av följande egenskaper minst en fjärdedel av tillfällen eller dagar: 

 förändrad avföringsfrekvens (definieras som färre än 3 tarmtömningar/vecka 

eller fler än 3 tarmtömningar/dag) 

 förändrad avföringskonsistens (klumpig/hård eller lös/vattnig) 

 förändrad avföringsgång (spänning, brådska eller en känsla av otillräcklig 

tömning) 

 slemmig avföring 

 uppblåsthet eller känsla av svullnad mage 

 

ROM II-kriterierna: 

 

Under ett år haft en period, inte nödvändigtvis sammanhängande av 12 veckors besvär, 

av minst två av följande tre symtom:  

 Smärta som lindras av att defekation. 

 Förändring av avföringsfrekvens. 

 Förändring av konsistensen på avföringen. 

Delsymtom: 

  Mer tre tarmtömningar per dag eller mindre än tre tarmtömningar per vecka 

 Akut behov av defekation eller otillräcklig tarmtömning 

 Förändrad konsistens, hård/knölig eller lös/vattentunn avföring. 

 Slemmig avföring 

 Uppblåst mage 

Övriga risksymtom för Irritable bowel syndrome 

 Blodig avföring 

 Feber 

 Dehydrering orsakad av diarré 

 Förstoppning 
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 Anemi 

 Viktnedgång 

 Nattliga besvär 

 Ärftlighet 

 Symtomen debuterar <50 år 

 Symtom på malabsorbtion 

 Nedsatt tyroideafunktion 

 

Varningssignaler och karakteristiska kännetecken: 

Medicinsk historia 

 Debut före 50 års ålder 

 Ärftlighet, familjehistoria av olika tarmsjukdomar 

 Anamnes av onormal tillväxt eller delning av celler i tarmen. 

 Resa till platser med endemiska parasitsjukdomar 

 Nyligen antibiotikaanvändning 

 Förvärring av symtom utan perioder av lättnad 

 

Fysisk undersökning 

 Upprepade kräkningar 

 Viktnedgång 

 Rektala blödningar 

 Ständiga diarréer 

 Allvarlig förstoppning 

 Feber 

 Nattliga besvär 

 Onormal fysiska förändringar 

 

Laboratorietester 

 Blodvärde 

 Leukocyter 

 Blodig avföring 

 Höga nivåer av erytrocyter i serum? 

 Onormal kemisk sammansättning 

 Onormala nivåer av tyroidea - stimulerande hormon 

 

(Malagelada, 2006, ss. 58-60) 

 

ROM III-kriterierna enligt Ohlsson och Truedsson (2011, s. 126): 

 

Återkommande buksmärta eller obehag under minst 3 dagar/månad de 3 senaste  

månaderna. Symtomdebut för minst 6 månader sedan och med minst 2 av 3 

kännetecken: 

1. smärtan lättar vid tarmtömning 

2. smärtan är associerad med ändrad avföringsfrekvens 

3. smärtan är associerad med ändrad avföringskonsistens. 

 

Kriterier som stödjer IBS-diagnosen 

1. Färre än 3 tarmtömningar/vecka eller fler än 3 tarmtömningar/dag 

2. Hård avföring (”harlortar”) 
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3. Lös eller vattnig avföring 

4. Krystning vid tarmtömning 

5. ”Urgency” (bråttom till toalett) 

6. Känsla av ofullständig tarmtömning 

7. Slem i avföringen 

8. Buksvullnad, känsla av uppblåsthet i buken 
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BILAGA 2 

Sökhistorik 
Databas Ämnesord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

 

Cinahl IBS och quality of 

life 

92 En vald kvalitativ 

artikel 

Cinahl IBS och family, 22   

PubMed IBS och patients 2963   

  IBS och patients 

och experience 

122 Fem valda 

kvalitativa artiklar, 

en artikel gick inte 

att få fram, använde 

Google för få fram 

artikeln.  

PubMed Central IBS 4388  

 IBS och experience 1249  

 IBS och experience 

och  quality of life 

594   

 IBS och experience 

och  quality of life 

och family 

336   

 IBS och experience 

och  quality of life 

och family och 

shame 

8  En vald kvalitativ 

artikel 

PsykINFO IBS och quality of 

life 

95 Två valda 

kvalitativa artiklar 

Cinahl Sökord: IBS 618 träffar  

 Sökord: IBS och 

patients perspective 

1 träff En vald kvalitativ 

artikel, länk från” 

fler har intresserat 

sig” gav ytterligare 

en artikel. 

 Sökord: IBS och 

symptoms 

665 träffar  

 Sökord: IBS och 

symptoms och 

patient 

162 träffar Tre kvantitativa 

artiklar 

 Sökord: IBS och 

symptoms och 

patient 

162 träffar En kvalitativ artikel 
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BILAGA 3 

Författare, 

årtal, titel 

och 

tidskrift 

Teoretiska 

utgångspunkter 

Syfte Resultat Likheter 

och/eller 

skillnader 

Bertram S., 

Kurland M., 

Lydick E., 

Locke R. 

och Yawn 

B.P. 

"The 

Patient's 

Perspective 

of Irritable 

Bowel 

Syndrome" 

The Journal 

of Family 

Practice 

2001 

 

 

IBS är inte väl 

förstådd av 

läkare eller 

patienter och 

anses inte vara 

signifikant av 

den medicinska 

samfundet. 

 

Att förstå hur 

IBS påverkar 

patienters liv 

och deras 

kontakt med 

läkare och 

vården. 

Beskriver 

deltagarnas 

upplevelse av 

frustration och 

bristen på 

kontroll vilket 

påverkade livet 

genom att 

deltagarna 

isolerade sig. 

Sökande efter 

en nisch där 

just patientens 

egen sjukdom 

passade in, 

svårigheten i 

att inte bli 

tagen på allvar 

Brist på 

kontroll, 

Påverkan på 

dagligt liv 

genom 

isolering.  

Inte tagen på 

allvar 

 

 

Skillnad: 

Patienterna vill 

hitta en nisch 

för att passa in 

med sin 

sjukdom  

Drossman 

D.A., Chang 

L., Schneck 

S., 

Blackman 

C., Norton 

W.F. och 

Norton N.J. 

"A focus 

group 

assessment 

of patient 

perspectives 

on Irritable 

Bowel 

Syndrome 

and illness 

severity" 

Digestive 

diseases and 

science 

2009 

 

Finns fortfarande 

lite kunskap på 

hur man ska 

definiera eller 

förstå olika 

faktorer som 

bidrar till 

svårhetsgraden 

av IBS från ett 

patient- 

perspektiv. 

 

Syftet är att 

förstå patient-

upplevelsen av 

IBS och faktorer 

som bidrar till 

svårighetsgraden 

av sjukdomen. 

Beskriver den 

osäkerhet och 

oförutsägbarhet 

som patienterna 

upplever och 

som ger 

frustration. En 

känsla av 

skuld, skam 

och rädsla som 

leder till 

restriktioner i 

livet. En känsla 

av förlust av 

frihet och 

fungerande 

sexualliv.  

Osäkerheten, 

oförutsägbarhet

en. Känslan av 

skuld och 

skam. 

Inskränkningar 

det dagliga 

livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad: 

Tar upp 

svårigheterna 

med sexuallivet 

Fletcher Få studier har Syfte att För kvinnorna i Olika strategier 



 22 

P.C., 

Schneider 

M.A., Van 

Ravenswaay 

V. och Leon 

Z. 

"I am doing 

the best I 

can! Living 

with 

Inflammator

y Bowel 

Disease 

and/or 

Irritable 

Bowel 

Syndrome" 

Clinical 

Nurse 

Specialist 

2008 

 

tidigare gjorts 

som fokuserar på 

livserfarenheter/ 

förmåga att 

hantera, från 

perspektivet av 

de som lider av 

GI disorder. 

 

utforska den 

levda 

erfarenheten hos 

kvinnor med 

IBD och/eller 

IBS, för att få 

strategier för att 

hantera sin 

sjukdom. 

studien var 

copingstrategie

r avgörande, 

behovet av 

socialt stöd var 

också en viktig 

del i att leva 

med irritable 

bowel 

syndrome, brist 

på stöd 

skapande stress 

och ökade 

deras 

illabefinnande. 

Utbildning och 

kunskap om sin 

sjukdom var en 

viktig del i att 

kontrollera 

sjukdomen.  

för att klara av 

vardagen. 

Positiva 

effekter av 

socialt stöd och 

hur stress 

påverkade 

deltagarna 

negativt. 

 

 

 

 

Skillnad: 

Avslappnings -

övningar och 

dissociation  

 

Schneider 

M.A. och 

Fletcher 

P.C. 

"I feel as if 

my IBS is 

keeping me 

hostage! - 

Exploring 

the negative 

impact of 

irritable 

bowel 

syndrome 

(IBS) and 

inflammator

y bowel 

disease 

(IBD) upon 

university-

aged 

women" 

International 

Journal of 

Nursing  

Practice 

Bristande 

kunskap på hur 

det är att leva 

med IBD 

och/eller IBS och 

hur dessa 

sjukdomar 

påverkar 

livskvalitén. 

 

Syftet är att 

beskriva den 

negativa 

effekten som 

IBS och/eller 

IBD har på det 

fysiska och 

emotionella i 

livet hos dessa 

kvinnor. 

Ångest på 

grund av 

sjukdom och 

känslan av 

skam, 

förlägenhet 

hjälplöshet, 

begränsningar i 

kost och 

aktiviteter 

vilket leder till 

att kvinnorna i 

studien missar 

händelser som 

anses vara 

betydelsefulla. 

Fysiska 

symtom som 

smärta och 

trötthet gjorde 

också att 

dagliga 

aktiviteter och 

sociala 

sammanhang 

fick undvikas. 

Skuld, skam 

och fysiska 

problem. 

Kostrestriktion

er. 

Begränsningar 

av socialt liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad: 

Tröttheten som 

kommer av 

sjukdomen. 
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2008 

Kennedy A., 

Robinson A. 

och Rogers 

A. 

"Incorporati

ng patients' 

views and 

experiences 

of life with 

IBS in the 

development 

of an 

evidence 

based self-

help 

guidebook" 

Patient 

Education 

and 

Counseling 

2003 

 

Det finns lite 

uppmärksammat 

på hur patienter 

med IBS 

upplever sina 

symtom och hur 

deras problem 

kan avhjälpas 

med självhjälps- 

strategier. 

 

Syfte är att 

utforska 

patienters 

kunskap och 

erfarenheter av 

IBS. 

Upplevelsen av 

att irritable 

bowel disease 

är 

stressrelaterat 

ansåg vara en 

av orsakerna 

till att 

sjukdomen inte 

blir tagen på 

allvar. 

Oförutsägbarhe

ten och fysiska 

besvär av 

varierande 

svårighetsgrad 

orsakade stora 

störningar i 

patientens liv. 

Skuld, skam 

och upplevt 

stigma var 

upplevelsen att 

leva med 

sjukdomen.    

Inte tagen på 

allvar och 

fysiska 

problem som 

följer på 

sjukdomen. 

Oförutsägbarhe

ten som 

påverkar livet 

negativt. 

Skuld, skam 

och 

stigmatisering. 

McCormick 

J.B., 

Hammer 

R.R., Farrell 

R.M.,  

Geller G., 

James K.M., 

Loftus E.V., 

Mercer 

M.B., 

Tilburt J.C. 

och Sharp 

R.R.. 

"Experience

s of patients 

with chronic 

gastrointesti

nal 

conditions: 

in their own 

words" 

Health and 

IBS/IBD 

påverkar 

livskvaliteten i 

olika grad för de 

människor som 

drabbas.  Fysiskt, 

psykiskt, 

emotionellt och 

ekonomiskt 

påverkar det i 

olika grad. 

 

Denna artikel är 

ett resultat av 

tematisk 

subanalys om de 

levda 

erfarenheterna 

som patienter 

med GI har 

genom 

fokusgrupper, en 

forskning för att 

förbereda för en 

annan artikel om 

probiotika och 

attityder. 

 

Deltagarna 

beskriver 

känslan av 

skam och 

förödmjukelse. 

Fysiska besvär 

som begränsar 

det sociala 

livet. 

Svårigheten 

med att 

övertyga 

läkaren om sin 

sjukdom och 

osäkerheten när 

inga fel hittas. 

Kontroll av 

matintag och 

kartläggning av 

närmaste toalett 

var en stor del 

av livet vilken 

Skam, 

förödmjukelse 

och 

stigmatisering. 

Svårigheten att 

bli trodd i sin 

sjukdom. 

Stress och 

dietkontroll. 

Sociala 

begränsningar 

och 

inskränkningar. 

 

 

 

Skillnad: 

Behovet av 

medicin och 

viljan/rädslan 

att pröva 

behandlingar.  
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skapade 

utanförskap 

och isolering. 

Dixon-

Woods M. 

och 

Critchley S. 

"Medical 

and lay 

views of 

irritable 

bowel 

syndrome" 

Family 

Practice 

2000 

 

 

IBS är en 

kronisk sjukdom 

som är ett 

betydelsefullt 

problem både 

genom 

förekomst och 

för sjukvården. 

Det är bevisat att 

relationen mellan 

patient och 

doktor är viktig 

men ändå 

upplever IBS-

sjuka dålig 

bemötande 

genom ovänlig 

bemötande och 

intolerans. 

Syftet är att 

undersöka varför 

problem i 

relationen 

mellan patient 

och läkare 

förekommer. 

Sett med 

utgångspunkt 

från patientens 

och läkarens 

uppfattning. 

Beskriver hur 

läkaren 

upplever 

irritable bowel 

syndrome och 

vilka fördomar 

som finns. 

Patienter 

beskriver 

känslan av att 

bli isolerad, 

stigmatiserad 

och hur 

sjukdomen 

påverkar det 

dagliga livet 

negativt. 

Osäkerheten 

över alla olika 

råd som erhålls 

från läkare.  

Isolering, 

stigmatisering 

och 

dietkontroll. 

Ingen lyssnar 

på vad 

patienten har 

att säga.  

 

 

 

Skillnad: 

Läkarens egna 

synpunkter får 

komma fram. 

Patienten får 

motsägelsefulla 

råd. 

Fixerade vid 

sin sjukdom. 

Syftet mer 

relaterat till 

vårdrelationen. 

Casiday 

R.E., 

Hungin 

A.P.S., 

Cornford 

C.S., De Wit 

N.J.och 

Blell M.T. 

"Patients´ 

explanatory 

models for 

irritable 

bowel 

syndrome: 

symptoms 

and 

treatment 

more 

important 

than 

IBS ger 

konsekvenser för 

patienten både på 

arbetet och i det 

sociala livet. 

Självkänslan och 

en upplevelse av 

att vara 

stigmatiserad 

påverkar det 

dagliga livet för 

patienten. 

Förklaringsmode

ller är en hjälp 

för att förstå hur 

individen 

relaterar till sin 

sjukdom och 

förväntningar på 

behandling.   

Syftet är att 

klargöra 

förklaringsmode

ller för patienter 

med IBS och 

deras 

erfarenheter och 

förväntningar på 

hur deras 

sjukdom 

behandlas. 

Fysiska 

symtom av 

varierande 

svårighet, 

behov av 

toalett, skam 

och att inte 

våga berätta 

om sjukdomen 

skapar isolering 

och 

begränsningar i 

det vardagliga 

livet. Diet och 

stress verkar 

vara en 

utlösande 

faktor och 

frustration över 

misslyckad 

Fysiska 

symtom, 

kontroll, 

generande och 

begränsningar i 

sociala 

kontakter. Brist 

på förståelse 

från läkare och 

behovet av en 

bra kontakt.  

 

Skillnad: 

Deltagarna 

upplevde sig 

inte 

stigmatiserade 

Lättnad vid att 

använda 

depressiva. 
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explaining 
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behandling är  

vanligt 

förekommande. 

Brist på 

förståelse från 

sin läkare 

skapade en 

sämre 

livskvalitet för 

dessa patienter.  

Rønnevig 

M, Vandvik 

PO och 

Bergbom I. 

"Patients' 

experiences 

of living 

with irritable 

bowel 

syndrome" 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2009 

 

 

 

 

Syfte att beskriva 

människors 

upplevelser, och 

poängen av 

dessa, i samband 

med att leva med 

IBS. 

Då hanteringen 

av patienter med 

IBS bygger på 

en säker 

diagnos, 

förklaringar på 

varför symtom 

uppkommer och 

att ge 

patienterna ett 

sätt att hantera 

symtomen på, är 

det viktigt att 

förstå patientens 

perspektiv och 

det är få studier 

gjorda på 

patienters 

upplevelser av 

att leva med IBS 

Brist på 

kontroll skapar 

olika rädslor 

och påverkar 

det sociala 

livet. 

Deltagarna 

upplevde en 

opålitlighet och 

påverkan på det 

privata. 

Sjukdomen 

kräver 

uppoffringar 

och deltagarna 

har utvecklat 

strategier för 

att hantera IBS. 

Hemlighåller 

sin sjukdom för 

att skydda 

omgivningen. 

Skillnad: 

Nämner också 

samsjuklighet 

som 

överskuggar 

IBS. 

Sjukdomar så 

som reumatism, 

trötthet och 

fibromyalgi. 

Smärta och 

stelhet ständigt 

närvarande hos 

vissa deltagare. 
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