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Sammanfattning    
Den unga vuxna genomgår såväl kroppsliga som kognitiva förändringar samtidigt som 
de är i livsfasen att finna sin identitet. Att drabbas av en långvarig sjukdom i detta skede 
i livet kan påverka den personliga utvecklingen. Inflammatoriska tarmsjukdomar 
innefattar Morbus Crohn samt Ulcerös kolit vilka drabbar mag- tarmkanalen. Symtomen 
som sjukdomarna medför kan bidra till ett lidande för den unga vuxna såväl fysiskt som 
psykiskt. Syftet är att beskriva erfarenheter av lidande hos den unga vuxna som 
insjuknat och lever med en inflammatorisk tarmsjukdom. För att besvara syftet gjordes 
en litteraturöversikt enligt Axelsson modell. I resultatet framkom flertalet begränsningar 
i livet hos de unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom. Förändrad 
självbild, brist på kontroll samt rädsla var faktorer som de unga vuxna upplevde i 
vardagen. De unga vuxna belyste vikten av stöd och kunskap för att få en bättre 
livssituation. Det övergripande resultatet tyder på att inflammatoriska tarmsjukdomar 
inte enbart påverkar de unga vuxna kroppsligt utan även psykiskt såväl som socialt. I 
diskussionen framkom att finna mening i lidandet var nyckeln till att få en ljusare syn på 
framtiden och livet med en långvarig sjukdom. Om meningen i lidandet förstås är det 
lättare att acceptera sjukdomen och underlättar att kunna fokusera på andra mål i livet. 
Om acceptans inte uppnås kan sjukdomen ta överhanden i livet och känslor av 
nedstämdhet och värdelöshet kan uppkomma. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 
stödja och bekräfta den unga vuxna för att hon/han skall få vägledning i vardagen med 
en långvarig sjukdom.      
 
 
Nyckelord: Inflammatoriska tarmsjukdomar, unga vuxna, erfarenheter, lidande, stöd, 
livssituation.  
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INLEDNING 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning kom vi båda i kontakt med unga vuxna som 
insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom. Då vi själva är i åldern då sjukdomen oftast 
uppkommer har vi även unga vuxna i vår omgivning som fått diagnosen. Problematiken 
som uppkommer i och med sjukdomen har vi alltså sett ur både sjuksköterske- och 
närståendeperspektiv. Tarmsjukdomar innefattar symtom som ofta tabubeläggs och inte 
pratas om. Därför vill vi nu lyfta ämnet för att öka förståelsen för hur unga vuxnas 
vardag ser ut. Vår uppfattning är att kunskapen om att leva med inflammatoriska 
tarmsjukdomar bör öka hos sjuksköterskor.     
 

BAKGRUND 

Den unga vuxna 
I denna uppsats är den unga vuxna 20-35 år då insjuknandet i inflammatoriska 
tarmsjukdomar främst sker i denna ålder. Tolkningen av utvecklingsteorin som är utvald 
beskriver den unga vuxna i åldrarna 20-40 år (Tamm 2012, s. 54). Det finns flera olika 
teorier angående människans utveckling och denna uppsats utgår ifrån Tamms (2012, s. 
54) tolkning av Homburger Eriksons teori. Tamm (2012, s. 54) beskriver i sin tolkning 
av Homburger Erikson att varje människa genomgår livsfaser där olika delar i 
utvecklingen har sin speciella tid. Faserna bygger människans personlighet och det finns 
faktorer som påverkar denna. Dessa faktorer innefattar biologisk, psykologisk och 
social påverkan. Livsfaserna kallas för utvecklingsfaser och innehåller åtta olika faser. 
Livsfaserna innefattar olika åldrar och delar i en människas liv. Alla åtta faser innehåller 
en konflikt där de tre faktorerna påverkar hur människan utvecklas. Tamm (2012, s. 62) 
beskriver i sin tolkning att den sjätte fasen inträffar under den tidiga vuxenåldern och 
den skildrar konflikten intimitet kontra isolering. Det är i denna fas tonåringen övergår 
till att bli vuxen. Om den unga vuxna har funnit sin identitet genom tidigare faser är 
hon/han nu redo för intimitet och kärlek. Är identiteten däremot inte funnen kan den 
unga vuxna inte knyta några kärleksrelationer utan endast ytliga och formella relationer 
vilket kan leda till isolering. Lyckas den unga vuxna sedan lösa sin identitetkris kan 
hon/han uppnå kärlek och gemenskap i samhället.  
 
Berntsson, Berg, Brydolf och Hellström (2007, s. 419) beskriver att dagens samhälle 
bidrar till förändringar i familjelivet som leder till att den unga vuxna utsätts för mycket 
stress och hälsoproblematik. Främst drabbas de unga vuxna som lider av en långvarig 
sjukdom då de förväntas integrera i samhället och leva ett vad samhället anser vara ett 
normalt liv.  Att bli vuxen innefattar såväl kroppsliga som kognitiva förändringar, likaså 
behöver den unga vuxna finna sin identitet. Denna period i livet spelar stor roll i 
utvecklingen för att bli vuxen oavsett om den unga vuxna lider av en inflammatorisk 
tarmsjukdom eller inte. Vidare beskriver Berntsson et al. (2007, s. 420) att unga vuxna 
med en långvarig sjukdom skiljer sig ifrån populationen på flera sätt, bland annat lider 
de av sämre självförtroende vilket betyder att extra stöd från sjukvärden krävs. Dessa 
unga vuxna behöver vägledning in i vuxenlivet för att finna sin identitet samt hitta 
styrkan till att bli självständiga för att kunna nå sina mål i framtiden. Fegran, Hall, 
Uhrenfeldt, Aagaard och Ludvigsen (2014, s. 123) belyser att under utvecklingen till att 
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bli vuxen krävs inte endast att den unga vuxna finner sin identitet. Den unga vuxna 
måste också arbeta med sin självbild då den inflammatoriska tarmsjukdomen kan leda 
till förändring av just denna. Unga vuxna under sin utveckling till vuxenlivet möter 
såväl förändring gällande boendesituationen som omställningar från till exempel skola 
till arbete. Lindholm och Eriksson (1993, ss. 156-157) menar att när en ung vuxen 
drabbas av sjukdom kan ett lidande uppstå relaterat till omställningen gällande både 
sjukdom och vardag. Unga vuxna beskriver att vara utstickande och annorlunda är något 
som för dem framkallar känslor av lidande. En ung vuxen som lider av en 
inflammatorisk tarmsjukdom kan ha ett sjukdomslidande, vilket kan leda till ett 
vårdlidande.  Livslidandet kan även komma tillföljd av såväl sjukdomslidandet som 
vårdlidandet (Lindholm & Eriksson 1993, s. 103). Dahlberg (2002, s. 5-6) menar att 
vårdlidandet är det onödiga lidandet då detta kan skapas exempelvis genom dåligt 
bemötande av den unga vuxna vid kontakt med sjukhuspersonal.  

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) 
Enligt Grefberg och Johansson (2007, s. 409) ingår Ulcerös kolit och Morbus Crohn i 
benämningen inflammatoriska tarmsjukdomar. Zhang och Li (2014, s. 91) beskriver att 
inflammatoriska tarmsjukdomar karaktäriseras av långvariga återkommande 
inflammationer i mag- tarmkanalen. Canavan, Abrams, Hawthorne, Drossman och 
Mayberry (2005, s. 380) förklarar att det inte framkommer någon signifikant skillnad i 
upplevelsen av att leva med Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit. Sjukdomsgruppen 
involverar komplexa interaktioner mellan mikrobiologiska faktorer, omgivningen, arvet 
samt kroppens egna immunsystem. Endast en av dessa faktorer kan inte orsaka 
sjukdomen utan det krävs flera i kombination.    

Morbus Crohn 
Enligt Mag- och tarmförbundet (2009) lider cirka 25000 svenskar av den 
inflammatoriska mag- och tarmsjukdomen Morbus Crohn. Årligen nyinsjuknar 500 
unga vuxna och insjuknandet sker oftast i åldrarna 20-30 år. Det är framförallt kvinnor 
som ligger i riskzonen för att drabbas av sjukomen. Enligt Grefberg och Johansson 
(2007, s. 403) karaktäriseras Crohns sjukdom av återkommande skov som kan drabba 
hela magtarmkanalen från munhåla till ändtarm. Vanligast är att sjukdomen angriper 
tunntarm och tjocktarm. Laass, Roggenbuck och Conrad (2014, ss. 469-470) beskriver 
att Morbus Crohn kännetecknas av symtom som buksmärta, diarré, feber, trötthet, 
viktminskning samt blodig avföring. Diagnostisering av sjukdomen görs genom klinisk 
bedömning tillsammans med provtagning och endoskopi. Järhult och Offenbartl (2006, 
ss. 335-336) menar att behandlingen syftar till att lindra symtomen som sjukdomen 
medför då det i dagsläget inte finns något aktuellt botemedel utan symtomen behandlas 
med långtidsverkande läkemedel för att motverka regression. Kortisonbehandling i hög 
dos är förstahandsalternativet eventuellt tillsammans med antibiotika vid kraftfulla 
skov. Mellan dessa skov sker långtidbehandling med kortison i låg dos för att motverka 
biverkningar som fås vid intensivare behandling. Behandling med kortison kan leda till 
flertalet svåra biverkningar såsom viktuppgång, humörsvängningar, ökad aptit och 
förhöjt blodsocker (Grefberg & Johansson 2007, s. 404). Dessa biverkningar kan skapa 
problematik för den unga vuxna och det krävs då stöd och uppmuntan från 
sjuksköterskan för fortsatt motivation till behandling. Unga vuxna som svarar dåligt på 
medicinsk behandling kan istället genomgå kirurgi där inflammerade delar av tarmen 
tas bort.  Grefberg och Johansson (2007, s. 404) beskriver att upprepade operationer där 
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tarm avlägsnas kan leda till malabsorption av viktiga näringsämnen från föda som i sin 
tur kan leda till undernäring. För den unga vuxna kan risken för eventuell operation 
skapa mycket oro och funderingar. Dels för ingreppet i sig samt även för de 
komplikationer som kan uppstå. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stötta och besvara 
eventuella frågor från den unga vuxna gällande behandling av sin inflammatoriska 
tarmsjukdom (Darling 2008, ss. 2-3).   

Ulcerös kolit 
Mag- och tarmförbundet (2009) rapporterar att i Sverige har cirka 30000 personer 
diagnosen Ulcerös kolit. Årligen insjuknar 1000 unga vuxna, vanligen i 15-35 års ålder.  
Enligt Grefberg och Johansson (2007, s. 409) drabbar Ulcerös kolit endast tjocktarmen, 
främst rektum. Bakomliggande orsaker till Ulcerös kolit är än så länge okänt men 
studier påvisar en ökad risk för att insjukna vid ärftlighet. Inflammationen är ytlig och 
drabbar då endast den ytliga delen av tarmväggen vilket resulterar i blodig avföring som 
är ett vanligt symtom. Andra vanliga symtom är diarré, trängningar till tarmtömning, 
feber, trötthet samt anemi. Enligt Darling (2008, ss. 2-3) har sjuksköterskan en stor 
betydelse för den unga vuxna när det gäller symtomens inverkan på dess vardag. Det 
krävs stöd och empati för att den unga vuxna skall få en mer hållbar livssituation. 
Incidensen av sjukdomen är lika vanlig hos män som kvinnor. Sjukdomsförloppet är 
långvarigt och karaktäriseras av oregelbundna skov. Järhult och Offenbartl (2006, s. 
338) beskriver att diagnostik görs med hjälp av endoskopi, biopsier samt eventuellt 
infektionsprover. Några specifika prover för Ulcerös kolit finns inte. Grefberg och 
Johansson (2007, s. 410) menar att den huvudsakliga behandlingen är steroider som 
anpassas efter skovens svårighetsgrad. Kraftiga skov kräver inneliggande behandling 
eftersom risk för akut kolektomi finns vid försämring.   

Den unga vuxnas lidande 
Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004, s. 249) beskriver begreppet 
lidande som ett koncept innehållande den unga vuxnas hela livsupplevelse, hälsa samt 
sjukdom såväl psykiskt som fysiskt. Lidandet påverkar den unga vuxnas värdighet och 
kan ge rädslor kring förlust och död men kan samtidigt öppna upp för nya möjligheter i 
livet trots den inflammatoriska tarmsjukdomen. Enligt Berntsson et al. (2007, s. 420) 
kan lidandet se annorlunda ut för unga vuxna då de ofta lider av sämre självförtreonde, 
vilket kan leda till att lidandet tar större plats samt att förståelsen för lidandet blir 
nedsatt. Lindholm och Erikssons (1993, ss. 113-115) uppfattning är att lidande har en 
mening då det existerar. Får den unga vuxna uttryck för sitt lidande och lider igenom 
det mognar den unga vuxna, växer inombords och blir då starkare och rikare. Denna 
mognadsprocess kan för den unga vuxna vara svår då hon/han redan brottas med en 
oförståelse kring att ha drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom och för lidandet 
sjukdomen medför. Författarna beskriver att de flesta unga vuxna oftast inte förstår 
någon mening med lidandet då lidandefenomenet är abstrakt och svårtolkat för dem. Då 
det sker stora förändringar i den unga vuxnas liv kan lidandet av att ha drabbats av en 
inflammatorisk tarmsjukdom upplevas som ett hinder i den personliga utvecklingen 
(Berntsson et al. 2007, s. 420).  

Sjukdomslidande 
Lindholm och Eriksson (1993, ss. 100-101) har i sin studie kommit fram till att 
sjukdomslidande involverar lidande relaterat till den inflammatoriska tarmsjukdomen. 
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Författarna beskriver att emotionella hinder, kroppslig värk, behandlingslidande samt 
oförmåga är delar i den inflammatoriska tarmsjukdomen och ingår i begreppet 
sjukdomslidande. Att inte kunna genomföra dagliga rutiner såsom att gå och handla är 
exempel på en oförmåga som unga vuxna kan uppleva vid sjukdomslidande. 
Emotionella hinder beskrivs som en inre kamp hos den unga vuxna då den naturliga 
utvecklingen hämmas. En ung vuxen räknar oftast inte med att drabbas av sjukdom då 
de flesta kopplar sjukdomar till åldrandet. Därför kan sjukdomslidandet förvärras hos 
unga vuxna då acceptansen ofta är en lång process (Fegran et al. 2014, s. 123).  
Lindholm och Eriksson (1993, s. 102) förklarar att den unga vuxna ständigt ställer krav 
på sig själv, när dessa inte kan uppnås på grund av den inflammatoriska tarmsjukdomen 
kan känslor av otillräcklighet uppkomma. Dessa otillräcklighetskänslor kan förvärra den 
unga vuxnas situation då de oftast redan lider av ett försämrat självförtroende 
(Berntsson et al. 2007, s. 420).  Sammanfattningsvis kan begreppet sjukdomslidande 
bestå av kroppsliga symtom såväl som känslomässiga. Eriksson och Lindström (1993, 
ss. 156-157) menar att unga vuxna framförallt relaterar lidande till konkreta faktorer. 
Unga vuxna med en långvarig sjukdom anses vara mer känsliga för lidande då de 
befinner sig i en livsfas som består av mycket förändring och utveckling. Unga vuxna 
ser sitt lidande i ett socialt perspektiv, att drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom 
och därmed vara annorlunda och avvikande framkallar rädsla för att bli utstött och 
stigmatiserad.    

Vårdlidande 
Enligt Lindholm och Eriksson (1993, s. 103) behöver inte vårdlidandet vara kopplat till 
den inflammatoriska tarmsjukdomen utan är det lidande som orsakas direkt eller 
indirekt av vården. Vårdlidande kan uppkomma på grund av olika faktorer såsom för låg 
eller för hög grad av vård eller när vården inte bedrivs på det sätt som den unga vuxna 
som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom önskar. Författarna beskriver att den 
unga vuxna kan uppleva sig ovärdig vid ett vårdlidande. Dahlberg (2002, s. 5) beskriver 
att en del av vårdlidandet innefattar att den unga vuxna inte blir sedd som en lidande 
människa. Detta kan leda till att den unga vuxna känner sig maktlös och inte delaktig i 
vården av sin inflammatoriska tarmsjukdom. Ett exempel kan vara då vårdare avbryter 
mitt i ett samtal och den unga vuxna känner sig överkörd. Arman et al. (2004, ss. 251-
252) menar att den unga vuxna i ett vårdlidande inte känner sig som en unik människa 
utan mer som ett objekt vid möte med vårdare. Att endast se den inflammatoriska 
tarmsjukdomen och inte den unga vuxna bakom sjukdomen är enligt författarna ett 
typiskt exempel på fenomenet. I studien framkommer att vårdlidande kan leda till att de 
unga vuxna undviker kontakt med vårdpersonal för att skydda sig mot dåligt 
bemötande. Då vårdkontakter oftast är något nytt för den unga vuxna är mötet med 
vårdpersonal av extra vikt då dåligt bemötende eventuellt kan leda till att den unga 
vuxna väljer att inte söka vård hädanefter. Trots att den inflammatoriska tarmsjukdomen 
medför besvär kan den unga vuxna undvika att söka vård. Att inte bli väl bemött och få 
förstående för situationen av att leva med en långvarig sjukdom kan skapa ett 
vårdlidande hos den unga vuxna. Arman et al. (2004, s. 249) belyser att i vissa fall 
upplever den unga vuxna att vårdlidandet är värre än sjukdomslidandet som fås av den 
inflammatoriska tarmsjukdomen. 
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Livslidande  
Lindholm och Eriksson (1993, s. 106) förklarar livslidandet som det lidande som 
uppkommer av att leva. Känslor som att inte bli förstådd, hörd eller sedd, är exempel på 
att inte bli bekräftad som en ung vuxen. Att inte bli bekräftad som ung vuxen menar 
författarna är det djupaste lidande då detta hotar den hennes/hans existens. Existen hotas 
även av känslor som att livet inte är värt att leva då livsmening saknas i och med den 
inflammatoriska tarmsjukdomen. Lindholm och Eriksson (1993, s. 107) beskriver 
vidare att livslidande kan uppstå då den unga vuxna upplever att deras liv inte artade sig 
som de tidigare föreställt sig. Rehnsfeldt och Eriksson (2004, s. 268) menar att när en 
ung vuxen drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom uppkommer ofta tankar kring 
döden.  Om dessa existentiella tankar inte får uttryckas kan detta resultera i ett 
livslidande. Enligt Tamms (2012, s. 62) tolkning tar val och funderingar kring framtiden 
stor plats hos den unga vuxna. Dessa framtidsfrågor tillsammans med de existentiella 
funderingarna som uppkommer vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan leda till att 
livslidandet blir mer distinkt hos den unga vuxna (Lindholm och Eriksson 1993, s. 107).  

Den unga vuxnas upplevelse av sin kropp 
Merleau-Ponty (1997, s. 115) beskriver att den unga vuxna är sin kropp och på det viset 
förhåller sig till världen. Kroppen innefattar det vi ser, rör och känner, vår identitet. 
Vidare belyser författaren att kroppen inte kan jämföras med ett fysiskt föremål utan 
något den unga vuxna får tillgång till världen genom. När en ung vuxen insjuknar i en 
inflammatorisk tarmsjukdom förändras den fysiska kroppen vilket påverkar hennes/hans 
upplevelse av sin subjektiva kropp. Därmed ändras den unga vuxnas identitet och 
dennes tillgång till världen. Den unga vuxnas liv består av såväl kognitiva som 
kroppsliga förändringar. Att drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom medför att 
kroppen rent fysiskt förändras men även upplevelsen av kroppen blir annorlunda. En 
ung vuxen som insjuknar kan få en annan syn på sin kropp trots utebliven yttre 
förändring (Berntsson et al. 2007, s. 420).  I Lindwall, Dahlberg och Bergboms (2001, 
ss. 16-17) studie beskrivs begreppet kropp som en helhet som innefattar kropp, själ och 
ande. Kroppen avspeglar hur vi ser på världen samt viset den unga vuxna upplever sin 
existens. Studien belyser den lycka och känsla av välbehag kroppen uttrycker som frisk 
och funktionell. Detta är något en frisk ung vuxen oftast inte reflekterar över. Det är 
först när kroppen sviker och insjuknar i en inflammatorisk tarmsjukdom som den unga 
vuxna kan uppleva skillnaden mellan känslan av välbehag och upplevelsen utan detta. 
Om känslan av lycka och välbehag uteblir då kroppens funktioner sviktar kan detta gå 
ut över den unga vuxnas självförtroende och syn på sig själv. Lindwall et al. (2001, s. 
19) menar att när kroppen inte fungerar som den tidigare gjort relaterat till den 
inflammatoriska tarmsjukdomen kan kroppen upplevas som opålitlig vilket kan leda till 
att den unga vuxna känner sig sviken av sin egen kropp. Situationer som upplevs 
påfrestande psykiskt kan gestalta sig genom kroppsliga förändringar vilket kan resultera 
i ett inre kaos. Vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan kroppen upplevas ta makten 
vilket den unga vuxna kontinuerligt strävar efter att få tillbaka för att återigen bli 
tillfreds med sin kropp.  
 

Sjuksköterskans roll i mötet med den unga vuxna 
Kristensson Uggla (2014, s. 39) beskriver att för att få en god vårdrelation med en ung 
vuxen drabbad av en inflammatorisk tarmsjukdom krävs det att sjuksköterskan klargör 
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begreppen patient respektive person. Person innebär och handlar om identitet medan 
patient är en roll. Detta betyder inte att begreppet patient inte skall användas. Patient 
används vid kliniska situationer i sjukhusmiljö samtidigt som person alltid måste finnas 
med i bilden vilket inkluderar den unga vuxnas levnadsberättelse. Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005, s. 11) ingår det i 
sjuksköterskans område att tillfredsställa omvårdnad som syftar till fysiska, psykiska, 
andliga samt sociala behov. Det ingår även att fånga upp unga vuxnas upplevelser kring 
den inflammatoriska tarmsjukdomen och lidandet den medför samt att på bästa sätt 
genomföra lämpliga åtgärder. Sjuksköterskan skall ge den unga vuxna möjlighet att 
vara delaktig och insatt i sin vård samt ge adekvat information om den inflammatoriska 
tarmsjukdomen. International council of nurses (ICN) etiska kod (2007, s. 3) förklarar 
att sjuksköterskan har fyra grundläggande områden som de ansvarar för, vilka 
innefattar; förebygga sjukdom, återställa hälsa, främja hälsa samt lindra lidande. All 
vård skall utgå ifrån att varje människa skall bemötas på ett respektfullt sätt samt att alla 
skall behandlas lika. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2006:493) skall sjuksköterskan 
tillgodose den unga vuxnas behov av kontinuitet i kontakten med vården samt garantera 
säker och god vård. Informationen som ges till den unga vuxna skall vara 
individanpassad och belysa de möjligheter som finns. Vården skall nås lättillgängligt 
och utformandet skall läggas upp i dialog med den unga vuxna. Enligt Darling (2008, s. 
2) behöver sjuksköterskan stötta, ge råd samt uppmuntra den unga vuxna i dess sjukdom 
för att få en god kommunikation samt få hon/han delaktig i sin vård och livssituation 
med en inflammatorisk tarmsjukdom. Detta såväl i vardagslivet som vid frågor gällande 
medicinering och behandling.    
 
PROBLEMFORMULERING 
Vid inträde i vuxenlivet står den unga vuxna inför förändringar och beslut, såsom val av 
karriär och skapande av nya relationer. När kroppen inte fungerar som den tidigare gjort 
efter att drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom kan känslor av minskad tillit 
jämtemot sin egen kropp uppkomma. Hur påverkas en ung vuxen som under denna 
period diagnostiseras med en inflammatorisk tarmsjukdom? Problematiken i denna 
sjukdom involverar symtom som i dagens samhälle kan anses vara skamfyllda och 
generande. Att hela tiden behöva ha kontroll över vart närmsta toalett finns samt att 
smärtproblematiken sjukdomarna medför kan leda till att anpassning i vardagslivet 
krävs. Vetskapen om att vara långvarigt sjuk kan leda till förändringar i livssituationen. 
Framtiden kan kännas oviss, vilket kan leda till att ett lidande uppstår hos den unga 
vuxna. Lidande är något unikt för varje ung vuxen och behöver inte vara relaterat till 
sjukdom. Kan detta lidande lindras med hjälp av god kontakt och kunskap från 
sjukvården? För att uppnå målet att lindra lidandet för den unga vuxna med en 
inflammatorisk tarmsjukdom behövs kunskap om hur sjukdomen upplevs av den unga 
vuxna. Det ligger på sjukvårdens ansvar att skapa en förtroendeingivande relation 
mellan den unga vuxna och vårdgivare. Komplexiteten i dessa sjukdomar bidrar till att 
en helhetssyn krävs för att få förståelse för de unga vuxnas vardagssituation. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva erfarenheter av lidande hos den unga vuxna som insjuknat och 
lever med en inflammatorisk tarmsjukdom. 
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METOD 
För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie utefter metoden beskriven av Axelsson 
(2012, s. 203). Det finns två typer av litteraturstudier, den allmänna litteraturöversikten 
och den systematiska litteraturstudien (Axelsson 2012, s. 203). Studien utarbetades 
utefter den allmänna litteraturöversikten. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 
analyserats för att få ett bredare forskningsfält. 

Datainsamling 
Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar sökta i databaserna Cinahl och 
PubMed. Sökord som användes var; Inflammatory bowel disease, Crohn disease,  
quality of life, Inflammatory bowel disease samt experiences i olika kombinationer, var 
god se tabell 1. Samtliga sökningar avgränsades till åldrarna 19-44 år för att finna 
artiklar som bättre överensstämde med syftet.  
Inklusionskriterier; 
 

• Originalartiklar. 
• Peer reviewed. 
• Artiklar från hela världen med liknande vårdkultur. 
• Artiklar skrivna på engelska eller svenska. 
• Artiklar publicerade på 2000-talet. 

Tabell 1 Sökhistorik 
 

 

Databas Sökord Antal artiklar  Utvalda efter läst 
abstract 

Cinahl Crohn disease + 
quality of life 

36 2 

Cinahl Crohn disease 
patients + quality of 
life 

17 1 

Cinahl  Inflammatory bowel 
disease + 
experiences 

35 4 

Cinahl  Ulcerative colitis + 
experiences  

16 2 

PubMed Inflammatory bowel 
disease + quality of 
life+ experiences 

19 2 

PubMed Crohn disease + 
experiences 

55 1 

PubMed Inflammatory bowel 
disease + 
experiences 

115 2 
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Ur sökresultatet lästes abstract till de artiklar som hade en titel vilken motsvarade syftet, 
om abstractet uppfyllde syftet hämtades artikeln i fulltext.  De utvalda artiklarna lästes 
och granskades enligt Fribergs granskningsmall (2006, ss. 119-121), var god se bilaga 
1.  Efter detta valdes tre bort då de inte överensstämde med syftet. Till slut användes 
elva artiklar till studiens dataset. Av dessa artiklar var fyra kvantitativa och sju 
kvalitativa, båda typerna inkluderades för att få tillgång till ett bredare forskningsfält. 
Artiklarna som valdes ut är publicerade mellan 2005-2011, från flertalet olika länder 
och skrivna på engelska. Målet var även att använda nyare artiklar, det vill säga till och 
med mars 2014. Detta var inte möjligt då de nyare artiklarna som fanns tillgängliga inte 
svarade an på syftet.  

Dataanalys 
Analys av data genomfördes enligt Axelssons modell (2012, ss. 212-214). Till en början 
gjordes en nogsam genomgång av samtliga vetenskapliga artiklar för att få en god 
uppfattning av innehållet, anteckningar gjordes under tiden för att lättare komma ihåg 
innehållet.  Efter detta gjordes en sammanställning av syfte, metod samt urval i 
artiklarna som presenterades i en tabell för att underlätta fortsatt analys, var god se 
bilaga 2. För att skapa en tydlig struktur i analysen användes underrubriker i form av 
teman, där sammanställdes data som utlästes i artiklarna. Anteckningarna som gjorts 
sedan tidigare användes för att lätt förstå vilken data som hörde hemma under vilket 
tema. Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar sågs inte enbart 
samband mellan innehållen utan kunskap knöts även samman från olika 
forskningstraditioner (Axelsson 2012, ss. 212-214).  
 
Elva artiklar analyserades och sammanställdes i en översiktstabell (bilaga 1). Teman 
skapades utifrån funna samband, såväl likheter som olikheter i de analyserade 
artiklarna. Resultatet av analysen blev två huvudteman med fyra respektive två 
underrubriker till varje tema.    
 
RESULTAT 

Begränsningar på grund av 
sjukdomen 

• Förändrad självbild 
• Att mista kontrollen 
• Rädsla som en del i livet 
• Att leva med återkommande 

smärta 
Att se möjligheter • Att uppnå sina mål genom 

stöd och kunskap 
• Att se hoppet i framtiden 
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Begränsningar på grund av sjukdomen 
Förändrad självbild 
Unga vuxna som lever med en inflammatorisk tarmsjukdom uttryckte att de har en 
känsla av att sjukdomen tagit över deras kropp. De unga vuxna beskrev en känsla av 
skam över sin kropp, känslan är ofta så påtaglig att den tar överhanden och försämrar 
förmågan för de unga vuxna att tolka sina symtom och ta i tu med dessa (Lynch & 
Spence 2007, s. 228). De unga vuxna upplevde att på grund av sin sjukdom skiljer de 
sig från andra unga vuxna, de upplevde att den inflammatoriska tarmsjukdomen gjort 
deras kroppar oattraktiva och äckliga. Ärr efter operationer, viktnedgång och 
läkemedelsbiverkningar är faktorer som bidrar till dessa upplevelser. De unga vuxna 
oroade sig för att den förändrade kroppen medför att de inte kan hitta någon partner och 
då inte kunna skapa en familj i framtiden. De uttryckte att de själva får ett sämre 
självförtroende och deras förändrade utseende försvårar kontakten med andra människor 
(Soares Sarlo, Riberio Barreto & Arena Moreira Domingues 2008, s. 632).  
 
Vissa unga vuxna upplevde att de förlorat sin identitet i samband med den 
inflammatoriska tarmsjukdomen då de anser att folk ser på dem annorlunda, såväl 
familjemedlemmar som arbetskollegor. Det är inte endast oron gällande att träffa en 
partner som tynger de unga vuxna utan även brist på närhet av en annan människa samt 
bristande sexualliv. Samtidigt som dessa unga vuxna kan se sig själva som oattraktiva 
på grund av sjukdomen beskrev vissa att så länge avmagringen inte är extrem eller 
synliga ärr finns på kroppen kan självbilden stärkas då sjukdomen inte ses utifrån, vilket 
kan gynna att de unga vuxna vågar ha intimitet med en annan människa. Vidare beskrev 
unga vuxna att självbilden påverkas av både viktnedgång likväl som viktuppgång 
relaterat till kortisonbehandling. Detta ledde till att de unga vuxna blev restriktiva till 
symtomlindrande medicinering (Pihl- Lesnovska, Hjortswang, Ek & Hollman Frisman 
2010, s. 40). En hel del unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom 
upplevde att de blev stigmatiserade på grund av sin sjukdom. Denna stigmatisering 
kommer ifrån både familj, vänner samt den resterande omgivningen. Dessa unga vuxna 
beskrev att stigmatiseringen de upplevde av sin omgivning påverkar hur de uppfattade 
sin livskvalité och sättet de ser på sig själva. Alltså påverkas både deras självbild och 
självförtroende (Taft, Keefer, Leonhard & Nealon- Woods 2009, s. 1229). 

Att mista kontrollen 
Ett flertal unga vuxna uttryckte att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom kräver stor 
kontroll, kontroll över vad som i omgivningen kan påverka kroppen och sjukdomen. De 
unga vuxna beskrev att det var enklast att ha fullständig kontroll när de vistades i 
miljöer som var kända för dem såsom i hemmet eller hos familjemedlemmar och nära 
vänner. Begreppet kontroll innefattade för dem att hålla sig borta från mat eller annat 
som triggade sjukdomen att bryta ut samt att ha uppsikt på vart toaletter och badrum 
fanns att tillgå. En ung vuxen beskrev det som en mental karta, exempelvis när hon åkte 
på en motorväg och var tvungen att ha kontroll på var nästa möjlighet till att stanna 
bilen fanns. Detta medförde en avhållsamhet från främmande platser på grund av 
rädslan att bli fast vid ett smärtutbrott eller inte ha tillgång till ett badrum om behovet 
uppstod. Att gå ut på middag på en ny plats medförde mycket oro och rädsla för de unga 
vuxna vilket ofta gjorde att de istället stannade hemma. Problematiken utvecklas 
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ytterligare då människor i omgivningen inte förstod. När unga vuxna med en 
inflammatorisk tarmsjukdom inte kan följa med på en planerad middag eller festlighet 
på grund av sjukdomen upplevdes en minskad förståelse från omgivningen relaterat till 
problematiken gällande sjukdomens svåra symtom. De unga vuxna fick istället skylla på 
andra ursäkter för att de bekanta skall acceptera det på ett bättre sätt (Fletcher, 
Schneider, Van Ravenswaay & Leon 2008, s. 282). 
 
Att inte delta i sociala sammanhang behöver inte enbart hänga ihop med symtomen i 
sig. Flera unga vuxna diagnostiserade med en inflammatorisk tarmsjukdom berättade att 
de blir nedstämda och deprimerade på grund av den påfrestande vardag de lever i. 
Nedstämdheten leder till att de inte har lust till att hitta på någonting som att exempelvis 
gå ut på middag med vänner, även om sjukdomen inte hindrar dem (Soares Sarlo et al. 
2008, s. 631). Unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom beskrev för att 
uppleva livskvalité krävs det att acceptera begränsningarna i vardagen som uppkommer 
på grund av symtomen relaterat till sjukdomen. Begreppet begränsningar har olika 
innebörd för de unga vuxna, vissa ser det endast som något negativt medan andra kan se 
vissa positiva inslag. Då insjuknandet sker i relativt unga åldrar upplevde ett flertal unga 
vuxna att känslan av kontroll över sin situation kommer först ett tag efter 
diagnostisering då acceptansen att vara långvarigt sjuk behöver komma först (Pihl-
Lesnovska et al. 2010, s. 40). En genomgående känsla som unga vuxna med en 
inflammatorisk tarmsjukdom beskrev är hjälplöshet. Detta på grund av okontrollerbara 
symtom och att sjukdomen är oförutsägbar. Unga vuxna förklarar det som att 
sjukdomen har kontroll över deras liv och inte tvärtom, vilket leder till oerhörd 
frustration. Nära tillhands ligger även skammen relaterat till symtomen som de unga 
vuxna inte kan kontrollera (Schneider & Fletcher 2007, s. 141). 

Rädsla som en del i livet 
Unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom har en vardag som består av 
mycket oro och funderingar, både för stunden och för framtiden. Det som främst upptar 
tankarna är rädsla för att i framtiden behöva ha stomi, att inte ha energi nog att utföra 
dagens planer, att inte kunna kontrollera sin mage, biverkningar av medicineringen samt 
oron över att behöva genomgå operation (Stjernman, Tysk, Almer, Ström & Hjortswang 
2012, s. 698). Existentiella funderingar är även vanliga såsom; kommer jag att få cancer 
eller kommer jag att dö en förtidig död? (Stjernman et al. 2010, ss. 702-703). 
 
Unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom har stunder då de konstant är 
plågade av sina symtom från sjukdomen. Mellan dessa skov finns perioder då livet för 
dessa unga vuxna är ganska likt en vanlig vardag för en ung vuxen. Detta leder till ett 
liv där tankarna flackar mellan hopp och rädsla. Rädslan kan bestå av oro kring att 
drabbas av extrem smärta som inte går att lindra eller att behöva opereras och att något 
då skall gå snett (Lynch & Spence 2007, s. 226). Oron för att kroppen inte skall fungera 
som den tidigare gjort kan skapa ångest hos unga vuxna med diagnosen inflammatorisk 
tarmsjukdom. Unga vuxna berättade att när sjukdomens symtom uppstår kallar de detta 
för en attack. Denna attack framkommer främst i samband med en ångestreaktion såväl 
psykisk som emotionell. Ångestreaktionen beskrevs vara djupgående och påverkar hela 
livssituationen negativt för den drabbade. Reaktionen eskalerar desto mer den unga 
vuxna tänker på vad som kan hända vid en attack. Främst sker detta på offentliga platser 
då skammen av symtomen tydligt framkommer. Denna ångest de unga vuxna beskrev 
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framträder inte endast på offentliga platser utan även kring måltider samt vid sociala 
arrangemang med familj och vänner. En ung vuxen beskrev att för henne uppträdde 
ångesten vid måltid borta då hon inte själv har möjlighet att bestämma vad hon vill och 
kan äta. Problematiken kring matsituationen kan vara värre hemma hos någon vän eller 
bekant än på restaurang där flera alternativ erbjuds (Schneider & Fletcher 2007, s. 140). 
 
Det finns flera orsaker som kan trigga en ångestattack såsom rädsla att ingen toalett 
finns tillgänglig eller en allmän stressituation. Likväl som att ångest kan framkalla 
attacker kan även stress provocera igång symtom. Detta har ett tydligt samband då 
ångest bidrar till stress och vise-versa (Schneider & Fletcher 2007, s. 140). 
Problematiken gällande stressrelaterad ångest kan i vissa fall leda till sömnsvårigheter, 
uttröttbarhet, depression samt konflikter med familj och vänner. Konflikterna 
framkommer främst då de unga vuxna på grund av stress och rädsla tappar förmåga till 
att kontrollera sitt humör samt att frustrationen de bär med sig i och med sjukdomen kan 
gå över till deras närmsta relationer (Larsson, Lööf, Rönnblom & Nordin 2007, s. 143).  

Att leva med återkommande smärta 
En av de största orsakerna till oro och funderingar hos den unga vuxna som lever med 
en inflammatorisk tarmsjukdom är smärta och lidandet som fås av symtomen relaterat 
till sjukdomen (Stjernman et al. 2012, s. 698). Smärta är ett av de tydligaste symtomen, 
upplevelsen är väldigt individuell men flera unga vuxna beskrev smärtan som värst när 
den bryter ut i sociala sammanhang. Vid smärtutbrott i en folksamling är det viktigaste 
att hitta en toalett för att få vara ensam och kunna lägga sig på golvet för att på ett bättre 
sätt kunna utstå smärtan. Det är en konstant rädsla de unga vuxna bär på att inte smärtan 
skall bryta ut vid olämpliga tillfällen (Fletcher et al. 2008, s. 280). De unga vuxna 
uttryckte att smärtan är något som förstör mycket i vardagen, att ha smärta gör att 
umgänget med familj och vänner påverkas. Vid de tillfällen som de unga vuxna är 
smärtfria och umgås med nära och kära är det rädslan för att smärtan skall bryta ut som 
komplicerar situationen. Dessa smärtscenarion är väldigt påfrestande för de unga vuxna 
när det gäller socialt umgänge (Soares Sarlo et al. 2008, s. 632). 
 
Vid perioder då smärtan är som kraftigast upplevde de unga vuxna oro över att behöva 
läggas in på sjukhus för att smärtlindringen de själva har inte ger tillräcklig effekt 
(Lynch & Spence 2007, s. 227). Då sjukdomens symtom är smärtsamma för den unga 
vuxna kan den dagliga aktiviteten hindras. Detta kan leda till att smärtstillande 
läkemedel krävs för att få vardagen att gå ihop. Att använda läkemedel för smärtan är 
dock inte en självklarhet för vissa unga vuxna då rädsla för biverkan samt 
beroendeproblematik kan uppstå (Pihl- Lesnovska et al. 2010, s. 40). 
Smärtproblematiken i sjukdomen kan vara i flera dagar i form av kraftig buksmärta. 
Denna smärta leder både till nedsatt motivation i vardagen samt till stress, vilket 
påverkar vardagen negativt. Unga vuxna kan då behöva avstå från vissa aktiviteter som 
annars hade gynnat livskvalité och välmående (Schneider & Fletcher 2007, s. 143). 
Unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom beskrev att de dagligen står inför ett 
ställningstagande gällande medicinering mot sin sjukdom. Eftersom sjukdomen är 
långvarig och inget botemedel finns gäller det att lindra symtom med läkemedel, såväl 
minska inflammation som att stilla smärtan. För att unga vuxna i högsta möjliga grad 
skall uppleva välbefinnande samt god livskvalité gäller det att göra vardagen såpass 
skaplig det går. Då medicinering skapar oro gäller det att en balans uppnås för att skapa 
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tillförlit till den egna kroppen samt läkemedlets effekt (Hall, Rubin, Hungin & Dougall 
2007, s. 4).  
 

Att se möjligheter 
Att uppnå sina mål genom stöd och kunskap 
Unga vuxna som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom tidigt och som nyligen är 
diagnostiserade är den grupp som är i störst behov av kunskap och stöd för att kunna 
uppnå sina mål i livet. Detta på grund av att sjukdomen ofta är mer aktiv i de första 
stadierna samt att kunskap och stöd behövs snabbt då de unga vuxna som insjuknat ofta 
är mitt uppe i karriär och utbildning. För att se möjligheterna och att vardagssituationen 
inte skall påverkas behövs kunskap så att de unga vuxna kan utveckla strategier för att 
kunna leva någorlunda lika liv som tidigare (Jäghult, Saboonchi, Johansson, Wredling 
& Kapraali 2011, s. 1584).  
 
Flertalet unga vuxna diagnostiserade med en inflammatorisk tarmsjukdom beskrev en 
bristfällig kunskap kring sin sjukdom, vad som är bra att äta, vilka faktorer som 
förvärrar symtomen och vad som påverkar sjukdomen positivt var frågor som flera unga 
vuxna inte hade svar på (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely 2005, s. 447). Flera 
unga vuxna drabbade av en inflammatorisk tarmsjukdom beskrev att kunskap om 
sjukdomen och medicinering är till stor hjälp för att kunna leva ett liv som påverkas så 
lite som möjligt av sjukdomen. Att läsa om hur komplikationer motverkas och vad 
kroppen mår bäst av ger kunskap och motivation till att ta hand om sin kropp (Soares 
Sarlo et al. 2008, s. 632). Flera unga vuxna uttryckte att kunskapen om diagnosen och 
sjukdomen har hjälpt dem mycket, inte som något botemedel men att det känns skönt att 
veta och ha kunskap om vad som pågår inuti kroppen när de påverkas och känner av sin 
sjukdom. Unga vuxna beskrev att när de läste om den inflammatoriska tarmsjukdomen 
och när sjukvårdspersonal berättade om den fick de en förståelse att de inte är ensamma 
om att lida av sjukdomen. Kunskapen har för flera unga vuxna även varit ett stöd genom 
att veta att det finns fler som lever i samma vardag som de själva (Fletcher et al. 2008, s. 
284).  
 
Unga vuxna drabbade av en inflammatorisk tarmsjukdom beskrev att de inte ville 
berätta om sin sjukdom och funderingar kring den för människor i sin omgivning på 
grund av att de inte ville vara en börda och belasta andra med sina egna problem. De 
beskrev att just magproblem är ett ämne som ofta tabubeläggs, ett ämne som inte talas 
om. Det fanns en rädsla att bli identifierad med en mage efter att ha berättat om sin 
situation. Vissa unga vuxna beskrev att de upplevde sig bli ett problem för andra på 
grund av sjukdomen och önskade då att de aldrig berättat. För flertalet unga vuxna var 
det viktigt att hålla upp en fasad och utåt sett se glada och välmående ut. De unga vuxna 
beskrev det som mer socialt accepterat och att de då även slapp oroa sin familj och 
vänner med det som tyngde och var jobbigt (Hall et al. 2005, ss. 451-452). För unga 
vuxna som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom var stöd från familj och vänner 
en av de viktigaste faktorerna för att klara av livet med sjukdomen. Att alltid kunna 
ringa någon i familjen och få stöd och hjälp när sjukdomen gjorde sig påmind eller att 
ha vänner som förstod annorlunda beteenden var oerhört viktigt för flera av de unga 
vuxna. Att vänner och bekanta visste om situationen de levde i och hade kunskap kring 
sjukdomen gjorde det enklare för de unga vuxna att kunna berätta om funderingar och 
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oro de bar på för sina vänner. De unga vuxna som hade en partner beskrev att det var 
nödvändigt att hon/han hade kunskap om den inflammatoriska tarmsjukdomen och vad 
den medförde för att förhållandet överhuvudtaget skulle kunna fungera (Fletcher et al. 
2008, ss. 280-282). 
 
Att bli bekräftad som en människa är något alla behöver, likaså unga vuxna som lider av 
en långvarig sjukdom. Unga vuxna beskrev att det inte endast är människor som kan ge 
bekräftelse till varandra, utan det kan även komma ifrån husdjur. En hund eller katt kan 
ge en ung vuxen villkorslös kärlek och stöd, de kan bara finnas där och lyssna utan att 
vara dömande. En ung vuxen berättade att diagnosen en inflammatorisk tarmsjukdom 
finns tankar och rädslor för framtiden innefattande exempelvis ärftlighet. Dessa tankar 
och rädslor kräver bekräftelse för att det inte skall eskalera i ångestattacker (Pihl- 
Lesnovska et al. 2010, ss. 40-41). Stöd är enligt de unga vuxna inte enbart viktigt från 
vänner, partner och familj utan stöttning från skola och arbetsgivare är även en viktig 
faktor. Att skolan ger de unga vuxna möjlighet att studera hemifrån de dagar symtomen 
är som värst eller att arbetsgivaren har förståelse för att det kommer finnas perioder med 
mycket sjukfrånvaro är medverkande krafter till att kunna ha ett vardagsliv som består 
av utveckling och utbildning (Lynch & Spence 2007, s. 227). 
 
Unga vuxna deltagande i fokusgrupper har uttryckt mycket hjälp och stöd från 
människor som lever i samma vardag som de själva. Enbart vetskapen om att det finns 
unga vuxna i samma situation och som har samma problematik är ett betydelsefullt stöd. 
Att kunna dela med sig av sina känslor och bli bekräftad av en annan ung vuxen som 
känner likadant och som verkligen kan förstå och sätta sig in i situationen lade 
deltagarna stort värde i (Hall et al. 2005, s. 452). Unga vuxna berättade att de sökte upp 
forum och andra grupper där de kunde finna unga vuxna som var diagnostiserade med 
en inflammatorisk tarmsjukdom. I dessa forum kunde de diskutera rädslor och 
erfarenheter samt ge varandra tips och råd gällande matvanor och medicinering. Forum 
beskrevs ge mycket stöd (Soares Sarlo 2008, s. 632). Ett normalt liv beskrivet av en ung 
vuxen med en inflammatorisk tarmsjukdom innefattar medlidande och bekräftelse 
tillsammans med symtomlöshet. Dessa faktorer gav en förhöjd livskvalité samt ökat 
välbefinnande (Phil-Lesnovksa et al. 2010, ss. 41-42). 

Att se hoppet i framtiden 
Flera unga vuxna som har levt med en inflammatorisk tarmsjukdom under 5-10 år 
beskrev att de börjat se ljust på framtiden och kan se de positiva som kommit från 
sjukdomen. De beskrev att de får försöka lägga sjukdomen åt sidan, sluta oroa sig och 
fokusera på det som är viktigt i livet. Inflammatoriska tarmsjukdomar har gjort unga 
vuxna starkare, de bryr sig inte om småsaker och har fått ett bättre tålamod (Fletcher et 
al. 2008, s. 283). Att äta hälsosammare mat, vara mer fysiskt aktiva, mindre stressade, 
gladare, modigare och ha en mer positiv syn på framtiden är fördelar de unga vuxna 
beskrev hos sig själva efter att diagnostiserats med en inflammatorisk tarmsjukdom 
(Soares Sarlo et al. 2008, s. 631). Unga vuxna berättade att de måste lära sig leva med 
sjukdomen, den får bli en del av livet men inte vara den del som tar mest plats. 
Sjukdomen har fått de unga vuxna att förstå vikten av att ta vara på livet. En ung vuxen 
skildrar att sjukdomen gav henne kraft att slutföra sin examen, skaffa sig ett 
tillfredsställande arbete och köpa sig ett hus helt på egen hand för att försäkra sig om en 
god framtid (Hall et al. 2005, s. 451). 
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Unga vuxna hoppas på att ett botemedel ska forskas fram. De beskrev att hoppet finns 
kvar så länge det finns ny medicinering att prova. Det finns då hopp att symtomen skall 
gå att få kontroll över men i bakgrunden finns samtidigt oron över att medicineringen 
skall sluta hjälpa och att operation blir nästa steg (Lynch & Spence 2007, s. 226). Detta 
hopp är för flera unga vuxna den drivande kraften för att fortsätta bemästra livet med en 
inflammatorisk tarmsjukdom. Hoppet beskrevs som drivkraften och styrkan i livet 
(Soares Sarlo et al. 2008, s. 633).    
      
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet av metod baserades på att mycket forskning är gjort inom ämnet, vilket är en 
viktig faktor för att en litteraturstudie skall kunna genomföras. Ett alternativ till 
metodval hade varit att göra en empirisk studie där unga vuxna intervjuades. I detta fall 
hade senaste data samlats in och urvalet hade kunnat på ett bättre vis besvarat syftet. 
Anledningen till att detta inte gjordes var att mer tid än vad som fanns till förfogande 
hade krävts samt svårigheter att komma i kontakt med unga vuxna som diagnostiserats 
med en inflammatorisk tarmsjukdom. Axelsson (2012, s. 203) belyser i sin 
metodbeskrivning vikten av att innefatta kvalitativa såväl som kvantitativa studier i 
litteraturstudien för att öka forskningsbredden. I studien användes kvalitativa 
vetenskapliga studier främst då studien syftar till att belysa erfarenheter vilket beskrevs 
bäst i denna typ av studier. För att stärka generaliserbarheten användes kvantitativa 
studier då de ofta har höga deltagandeantal. I de kvantitativa artiklarna beskrevs främst 
jämförelser mellan erfarenheter hos de unga vuxna.  
 
Vid sökprocessen användes två databaser, Cinahl och PubMed. Cinahl innefattar studier 
inom vård och omsorg vilket är ämnet för den här studien. För att komplettera 
sökningen användes även PubMed som inriktar sig på studier gällande vård och 
medicin. De medicinska artiklarna som framkom i sökningarna valdes bort då 
vårdvetenskap är huvudämnet. Om fler än två databaser hade använts skulle urvalet av 
studier blivit större, vilket valdes bort då begränsningar måste göras. Vid 
datainsamlandet användes även fjärrlån för att få tillgång till artiklar som inte fanns att 
tillgå på högskolan i Borås. Artiklarna har publicerats inom en nio års period vilket gör 
att resultatet blir mer aktuellt än om äldre forskning används. Äldre data användes inte 
då samhället är föränderligt, vilket kan påverka sjukdomsupplevelsen. Utvecklad 
symtomlindrande medicinering samt mer lättåtkomlig kunskap via internet kan 
medverka till att de unga vuxna som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom har en 
annan erfarenhet i dag. Syftet var att beskriva erfarenheter av lidande hos unga vuxna 
och därför gjordes avgränsningar gällande ålder i såväl Cinahl som PubMed, 19-44 år 
var avgränsningen som var möjlig i databaserna.  
 
Granskning av valda artiklar gjordes efter Fribergs modell (2006, ss. 119-121), var god 
se bilaga 1. Valet baserades på att mallen använts tidigare och författarna kände sig väl 
inlästa på denna. I och med detta fanns kunskapen om att mallen belyste adekvata 
frågeställningar gällande kvalitetsgranskning. Enligt Axelssons analysmetod (2012, ss. 
212-214) skapades teman och underrubriker utefter samband, såväl likheter som 
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olikheter i analyserna av de utvalda artiklarna. Då artiklarna gav mycket olika data som 
besvarade syftet var formuleringarna av teman och underrubriker en svårighet. Målet 
var att skapa underrubriker som svarade an på temat.     
 
Flertalet studier som ingår i datasetet innefattar ett ålderspann av människor som inte 
besvarar de definitioner gällande ålder för unga vuxna som gjorts i denna 
litteraturstudie. Detta då tillgången på artiklar som besvarade avgränsningen var 
begränsad. Att äldre och yngre människor medverkat i de studier som använts kan ha 
påverkat resultatet då erfarenheterna kan variera relaterat till ålder. I största möjliga mån 
har mest vikt vid analysen lagts på de erfarenheter som beskrev den första tiden efter 
diagnostisering med en inflammatorisk tarmsjukdom. Om möjligheten till snävare 
avgränsning gällande ålder funnits i databaserna hade resultatet stärkts av detta. Syftet 
skulle bäst besvarats, utifrån definitionen unga vuxna, om avgränsningen 20-35 år hade 
varit möjlig.  
 
Flera av studierna i datasetet är svenska, vilket ökar möjligheten att överföra resultatet 
till svensk sjukvård. Resultatet styrks ytterligare av studier gjorda i Storbritannien, 
Portugal, USA, Nya Zeeland och Kanada. Detta ger världsomfattande erfarenheter då 
upplevelsen kan variera beroende på kultur.  
 
Då båda författarna hade tidigare erfarenheter kring inflammatoriska tarmsjukdomar 
fanns en förförståelse. Målet har genom hela arbetets gång varit att sätta förförståelsen 
åt sidan. Dock är detta aldrig möjligt fullt ut vilket kan spegla sig i delar av arbetet. 
Hade författarna inte haft någon förförståelse med sig sedan tidigare kunde resultatet 
sett annorlunda ut. I bakgrunden belystes lidande som begrepp vilket genomsyrar hela 
arbetet. Hade hälsa tagits upp i bakgrunden kunde studiens upplägg sett annorlunda ut, 
vilket hade skildrats i resultatet. Delar i datasetet som belyser hälsoaspekten hade då 
eventuellt fått mer plats. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer flertalet begränsningar i livet hos de unga vuxna som lider av 
en inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns stora skillnader i hur de unga vuxna ser på 
sin sjukdom, vardag och framtid beroende på olika omgivningsfaktorer. Det 
övergripande resultatet tyder på att inflammatoriska tarmsjukdomar inte enbart påverkar 
den unga vuxna kroppsligt utan även psykiskt såväl som socialt. 
 
Smärta var ett framstående fenomen vid analysen av studierna. Detta fynd har inte 
beskrivits i studiens bakgrund då fenomenet först framstod tydligt vid analysen. 
Smärtproblematiken som symtom var något som starkt påverkade de unga vuxna 
kognitivt samt deras sociala liv (Fletcher et al. 2008, s. 280; Soares Sarlo et al. 2008, s. 
632; Stjernman et al. 2012, s. 698). Enligt Lindholm och Eriksson (1993, ss. 100-107) 
är smärtproblematiken en del av sjukdomslidandet. Trots detta sjukdomslidande antyder 
författarna att livslidande är de lidande som är mest framstående och tydligast påverkar 
den unga vuxnas livssituation. Resultatet åskådliggjorde en stark koppling mellan 
smärta och rädsla vilket påvisar Lindholm och Erikssons (1993, ss. 100-107) 
uppfattning om att livslidandet upplevs mer distinkt än sjukdomslidandet. Detta då 
rädsla ofta associeras med ett livslidande av den unga vuxna med en inflammatorisk 
tarmsjukdom.      
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I resultatet framkom data som tyder på att meningen i lidandet har stor inverkan på den 
unga vuxnas syn på framtiden. Meningen framkommer efter ett uthärdat lidande, det är 
en växt- och mognadsprocess. Om meningen med lidandet upplevs blir lidandet en 
mindre börda (Lindholm & Eriksson 1993, ss. 113-115). Efter acceptans av sjukdomen 
har de unga vuxna kunnat lägga den åt sidan och fokusera på viktigare delar i livet. Det 
beskrevs i studier att efter diagnosen och acceptansen av sjukdomen har de unga vuxna 
sett nya positiva egenskaper hos sig själva. Dessa egenskaper har gett dem styrka till att 
exempelvis utbilda sig (Fletcher et al. 2008, s. 283; Soares Sarlo et al. 2008, s. 631). 
Hos andra unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom är framtiden förknippad 
med mycket rädsla och funderingar både kring sjukdomens komplikationer, relationer, 
familjeliv och djupare existentiella frågor (Soares Sarlo et al. 2008, s. 632; Stjernman et 
al. 2010, ss. 702-703). Tankarna kring sjukdomens komplikationer och familjerelationer 
är enligt Eriksson och Lindström (1993, ss. 156-157) tecken på ett sjukdomslidande hos 
unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom. Existentiella funderingar beskrev 
Rehnsfeldt och Eriksson (2004, s. 268) vara en del i ett livslidande. Livslidande kan 
vara förknippat med känslor av att livet inte är värt att leva på grund av de svårigheter 
lidandet innehåller. De unga vuxna som tidigare beskrev ha accepterat sin sjukdom har 
innan levt med oro och funderingar vilket är förknippat med lidande. Den nu positiva 
framtidssynen trots den inflammatoriska tarmsjukdomen tyder på att dessa unga vuxna 
har funnit en mening i sitt lidande (Lindholm & Eriksson 1993, ss. 113-115).  
 
Det framkom även att om meningen i lidandet inte förstås kan detta leda till 
nedstämdhet och tankar kring värdelöshet samt vad livet just har för betydelse vilket 
ofta är känslor associerade med depression. Moussavi, Chatterji, Verdes, Tandon, Patel 
och Ustund (2007, s. 857) har i sin studie kommit fram till att det finns en ökad risk för 
samsjuklighet gällande långvariga somatiska sjukdomar samt depression. De beskrev 
vidare att psykisk sjukdom ofta är förknippad med utanförskap och stigmatisering. 
Existentiella funderingar är enligt unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom 
vanliga vilka är förknippade med ett livslidande. Om ingen mening i livslidandet förstås 
hos den unga vuxna kan detta leda till nedstämdhet och depression. Denna 
samsjuklighet försvårar situationen ytterligare för den unga vuxna då lidandet förvärras 
i och med eventuellt ökat utanförskap. Detta belyser tyngdpunkten i att finna mening i 
lidandet som uppkommer i och med sjukdom. När meningen i lidandet inte inses kan 
framtiden bli att sjukdom tar ännu större plats i livet. 
 
I resultatet tas flertalet erfarenheter om synen på den egna kroppen upp. Flera unga 
vuxna upplever skam över sin egen kropp då de lider av en inflammatorisk 
tarmsjukdom (Lynch & Spence 2007, s. 228). Då kroppen är den unga vuxnas tillgång 
till världen påverkas den utvecklande fasen där processen till en självständig ung vuxen 
sker (Merleau-Ponty 1997, s. 115). Kroppen är en del av den unga vuxnas identitet. 
Resultatet påvisar att vid sjukdom upplever vissa unga vuxna att identiteten förändras 
då människor omkring ser den unga vuxna på ett annat sätt än tidigare. Dessa personer 
är såväl arbetskollegor som familjemedlemmar (Pihl-Lesnovska et al. 2010, s. 40). För 
att en ung vuxen skall kunna ha kärleksfulla relationer krävs det enligt tolkningen av 
Tamm (2012, s. 62) att de först måste finna sin identitet. Vidare beskrev Soares Sarlo et 
al. (2008, s. 632) att den unga vuxna oroar sig för att de skiljer sig från andra människor 
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vilket resulterar för dem i ett lidande. Unga vuxna är beroende av att passa in i 
samhället, görs inte detta kan tankar kring värdelöshet samt otillräcklighet uppkomma.  
 
Vidare i resultatet beskrevs oro över att inte finna en partner och inte få möjligheten att 
bilda familj. Den unga vuxnas livsfas innefattar såväl önskan av att finna en partner som 
behovet av närhet, intimitet samt sexualitet. För att den unga vuxna skall våga släppa in 
en annan människa på livet krävs det att kroppen går att lita på och en känsla av att duga 
och vara älskvärd. Känslan av att vara avvikande från resterade population kan resultera 
i ångestreaktioner samt stresspåslag (Soares Sarlo et al. 2008, s. 632). Schneider och 
Fletcher (2007, s. 140) beskrev att ångest och stress kan bidra till att symtomen triggas 
igång, att en attack av symtom startar. Vid dessa situationer är de unga vuxna i hastigt 
behov av en toalett. Dessa attacker framkommer framförallt på offentliga platser. Även i 
andra studier beskrivs problematiken gällande stress relaterat till ångest och 
symtomattacker. Den förändrade självbilden kan medverka till sämre självförtroende 
vilket kan leda till svårigheter att ta kontakt med nya människor. För att de unga vuxna 
skall få en bättre självbild samt acceptera sin livssituation krävs det att mekanismer 
finns som hjälper dem att hantera sin situation och sjukdom (Rayhorn 2001, s. 260). För 
att träffa en partner krävs oftast nya kontakter vilket då hämmas av sjukdomen. En ond 
spiral kan skapas då även stresspåslag relaterat till attacker av symtom kan bidra till att 
den unga vuxna drar sig tillbaka och möjligheten till att träffa en partner minskar. 
 
Bekräftelse var något ett flertal unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom lade 
tyngdpunkt vid. Uppnår inte den unga vuxna sina mål, förväntningar på hur livet 
kommer arta sig, att träffa en partner, kan lidandet bli mer distinkt. Till en början kan 
den unga vuxna lida av ett sjukdomslidande relaterat till sjukdomen men efter ett tag i 
ensamhet kan den unga vuxna till och med dra sig tillbaka, vilket kan leda till att ett 
livslidande uppstår. Detta livslidande beskrev Lindholm och Eriksson (1993, s. 106) 
som att den unga vuxna inte blir sedd som människa, inte blir bekräftad som den individ 
hon/han är. Alla unga vuxna är i behov av bekräftelse, såväl de som inte lider av en 
inflammatorisk tarmsjukdom som de som har diagnosen. Denna bekräftelse stärker den 
unga vuxnas självförtroende och självkänsla. Det är därför av stor vikt att unga vuxna 
som redan börjat se sig själva som avvikande från normaliteten uppmärksammas och 
bekräftelse ges. Då alla unga vuxna är olika kan bekräftelsen ges på varierande sätt. För 
vissa är husdjur ett fantastiskt alternativ då de aldrig är dömande och kan lyssna i 
timmar (Pihl- Lesnovska et al. 2010, ss. 40-41). Schneider och Fletcher (2007, s. 140) 
belyser att då ångestattacker kan uppkomma på grund av stress och oro kan detta lindras 
med hjälp av bekräftelse. Det kan räcka med att personen som lyssnar säger att de 
förstår att de har det riktigt tufft just nu och ger plats för de existentiella funderingarna. 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005, s. 11) har 
sjuksköterskan en skyldighet att fånga unga vuxnas upplevelser kring sin sjukdom samt 
hur denna påverkar de fysiska, psykiska, andliga och sociala behoven. Att 
sjuksköterskan lyssnar och ger den unga vuxna möjlighet att beskriva sin upplevelse av 
den inflammatoriska tarmsjukdomen är en del i omvårdnaden och ger därmed även 
möjlighet till bekräftelse kring den unga vuxnas funderingar.    
 
Resultatet visar att nydiagnostiserade unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom 
är i ett stort behov av stöd (Jäghult et al. 2011, s. 1584). Fletcher et al. (2008, ss. 280-
282) beskrev i sin studie vikten av att ha stöd från familj och vänner. Att det finns ett 
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stort behov av att människor i omgivningen är insatta i den unga vuxnas situation så att 
hon/han har möjlighet att berätta om funderingar och orosmoment. Dock finns det unga 
vuxna med inflammatoriska tarmsjukdomar som väljer att inte berätta öppet om sin 
sjukdom då det finns rädsla kring hur omgivningen skall behandla hon/han efter detta 
samt att de inte vill tynga andra med sina egna problem (Hall et al. 2005, ss. 457-458). 
Alla unga vuxna diagnostiserade med en inflammatorisk tarmsjukdom har ett behov av 
stöd och kunskap från sjukvården oavsett hur stort stödet är från vänner och familj. 
Dock är sjukvårdens roll extra viktig för de unga vuxna som inte har någon hemma i 
vardagen att prata gällande sin problematik. Enligt ICN:s etiska kod (2007, s. 3) är en 
av fyra huvudpelare för sjuksköterskor att lindra lidande. Lindholm och Eriksson (1993, 
ss. 113-115) beskrev om lidandets mening, när den unga vuxna kan förstå en mening i 
lidandet kan hon/han börja uppleva möjligheter samt glädje och lust. Vidare beskrev 
författarna att stöd och bekräftelse är en stor del i att uppnå mening i sitt lidande vilket 
bekräftas i föreliggande resultat. Därför är sjuksköterskans roll väldigt viktig här, att 
fånga upp den unga vuxna i möten och låta hon/han berätta kring funderingar, 
upplevelser och känslor av sjukdomen. Dessa samtal kan öka möjligheten för den unga 
vuxna att se mening i sitt lidande och på det vis få chansen att leva i en vardag 
bestående av möjligheter, lust och glädje. Fegran et al. (2014, ss. 131-132) visar att 
behovet av stöd är en stor del i att klara av vardagslivet oavsett vilken långvarig 
sjukdom den unga vuxna än lider av. Symtomatologin i inflammatoriska tarmsjukdomar 
innefattar dock ämnen som ofta är tabubelagda och som ofta inte pratas om. Därför är 
behovet av stöd från sjukvården hos unga vuxna med en inflammatorisk tarmsjukdom 
extra stort då ämnet kan vara enklare att ta upp med sjukvårdpersonal som redan vet vad 
sjukdomen kan innebära.  
 
Oro och rädsla är en genomgående känsla för unga vuxna som är drabbade av en 
inflammatorisk tarmsjukdom men det finns även ett hopp beskrivet. Balansen mellan 
hopp och rädsla sker dagligen och vissa unga vuxna beskrev att så länge det finns 
forskning finns hopp om ny medicinering som kanske tar bort symtomen helt och hållet. 
Hoppet beskrevs av Soares Sarlo et al. (2008, s. 633) som unga vuxnas drivkraft. Med 
hjälp av hoppet finns kraft att ta sig igenom riktigt påfrestande situationer som en ung 
vuxen med en inflammatorisk tarmsjukdom kan stöta på i sin vardag. Hoppet finns hos 
alla unga vuxna och med hjälp av detta skapas en dräglig vardagssituation. Pendlar den 
unga vuxna mellan olika svårigheter dagligen kan hopp och bekräftelse vara två faktorer 
som bidrar till att den unga vuxna kan uppleva sig ha god livskvalité trots långvarig 
sjukdom. 
 
SLUTSATSER 
Resultatet i litteraturstudien påvisar att inflammatoriska tarmsjukdomar inte enbart 
påverkar kroppen i sig utan unga vuxnas hela livssituation såväl socialt som psykiskt. 
Det framkommer att sjukdomen medför begränsningar i vardagen som kan hämma den 
personliga utvecklingen. Unga vuxna uttrycker oro över hur kroppen påverkas samt hur 
den reagerar i olika stressade situationer. Funderingar kring framtiden och rädsla över 
relationer och kommande familjeliv är vardag för unga vuxna med en inflammatorisk 
tarmsjukdom. Dessa farhågor tillsammans med sjukdomens symtom skapar lidande. 
Stöd, bekräftelse och kunskap är delar som är viktiga för att göra livet enklare. 
Litteraturstudiens resultat påvisar att för att få en positiv syn på livssituationen de unga 
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vuxna lever i och vad de drabbats av krävs att mening ses i lidandet. Om meningen inte 
förstås kan sjukdomen ta överhanden och situationen förvärras ytterligare. 
Sjuksköterskans roll är av stor betydelse hos de unga vuxna för att de ska få stöd och 
vägledning i livet med en långvarig sjukdom.    

Kliniska implikationer i vården 
• Att sjuksköterskan får större insikt i vikten av stöd då detta i vissa fall inte kan 

fås av familj och vänner.  
• Få förståelse för att inflammatoriska tarmsjukdomar inte enbart påverkar den 

fysiska kroppen utan har inverkan känslomässigt och socialt.   
• Att få en förståelse för unga vuxnas lidande som drabbats av en inflammatorisk 

tarmsjukdom. Bekräfta lidandet och försöka ge vägledning till de unga vuxna att 
se mening. Detta för att ge möjlighet för de unga vuxna att ha en ljus syn på dess 
sjukdom och framtid.  

Förslag till vidare forskning  
Det behövs studier som enbart fokuserar på unga vuxna som är nydiagnostiserade med 
en inflammatorisk tarmsjukdom. Uppfattningen är att de studier som finns främst 
innefattar människor i alla åldrar men att resultatet påvisade att de nydiagnostiserade 
unga vuxna upplevde större lidande av sin sjukdom. 
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Bilaga 1 
Granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier enligt Friberg (2006) 
Kvalitativa studier; 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är i dessa fall formulerade? 
Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 
i så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart förmulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
• Hur har data analyserats?  
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden?  

Kvantitativa studier; 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är i dessa fall formulerade?  
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart förmulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur har urvalet gjorts(t.ex. antal personer, ålder, inkusions- respektive 

exklusionskriterier)?  
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata?  
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  
• Vad visar resultatet?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det några etiska resonemang?  
• Förs det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden?  
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Bilaga 2 

Författare  
Årtal  
Titel  
Tidskrift  

Teoretiska 
utgångspunkter  
 

Syfte  
 

Studiedesign  
 

Resultat  
 

Författare: 
Pihl-Lesnovska, 
K. 
Hjortswang, H. 
Ek, A-C. 
Hollman-
Frisman, G. 
Årtal: 2010 
Titel: 
Patients’ 
Perspective of 
Factors 
Influencing 
Quality of Life 
While Living 
With Crohn 
Disease. 
Tidsskrift: 
Gastroenterology 
Nursing   
 

Symbolisk 
interactionism 
(Blumer, 1986) 

Syftet med studien 
var att identifiera 
och beskriva 
betydelsen av 
livskvalité hos 
patienter med 
Crohn’s sjukdom. 

Grounded Theory 
metodologi enligt 
Glaser (1998). 
Elva intervjuer var 
av sex män och 
fem kvinnor. Ålder 
29-83 år.  

- En huvudrubrik; 
Begränsningar.  
- Fem 
underkategorier; 
Självbild 
Bekräftande 
Relationer 
Maktlöshet 
Känsla av välbehag 
 

Författare: 
Fletcher, P. 
Schneider, M. 
Van Ravenswaay, 
V. 
Leon, Z. 
Årtal: 2008 
Titel: I Am Doing 
the Best That I 
Can! Living With 
Inflammatory 
Bowel Disease 
and/or Irritable 
Bowel Syndrome 
(Part II). 
Tidsskrift: 
Clinical Nurse 
Pecialist 
 

Fenomenologi  Undersöka den 
levda erfarenheten 
av kvinnor som 
diagnostiserats 
med IBD och/ 
eller IBS.  

Semistukturerade 
intervjuer av 8 
kvinnor i åldrarna 
20-22 år.  

Sju strategier för att 
hantera sjukdomen.  
Dietalternativ 
Stöttning 
Kontroll över 
situationen/planering 
Attityd 
Avslappnings teknik 
Distraktion/ignorans 
av problemet 
Utbildning/kunskap 
 

Författare: 
Larsson, K. 

Kvantitativ 
studie 

Studera 
hälsorelaterad 

Tvärsnittsstudie. 
1099 stycken 

Den höga 
psykosociala stressen 
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Lööf, L. 
Rönnblom, A. 
Nordin, K. 
Årtal: 2007 
Titel: Quality of 
life for patients 
with excerbation 
in inflammatory 
bowel disease and 
how they cope 
with disease 
activity. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Psykosomatic 
Research. 

livskvalité hos 
patienter med 
Ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom 
under skov av 
sjukdomen. 

deltog i åldrarna 
18-65 år. 

indikerar på att 
patienter med hög 
sjukdoms aktivitet, 
speciellt personer 
med Crohns sjukdom 
behövde behandling 
för att minimera 
symtomen. 
Behandling 
kombinerad med 
psykosocialt stöd 
behövs för att öka 
livskvalitén.  

Författare: 
Jäghult, S. 
Saboonchi, F. 
Johansson, U-B. 
Wredling, R. 
Kapraali, M. 
Årtal: 2011 
Titel: Identifying 
predictors of low 
health-related 
quality of life 
among patients 
with 
inflammatory 
bowel disease: 
comparison 
between Crohn’s 
disease and 
ulcerative colitis 
with disease 
duration. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing. 

Kvantitativ 
studie 

Att identifiera låg 
hälsorelaterad 
livskvalité hos 
personer med 
inflammatoriska 
tarmsjukdomar 
och göra en 
jämförelse mellan 
Crohns sjukdom 
och Ulcerös kolits 
varaktighet.  

Tvärsnittsstudie 
Sjukdomsförlopp 
under minst två år 
eller max fem år. 
197 patienter 

Studien visar att 
patienter med längre 
sjukdomsförlopp 
upplevde bättre 
livskvalité än de med 
kortare förlopp, 
speciellt vid Crohns 
sjukdom.  

Författare: 
Stjernman, H.  
Tysk, C. 
Almer, S. 
Ström, N. 
Hjortswang, H. 
Årtal: 2010 
Titel: Worries 

Kvantitativ 
studie.  

Att utvärdera 
RFIPC-modellen 
gällande oro hos 
Svenskar med 
Crohns sjukdom. 

Tvärsnittsstudie 
447 deltagare i 
åldrarna 33-55 år.  

RFIPC-modellen 
visade sig ha både 
validitet och 
reliabilitet som 
mätinstrument för 
Crohn’s sjukdom 
gällande oro och 
bekymmer.  
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and concerns in a 
large unselected 
cohort of patients 
with Crohn’s 
disease. 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
Jorunal of 
Gastroenterology. 
Författare: 
Taft, T. 
Keefer, L. 
Leonhard, C. 
Woods, M-N. 
Årtal: 2009 
Titel: Impact of 
Percived Stigma 
on Inflammatory 
Bowel Disease 
Patient 
Outcomes. 
Tidsskrift: 
Inflamm Bowel 
Dis 

Kvantitativ 
studie. 

Att identifiera 
rollen och 
påverkan av 
upplevd 
stigmatisering hos 
IBD patienter.  

Experimentell 
tvärsnittsstudie 
211 deltagare i 
åldrarna 18-75 år. 

Att majoriteten av 
IBD patienterna 
kände sig 
stigmatiserade vilket 
var en signifikant 
orsak till sämre 
livskvalité 

 
Författare  
Årtal  
Titel  
Tidskrift  

Teoretiska 
utgångspunkter  
 

Syfte  
 

Studiedesign  
 

Resultat  
 

Författare: 
Soares Sarlo, R. 
Riberio Barreto, 
C. 
Arena Moreira 
Domingues, T. 
Årtal: 2008 
Titel: 
Understanding 
the experience of 
patients who 
have Crohn’s 
disease. 
Tidsskrift: Acta 
Paul Enferm 

Hermeneutik Förstå 
upplevelsen av att 
ha Crohns 
sjukdom. 

Öppen 
intervjumetodik av 
8 deltagare, män 
och kvinnor i 
åldrarna 20-59. 

Stora 
livsstilsförändringar 
uppkommer efter att 
patienter 
diagnostiserats med 
Crohns sjukdom.  

Författare:  
Hall, J. Rubin, G. 
Hungin, A. 
Dougall, A. 

Kvalitativ 
studie 

Att fastställa 
patienters 
perspektiv och tro 
gällande deras 

Iterative 
utgångspunkt som 
följer grundregler 
enligt Grounded 

-Acceptans och  
upplevd nödvändighet 
av medicinering. 
-Rädslor och oro 
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Årtal: 2007 
Titel: Medication 
beliefs among 
patients with 
inflammatory 
bowel disease 
who report low 
quality of life: a 
qualitative study. 
Tidsskrift: BMC 
Gastroenterology   

medicinering och 
för att fastställa 
hur detta relaterar 
till deras 
följsamhet i 
medicinering och 
andra 
hälsorelaterade 
beteenden. 

theory,  Glaser 
(1967). Semi-
strukturerade 
intervjuer. 31 
deltagare, 19 
kvinnor och 12 
män i åldrarna 26-
79. 

gällande 
medicinering. 
-Upplevd påverkan av 
aktuella eller 
potentiella symtom. 
-Benägenhet till egen 
påverkan angående 
medicinering. 

Författare: 
Schneider, M. 
Fletcher, P. 
Årtal: 2008 
Titel: ”I feel as if 
my IBS is 
keeping me 
hostage!” 
Exploring the 
negative impact 
of irritable bowel 
syndrome (IBS) 
and 
inflammatory 
bowel disease 
(IBD) upon 
university-aged 
women. 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice. 

Fenomenologi 
(Patton, 2002) 

Beskriva den 
negativa påverkan 
av IBS och/eller 
IBD hos kvinnor i 
universitets- ålder.  

Semi-stukturerade 
intervjuer. Sju 
kvinnor deltog i 
åldrarna 18-22.  

IBD och IBS är två 
medicinska tillstånd 
som har signifikant 
påverkan på 
livskvalitén hos de 
drabbade. Deras 
negativa påverkan 
genomsyrar alla 
aspekter i den 
individuella 
livssituationen och 
kan ofta bli svår att 
kontrollera. 

Föfattare: 
Hall, N. Rubin, 
G.Dougall, A. 
Hungin, A. 
Neely, J. 
Årtal: 2005 
Titel: The fight 
for “Health-
related 
Normality”: A 
qualitative study 
of the 
experiences of 
induvidualls 

Kvalitativ 
studie med 
fokus på 
hälsorelaterad 
normalitet. 

Använda 
Grounded theory 
för att bättre förstå 
perspektiv och 
erfarenheter hos 
individer med 
IBD och som 
upplever sämre 
livskvalité.  

Grounded theory 
enligt Gleaser & 
Strauss (1967). 31 
deltagare, 19 
kvinnor och 12 
män. 15 semi-
strukturerade 
intervjuer samt 16 
deltagare 
uppdelade i tre 
fokusgrupper. Ej 
haft fastställd mer 
än 2 år.  
 

Personer med IBD 
tenderar att se sin 
sjukdom som pinsam, 
tabu-belagd och att 
ofta missförstås av 
andra. För dessa 
personer är det viktigt 
att vidbehålla 
hälsorelaterad 
normalitet. 
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living with 
established 
inflammatory 
bowel disease 
(IBD). 
Tidsskrift: 
Journal of 
Health 
Psychology 
Författare: 
Lynch, T. 
Spence, D. 
Årtal: 2007 
Titel: A 
qualitative study 
of youth living 
with Crohn 
Disease. 
Tiddskrift: 
Gastroenterology 
nursing. 

Fenomenologi Hur unga upplever 
att leva med 
nydiagnostiserad 
Crohns sjukdom.  

Öppna individuella 
intervjuer och 
tematisk analys. 
Fyra deltagare, tre 
kvinnor och en 
man i åldrarna 16-
21. 

 Tre teman: 
-Den integrerade 
stressen i att leva med 
Crohns sjukdom. 
- Den oväntade 
relationen mellan 
rädsla och hopp. 
- Vad hjälper och vad 
hindrar. 
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