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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Patienter med diagnosen Crohns sjukdom träffar sjuksköterskor i samband med 

biologiska behandlingar på dagvården. Idag erbjuds nya behandlingar som till exempel med 

adalimumab (Humira) som administreras subkutant. Patienterna kan sköta detta själva i 

hemmet efter undervisning av sjuksköterska och i och med det så kan patienten hantera sin 

behandling genom egenvård.  

 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård i hemmet hos patienter med Crohns 

sjukdom i samband med adalimumab-behandling. 

 

Metod: En intervjustudie valdes med kvalitativ innehållsanalys.  En semistrukturerad 

frågeguide användes med fem frågor. (n=6) patienter intervjuades.  

 

Resultat: I resultatet i denna intervjustudie kom vi fram till att patienternas erfarenhet av 

egenvård belyser att de var trygga i sin behandling och välinformerade samt kände en stor 

frihetskänsla i samband med egenvård. Ändå uppstod en osäkerhet i hur och när de skulle 

kontakta IBD-sjuksköterskan. Självständighet och tillgänglighet var två huvudteman som 

framkom. 

Slutsats: Patienterna kände en stor frihet genom egenvård då det underlättade vardagen. En 

förutsättning vid egenvård var att patienterna var välinformerade innan behandlingsstart samt 

att de var medvetna om när de skulle kontakta sjukvården för att minska osäkerheten. Det 

krävdes också en välfungerande kontakt med IBD-sjuksköterskan. Det fanns ett behov av 

alternativa kontaktvägar, direktkontakt dygnet runt en så kallad ”helpline” och en möjlighet 

till mejlkontakt.  

 

Nyckelord: Crohns sjukdom, egenvård, IBD-sjuksköterska, adalimumab-behandling  
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INLEDNING 

 

Patienter med diagnosen Inflammatory Bowel Disease (IBD) träffar sjuksköterskor i samband 

med biologiska behandlingar på dagvården, dit patienterna kommer regelbundet. 

Då ges patienten möjlighet att diskutera och utvärdera behandlingseffekten. Patienten kan få 

svar på eventuella frågor och sjuksköterskan ges möjlighet att ”se patienten”. Idag erbjuds nya 

behandlingar som till exempel med adalimumab (Humira) som administreras subkutant (sc). 

Patienterna kan sköta detta själva i hemmet efter undervisning av sjuksköterska och i och med 

det så kan patienten hantera sin behandling genom egenvård (Larsson, Bergman, Fridlund & 

Arvidsson 2010). 

BAKGRUND 

Inflammatorisk tarmsjukdom 

 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) består av Crohns disease (CD) samt ulcerös kolit (UC). 

Redan på 1700 talet beskrevs de första fallen av liknande sjukdomshistoria som vid CD. Från 

1960 talet är det vedertaget att CD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba 

hela mag-tarm kanalen. I Sverige ökade den årliga incidensen av CD successivt mellan 1960- 

1980 talet. I Stockholm fortsatte incidensen att öka under 90- talet och prevalensen av CD hos 

individer > 16 år vilket innebär att ca 0,2 procent av den vuxna befolkningen har CD (Lapidus 

Brinkberg, 2008). Orsaken till CD är oklar men det finns beskrivet att det troligen är en multi-

faktoriell orsak bakom sjukdomen med en kombination av immunologiska och yttre faktorer 

som till exempel miljön. Diagnosen ställs genom klinisk bedömning och koloskopiundersök-

ning med biopsitagning av tarmslemhinnan och med histologisk analys. Det som känneteck-

nar CD är att sjukdomen är segmentellt utbredd med avgränsade områden av inflammation 

med normala områden däremellan (skip lesions) och aftösa sår. Sjukdomen är transmural vil-

ket innebär att inflammationen påverkar tarmens alla skikt. Ofta ses djupa långsträckta sår i 

tarmen samt en svullen slemhinna som gör att tarmytan kan få ett kullerstensliknade (cobbles-

tone) utseende (Dassapoulos & Hanauer, 2003). Viss ärftlighetsfaktor vid inflammatorisk 

tarmsjukdom anses också föreligga (Lapidus Brinkberg, 2008). 

 

Sjukdomsbild 

Sjukdomsförloppet karaktäriseras av skov som är återkommande eller kroniskt kontinuerliga 

besvär och kan drabba hela mag-tarmkanalen från munhåla till ändtarm. Symtomen varierar 

beroende av lokalisation och utbredning av sjukdomen. Diarré, buksmärtor, viktnedgång och 

allmän sjukdomskänsla, trötthet samt feber är några av de symtom som kan förekomma i 

olika grad. Perianala fistlar återfinns hos en del av patienterna (Lapidus Brinkberg, 2008). 

Vid rökning ökar risken för att insjukna i CD, rökningen försämrar sjukdomsförloppet och 

patienten har även sämre effekt av den medicinska behandlingen enligt Dassapoulos och 

Hanauer (2003). 

 

 

Lokalisation 

Den vanligaste lokalisationen för CD är i distala ileum (nedersta delen av tunntarmen) med 

eller utan cekalt engagemang. CD enbart i kolon (tjocktarmen) blir allt mer vanligt mot 
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tidigare, och förekommer numera hos nära hälften av alla nyinsjuknade patienter. Orsaken till 

detta är okänd.  

Endoskopiskt varierar bilden från milda fall med minimala aftösa sår till svårare fall med 

djupa sår och utbredningen är segmentell. Inflammationen är också mer djupgående i 

tarmväggen vid CD vilket ger förutsättningar för komplikationer i form av fistlar, abscesser 

och förträngningar (Apoteksbolaget, 2007/2008). 

 

 

Nutrition 

Malnutrition i samband med CD är ofta multifaktoriell. Nedsatt födointag till följd av 

aptitlöshet, inflammatorisk aktivitet, förändrad motilitet eller mekaniska hinder i kombination 

med ökade förluster via diarreér och blödningar (Lapidus Brinkberg, 2008). 

 

Vid stenos-sjukdom som orsakar förträngningar i tarmen är det viktigt att undvika svårsmälta 

födoämnen så som trådiga frukter och grönsaker, t ex apelsin, grape och svamp då det lätt kan 

uppstå stopp i tarmen med ileus (tarmvred) som följd. Det blir ofta nödvändigt med extra 

tillförsel av enteral närings- och vitamin tillskott som komplement till den medicinska 

behandlingen (Apoteksbolaget, 2007/2008).  

 

Enligt Hébuterne, Filippi, Al-Jaouni och Schneider (2009) är sjuttiofem procent av patienterna 

med CD som vårdas på sjukhus malnutrierade. Alla patienter med CD behöver information 

om nutrition och behöver få träffa en dietist vid sjukdomsdebuten. Därför är det viktigt med 

ett gemensamt synsätt i bedömningen av dessa patienter som inbegriper att behandla skov, 

extraintestinala symtom som t ex ledbesvär, irit och hudbesvär, samt även smärtbehandling. 

Det är av stor vikt att nutritionsstatus bedöms vid varje konsultation eller läkarbesök. Det 

finns teorier som tyder på att kosten kan vara inblandad i etiologin i IBD sjukdom. Idag finns 

inga beprövade kostråd för att minska risken av att utveckla CD. Hartman, Eliakim och 

Shamir (2009) menar att sambandet mellan IBD och kosten omfattar flera aspekter som t.ex. 

nutritionsstöd av malnutritierade patienter, behandling av aktiv sjukdom och 

underhållsbehandling för att bibehålla remission hos patienterna. 

 

 

Behandling 

 

Vid behandling av CD är målsättningen att uppnå symtomfrihet och förebygga återfall samt 

att patienten upplever sig ha en god livskvalitet (Lapidus Brinkberg, 2008). Behandlingen är 

medicinsk och/eller kirurgisk. Därför är det av största vikt att omvårdnaden sker i nära 

samarbete mellan gastroenterolog och kirurg. 

 

Farmakologisk behandling 

Salazopyrin är ett antiinflammatoriskt och ett antibakteriellt läkemedel vid behandling av 

IBD- sjukdom som funnits längst. Korticosteroider är den mest vanliga och mest effektiva 

behandlingen vid svår IBD sjukdom och kan ges både intravenöst och peroralt (Hecht, Su & 

Lichtenstein, 2003). Denna behandling ger ofta biverkningar som t.ex. månansikte, acne och 

diabetes samt kan leda till benskörhet efter en längre tids användning (Siegel, 2010). 
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Biologiska läkemedel är en relativt ny behandlingsmetod som verkar genom att påverka 

cytokiner och receptorer på celler i immunsystemet.  Behandling som neutraliserar TNF-alfa 

är mycket framgångsrik vid IBD, och vid CD finns TNF i ökad mängd. Infliximab (IFX) är 

den biologiska behandling som varit godkänd längst i Sverige för behandling av CD. 

Behandlingen ges som kontinuerlig intravenös infusion, oftast på en dagvårdsavdelning 

(Apoteksbolaget, 2007/2008). Detta innebär att patienten är beroende av sjuksköterskan som 

administrerar infusionsbehandlingen och sjuksköterskan har en nyckelroll vad gäller 

behandlingen, både inför och under behandling (Larsson, Bergman, Fridlund & Arvidsson 

2008).  

Adalimumab 

Sedan 2007 har adalimumab (Humira) varit godkänt att användas i Sverige endast vid CD och 

indikationen är aktiv sjukdom som inte svarat trots fullständig och adekvat behandling med 

korticosteroider och/eller immunosuppressiv behandling. Behandling med Humira bör 

initieras och övervakas av specialist med erfarenhet av diagnos och behandling. Det är en 

kostsam behandling jämfört med andra behandlingar för CD (Fass, 2011).  Patienten kan 

administrera läkemedlet själv subcutant (sc), vanligtvis som en injektion varannan vecka 

(Larsson et al. 2010).    

 

 

Egenvård 

 

Socialstyrelsens föreskrifter tydliggör när en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 

egenvård, de tydliggör även riktlinjerna vid dessa bedömningar och kraven på patientsäkerhet.  

Med egenvård enligt (SOSFS 2009:6) menas i detta sammanhang en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvård bedömt att en person 

själv kan utföra. Även planering, bedömning och uppföljning av hälso- och sjukvården ingår i 

detta. 

 

Enligt Orems egenvårdsteori (1995) som definieras som att patienten utför sådana aktiviteter 

som den själv kan ta initiativ till och utför för sin egen skull. Syftet med detta är att upprätta 

hälsa, liv och välbefinnande. Om egenvårdskraven på individen blir för stora så att 

handlingarna inte kan utföras, är det sjuksköterskans ansvar att kompensera denna brist. Detta 

ska ske så att patienten återvinner sin egenvårdskapacitet så långt det är möjligt. 

Egenvårdsförmågan avgörs genom personens bakgrundsfaktorer t.ex. ålder, personens 

kunskaper och motivation samt livsmiljö och familj. Orem menar även att egenvården 

utvecklas under inlärningsprocessen. Utvecklingen sker på grund av en intellektuell 

nyfikenhet, av undervisning från andra samt den erfarenhet som patienten får då handlingar 

utförs som är kopplade till egenvården (Orem, 1995). Orems egenvårdsmodell delas in i tre 

följande teorier, egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Enligt Orem utgör dessa 

teorier tillsammans en generell teori om omvårdnad. 
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Livskvalitet 

 

Enligt Jäghult, Saboonchi, Johansson, Wredling och Kapraali (2011) är det patienterna med 

CD och kort sjukdomsduration som är i störst behov av utbildning och support i tidigt skede 

av sin sjukdom och dessutom upplever lägsta livskvaliteten.  Patienter med CD upplever låg 

livskvalitet vare sig patienten är nydiagnostiserad eller haft sjukdomen sedan länge, och är 

direkt korrelerat till sjukdomsaktivitet. 

 

Enligt Canavan, Abrams, Hawthorne, Drossman och Mayberry (2005) skattas livskvaliteten 

sämre hos patienter med CD än hos patienter med UC. Som förväntat skattas också 

livskvaliteten sämre vid relaps än vid remission, men även vid remission återfinns samma 

resultat hos CD patienter i jämförelse med friska kontroller. Det patienten oroar sig för är 

osäkerheten kring sjukdomen, läkemedelsbiverkningar, låga energinivåer samt för att behöva 

opereras. Dessa frågor/farhågor är desamma oavsett vilket land eller kultur man kommer 

ifrån. Patienter med CD lider oftare av depression, vilket allvarligt kan påverka livskvaliteten. 

Patienters behov av lättillgängligheten av vård är stort, framför allt av att träffa IBD- 

sjuksköterskan. Patientens behov minskar inte i takt med hur sjukdomen framskrider och 

livskvaliteten förbättras alltså inte löpande då behandlingsregimen är av begränsad framgång. 

Det är i så fall bättre att patienten får realistisk rådgivning med hänsyn till sjukdomsfrågor i 

samband med återbesök samt närhet till annan vårdpersonal så som specialistsjuksköterska 

(Canavan et al. 2005). 

  

Fördelarna för patienterna kan vara att de inte behöver komma till sjukhuset mellan 

läkarbesöken, vilket också minskar frånvaron från arbetet. Detta kan bidra till en ökad 

livskvalitet för en del av patienterna då de kan välja när de vill ta sin medicin (Allen, Lindsay, 

& Tham, 2010).  

 

Det leder i sin tur till att patienterna är oberoende av sjuksköterska när de ska ta sin medicin 

samt att de får en större frihet.  Att de har möjlighet att ha kontakt med specialist- 

sjuksköterska i samband med egenvård ger en ökad säkerhet av behandlingskontrollen genom 

att de kan kontakta mottagningen vid minsta tveksamhet vid sjukdom eller försämring i sin 

grundsjukdom (Larsson et al. 2010).  

 

Patientundervisning 

 

IBD- skola eller grupputbildning har visat sig vara positivt och fördelaktigt för CD patienter, 

att få träffa andra patienter med liknande besvär och symtom samt få information av specialist 

sjuksköterska, dietist, kurator osv. Dock har det ej visat sig att det ger en ökad livskvalitet 

enligt Oxelmark, Magnusson, Löfberg och Hillerås (2007). Fler studier visar på att det är 

mycket uppskattat med IBD-skola för patienterna trots att det inte ökar livskvaliten, frågan 

ställs om det kan bero på att skattningsinstrumenten inte är känsliga för denna patient grupp 

eller att en del av patienterna inte var i remission under deltagandet av IBD-skolan (Jäghult, 

Larsson, Wredling & Kapraali 2007).  

  

Inför behandlingsstart med Humira ges patienten både muntlig samt skriftlig information vad 

gäller biverkningar, eventuella komplikationer till behandlingen och vikten av att kontakta 

IBD- sjuksköterskan vid minsta tveksamhet. Injektionsteknik och aseptik ingår också i 

patientundervisningen, samt information att läkemedlet kan ge ordentlig sveda i samband med 

injektionstillfället. Patienter som tar TNF-blockerare är mer mottagliga för allvarliga 
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infektioner och därför är det viktigt att IBD- sjuksköterskan informerar patienterna om att 

vara observant på begynnande infektioner t.ex. feber, sjukdomskänsla och hudsår.  

Under pågående behandling är sjuksköterskan ansvarig för att provtagning sker och planerar 

för återbesök samt att eventuella undersökningar blir utförda. 

Patienter som eventuellt utvecklar en infektion under tiden för behandling med adalimumab 

skall alltid monitoreras noggrant och genomgå en fullständig utvärdering (Fass, 2011). 

 

Enligt Belling, Woods och McLaren (2008) är IBD-sjuksköterskan viktig för patienterna, 

exempelvis som en länk mellan patient och läkare. När patienterna hade behov av att komma i 

kontakt med IBD- sjuksköterskan, vid skov eller andra problem upplevdes det som en 

trygghet att de fick snabb telefonkontakt.  

 

Det är en fördel att några få sjuksköterskor tar hand om patienterna vad gäller monitorering av 

behandlingen. Kontinuitet är grunden till en bra relation mellan patient och sjuksköterska som 

karaktäriseras av förtroende, delaktighet och ömsesidig respekt enligt Larsson et al. (2008). 

  

Empowerment 

 

Empowerment är förmågan till självreglering på basis av eget självförtroende.  

Empowerment-skolan är en pedagogisk modell som går ut på att stärka patientens kompetens 

så att denne kan aktivt medverka genom att själv bestämma sina mål och besluta om sin 

behandling samt vård. Det primära målet är att ta fram patientens egna resurser så att 

patienten inte blir beroende av hälso- och sjukvårdssystemet. Förutsättningarna för detta är att 

kunskaper och färdigheter överförs till patienten. På detta sätt blir patienten kapabel att själv 

göra sina egna val. I denna modell arbetar man så att patienten ska kunna identifiera sina 

problem, bli medveten om sina egna sociala och personliga resurser och samtidigt erkänna 

sina egna hinder som påverkar faktorer som främjar hälsan. Modellen är patientcentrerad och 

förutsätter en demokratisk hälsovård. Det innebär att både patient och sjuksköterska är 

jämlika i situationen. Patienten är expert på sin kropp och sjuksköterskan är expert på 

informationen hon förmedlar (Christensen & Jensen, 2004). 

 

 

Problemformulering  
 

Patienten ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i sin egenvård, och behöver därför 

erbjudas information, kunskap om sin sjukdom samt behandling och en god kontakt med 

ansvarig sjuksköterska. Det ges då möjlighet för patienten att utveckla sin förmåga att fatta 

egna beslut samt utvecklar medvetenhet och förmågan att hantera sin situation, empowerment 

(Christensen & Jensen, 2004).  

 

Patienten är delaktig i sin medicinering genom att lära sig sköta injektionerna självständigt 

och är inte beroende av sjuksköterskan i samband med administreringen av Humira. 

Varför patientens erfarenhet av egenvård vid adalimumab-behandling bör belysas (Larsson et 

al. 2010). 
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SYFTE 

 

 

Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos patienter med Crohns sjukdom i samband 

med adalimumab-behandling.  

METOD 

 

Då syftet var att beskriva patienters erfarenhet av egenvård valdes kvalitativ metod med 

induktiv ansats och den klassificeras som kvalitativ deskriptiv studie (Graneheim & 

Lundman, 2008). Enligt Polit och Beck (2008) är det den kvalitativa intervjun som kan anses 

lämplig när syftet är att belysa upplevelser och känslor. 

Den är också oftast beskrivande, namnger fenomen och bestämmer sambandet mellan dessa 

(Morse & Field, 1996). Den kvalitativa forskningsintervjun är ett ämnesinriktat samtal där två 

personer talar om samma ämne som de båda har intresse av (Olsson & Sörensen, 2008).  

 

Urval 

 

Urvalet skedde genom att patienterna valdes ut enligt nedanstående kriterier från en lista över 

patienter som behandlas med adalimumab. Patienterna skulle vara ≥18 år med diagnosen 

Crohns sjukdom, och behandlats med adalimumab som biologisk terapi sedan minst sex 

månader. De skulle behärska svenska språket i tal och skrift. De skulle inte tidigare haft 

behandling med annan biologisk terapi, IFX. De patienter som inkluderades var fyra män och 

två kvinnor i åldrarna 21- 52 år, och med en sjukdomsduration mellan 2-25 år. 

 

Pilotintervju 

 

En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att frågeguidens innehåll svarade mot studiens 

syfte. Resultatet av pilotintervjun var tillfredställande varför inga ändringar gjordes i guiden 

och pilotintervjun kunde inkluderas i studien. 

 

Datainsamling 

 

Enligt Kvale (2009) är grunden för en intervjustudie att temat för studien är klargjort samt att 

författarna är bekanta med ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. 

 

Tillstånd inhämtades av verksamhetschef på en medicinklinik i en svensk storstad, innan 

studiestarten (bilaga I). Författarna skickade sedan ett missiv (bilaga II) per post till nio 

personer som motsvarade inklusionskriterierna, enligt turordning efter en lista. Inom en vecka 

följdes förfrågan upp genom telefonsamtal. Om personen var positiv till deltagande bokades 

tid och plats som passade informanten. Tre personer nåddes inte per telefon och uteslöts 

därför ur studien. Skriftligt samtycke inhämtades innan intervjuerna genomfördes (bilaga III). 

De enskilda intervjuerna genomfördes under perioden 25/10 - 9/11 2011. En semistrukturerad 

frågeguide innehållande fem öppna frågor användes vid samtliga intervjuer (bilaga IV). 
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De sex enskilda intervjuerna, varade mellan 15-30 minuter, och spelades in efter tillstånd från 

informanten. Båda författarna var med vid samtliga intervjutillfällen och de genomfördes i ett 

konferensrum på kliniken i samråd med informanterna. Innan intervjun påbörjades 

upprepades studiens syfte och möjligheten att avbryta deltagandet. 

 

Dataanalys 

 

Texten transkriberades ordagrant och lästes igenom gemensamt vid ett flertal tillfällen för att 

säkerställa att den uppfattades korrekt och för att få en helhetsbild. 

Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2008) förutsättningslöst med 

bibehållen nyfikenhet. 

 

Analysprocessen började med att texten kondenserades, vilket innebär att texten kortades ner, 

samt abstraherades genom att lyfta innehållet i texten till en högre och logisk nivå. I 

analysprocessen deltog även handledaren som en oberoende part. 

 

Vi använde oss av markeringspennor i olika färger för att finna likheterna och få fram de me-

ningsbärande enheterna. Därefter identifierades meningsbärande enheter som sedan kondense-

rades. Efter kondenseringen fann vi fyra subteman som ledde till två olika teman (se tabell I), 

självständighet och tillgänglighet. Graneheim och Lundman (2008) beskriver tema som ett 

sätt att sammanbinda det underliggande innehållet i texten i olika kategorier. 
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Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondensering Subtema Tema 

Fungerar väldigt bra, stor fördel 

att kunna ta medicinen hemma. 

Ej behöver åka till sjukhuset och 

behöver inte ta ledigt från arbetet. 

Underlättar livssituationen,  

spar mycket tid 

Smidigt att kunna ta hemma, trots 

att det är smärtsamt att sticka sig. 

Tidsparande, 

välfungerande 

Oberoende  

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständighet 
Bra information innan 

behandlingsstart. Påläst patient, 

sökt egen information. Fick 

mycket bra information, ni lärde 

mig så att jag klarar mig själv. 

Sökt själv och fått 

bra information 

Kunskap 

Känner mig trygg som patient, 

inte utkastad. Stöd från IBD ssk 

trots att jag hade kunskap själv, 

(ssk). Jag känner att jag alltid kan 

ta kontakt med mottagningen 

läkare eller ssk 

på något vis. Snabba puckar, 

snabb kontakt med läkaren. 

Nöjd med verksamheten.  

Bra stöd och snabb 

kontakt 

Delaktig 

Trygghet 

 

Fyllda köer, möts av fylld kö. 

Svårt att komma fram på telefon, 

svårt att nå er när man ringer. Vill 

ha kontakt samma dag. Önskemål 

om mejlkontakt, mer öppet. När 

man väl kommer fram så är tel. 

tiderna slut. 

Osäkerhet om hur man går till 

väga ifall mottagningen stängd 

och jag inte mår bra samt har ont. 

Telefontider jag måste passa.  

 

 

 

 

 

 

Svårt att komma i 

kontakt med 

mottagningen 

Osäkerhet vid 

stängd mottagning 

 

 

 

 

Kontaktmöjlighet 

 

 

 

 

Tillgänglighet 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Missivbrevet innehöll information om studien. Där framgick frivilligheten att delta, samt att 

resultatet presenteras på sådant sätt att informanten inte kan identifieras och oavsett 

medverkan i studien påverkas inte vården (Forsman, 1997). Endast författarna och dess 

handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet, deltagarna utlovades full 

konfidentialitet och efter avslutad studie kommer alla inspelningar att raderas. Skriftligt 

samtycke inhämtades av informanten innan intervjun startade. En etisk aspekt var att skydda 

informanten vid transkriberingen. De citat som användes i resultatdelen omformulerades så att 

det inte kunde härledas till informanten. Deltagarna hade rätt att när som helst avbryta studien 

utan att ange något skäl och kommer inte att påverka deras fortsatta vård på kliniken. 

Författarna var väl medvetna om sin förförståelse.  

 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet från analysen presenteras under temanan självständighet och tillgänglighet. 

 

 

Självständighet 

 

Oberoende  

Samtliga informanterna upplevde egenvården som mycket positivt och väl fungerande och att 

det var en stor fördel att sköta sin medicinering hemma. Det var en lättnad att kunna styra 

över när behandlingen tas och att inte behöva passa bokade tider. Det innebar bland annat att 

de inte behövde ta ledigt från arbetet för att åka till sjukhuset. Vilket uppfattades som smidigt 

och tidssparande. 

 

Två av informanterna fick hjälp av anhöriga vid behandlingens början, men övertog sedan sin 

medicinering vilket gav en känsla av oberoende.  

 

Några av informanterna beskrev att de sökt mycket information om sin grundsjukdom och 

eventuella medicinska behandlingar, vilket gav en känsla av oberoende och kontroll över sin 

kropp och sjukdom. Genom att ha kontroll över sin sjukdom och behandling kände de sig 

oberoende av sjukvården och kunde klara sig själva. 

 

 ”För mig är det som att ha kontrollen över min Crohn” 

 

 ”Självklart underlättar detta min livssituation” 

 

”Jag kan skjuta på injektionerna när jag ska ut och resa” 

 

Kunskap  

Majoriteten av informanterna upplevde att de inför behandlingsstart fått en mycket bra 

information av sin patientansvariga läkare och IBD-sjuksköterskan. I samband med ett 

läkarbesök gavs information om läkemedlet samt tillfrågades om intresse av egenbehandling 

och vilken möjlighet man hade att sköta den i hemmet. Det gav en frihet att välja 

behandlingsform, samtidigt som de inte kände sig avvisade eller utkastade från mottagningen. 
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En av informanterna uttryckte att hade han vetat vad det skulle innebära för honom så hade 

han börjat långt tidigare då han uppfattade sin livssituation som märkbart förbättrad. 

 

Merparten av informanterna uppfattade sig som väldigt pålästa innan behandlingsstart. En av 

informanterna ”Googlade” om läkemedlet när hon fick information om att det var ett 

behandlingsalternativ för hennes del.  

En annan informant hade läst om adalimumab och frågade sin läkare om det kunde vara 

aktuellt för honom. De upplevde det som en frihet att kunna vara delaktig i beslutet vad gällde 

deras egenvård. Men man hade också funderingar över om det är en kostsam behandling. 

 

 ”För mig underlättar det väldigt mycket att medicinera själv” 

 

 ”Det har faktiskt blivit en enorm lättnad måste jag säga, enormt alltså…” 

 

 Trygghet 

Flera av informanterna kände sig trygga och medvetna om att de hade möjlighet att kontakta 

mottagningen för råd och stöd fast de skötte sin behandling hemma. Detta oavsett om man 

sökte läkare eller sjuksköterska. I och med detta att informanterna upplevde att de mådde 

bättre och kände sig friskare hände det att medicineringen glömdes bort. Flera av 

informanterna uppfattade att det blivit stora förändringar i livet i takt med ökat välbefinnande. 

Ingen av informanterna hade någonsin känt sig orolig över att inte klara av egenvården.  

 

”Tänker på annat än att jag är sjuk, sjuk och att jag måste bli frisk ”det kändes fånigt att 

behöva ringa er och fråga om allt men kände ändå att det är bra att göra det” 

 

En av informanterna menade att hon kände ett stöd från sjuksköterskorna i sin egen 

behandling fast hon själv var sjuksköterska. Samtliga informanter upplevde att stödet och 

informationen som lämnats innan behandlingsstart bidrog till att de klarade av medicineringen 

med egenvård.  

  

Det fanns ett samband med oro över att inte kunna sticka sig själv dels på grund av sveda av 

injektionen och med tanke på att läkemedlet är så dyrt och rädsla för att misslyckas. Det var 

därför viktigt att veta vem man skulle ringa och att ha några få eller en kontaktperson så att 

man inte är så anonym när man som patient ringer och har frågor. Det skapade en trygghet 

uppgav fler av informanterna. 
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Tillgänglighet 

 

Kontaktmöjlighet   

Flera av informanterna beskrev att de kände sig trygga när de kontaktade mottagningen och 

fick via sjuksköterskan snabb kontakt med sin behandlande läkare och hur de skulle gå 

tillväga med adalimumab-behandlingen vid eventuella undersökningar och ingrepp. En av 

informanterna uttryckte en oro över vad som händer med kroppen långsiktigt vid adalimumab 

behandling. 

 

”När jag skulle göra tandimplantat så ringde jag för rådgivning och fick snabb återkoppling 

hur jag skulle gå tillväga med injektionerna”  

 

Det kunde dock vara svårt att komma fram till sjuksköterskorna på IBD-mottagningen under 

telefontiden, de möttes ofta av fylld kö. Flera beskrev att det var ett problem att passa 

mottagningens telefontider på grund av arbete eller föreläsningar i skolan. Informanterna 

menade att det var viktigt att helst komma fram snabbt samma dag som behovet fanns. Det 

fanns önskemål om mer flexibla telefontider och andra kontaktmöjligheter, t.ex. via mejl. 

 

Ett par av informanterna uttryckte osäkerhet när mottagningen var stängd och osäkerhet över 

hur man skulle gå tillväga vid akuta besvär. Samtidigt var samtliga generellt nöjda med 

kontakten med IBD- sjuksköterskan och kände sig välinformerade.  

  

 

”Den största nackdelen är om man har svår smärta och behöver vänta till dagen efter” 

  

”Jag skulle önska att man kunde ringa när som helst” 

 

En av informanterna uppgav att hon varit i en gråzon vad gällde sitt hälsotillstånd och känt sig 

osäker vid några tillfällen om hon skulle ta sin injektion. Hon kontaktade då sjuksköterska 

och var nöjd med det stöd hon fått via telefonrådgivning. 

  

 

”Kontakten här skulle kunna vara bättre med e-post och jag gillar inte att gå upp på 

morgonen och sen vänta på att när man ringer så är kön fylld” 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

I kvalitativa intervjustudier färgas resultat av forskarens påverkan på det som är avsett att 

studeras på grund av att forskaren blir medskapare av texten vilket i sin tur leder till att 

studien inte kan ses som oberoende (Graneheim & Lundman, 2008).  

Fördel i denna studie var att författarna hade förförståelse för patient gruppen som skulle 

intervjuas samt kunskap om behandlingen. Förförståelse kan användas som en tillgång då 

författarna har kunskap och kännedom om Crohns sjukdom och adalimumab-behandling.  

Det är dock av stor betydelse att innehållsanalysen inte påverkas av den kunskapen, genom att 

författarna är medvetna om detta (Graneheim & Lundman, 2008). 
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Då studiens syfte var att beskriva patienters erfarenhet fann författarna intervjuer som lämplig 

metod för att besvara syftet och kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av data. Inom 

vårdvetenskap används ofta kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2008).  

De första intervjuerna blev inte så utförliga på grund av författarnas ovana att intervjua. En 

fördel hade varit om det varit fler deltagare i studien samt att frågeguiden var mer utförlig 

med följdfrågor. Det hade givit en större tyngd i resultatet. 

Författarna anser att metoden är överförbar till andra sammanhang då en noggrann 

beskrivning ges av urval, datainsamling och analys dock bör det beaktas att författarna i en 

kvalitativ studie är medskapande av texten. 

En nackdel kan vara att författarna kände informanterna som kan medföra en inverkan på de 

svar som lämnades, liksom en förförståelse i ämnet vilket kan påverka resultatet.  En styrka 

som författarna upplevde som mycket bra var att de var två stycken som kunde tolka svaren. 

Först var för sig och sedan gemensamt för att säkerställa att de förstått svaren rätt samt att de 

kunde diskutera intervjuerna tillsammans. Granskningen stärktes ytterligare genom att 

handledaren deltog i analysarbetet. 

 

 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innebär att författarna noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela 

forskningsarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna läste den transkriberade 

texten först var och en för sig och sedan tillsammans. En pilotintervju genomfördes för att 

validera frågeguiden. Författarna har försökt att vara objektiva och inte valt citat som 

överensstämmer med egna erfarenheter men det kan ha förekommit att författarna genom att 

nicka och le instämmande visade att de kände igen vissa påståenden. 

  

Giltighet 

Urvalet är noggrant beskrivet med inklusionskriterier. I resultatet har författarna valt att an-

vända citat för att stärka giltigheten. Ett resultat är sant när det lyfter fram det som är repre-

sentativt och typiskt för det som var avsett att beskrivas, att ge en noggrann beskrivning av 

urvalet samt hur analysarbetet gått till så läsaren ges möjlighet att bedöma giltigheten. Ett sätt 

att stärka giltighet kan göras genom att till exempel presentera citat från intervjuerna (Grane-

heim & Lundman, 2004). 

 

 

Resultatdiskussion 

Patienter med CD uppskattar att kunna sköta sin behandling genom egenvård eftersom det ger 

dem en frihet. Att må bra och känna sig frisk är centralt för patienterna. Behov av att komma i 

kontakt med sjukvården ifall de hade frågor eller besvär överensstämmer med vad Lapidus 

Brinkberg (2008) och Larsson (2010) fann. Det är en multifaktoriell sjukdom med många 

olika symtom som spelar in i patienternas liv vad gäller både nutrition och toalettvanor. 

Målsättningen med behandlingen är att uppnå symtomfrihet vilket bidrar till en god 

livskvalitet hos patienterna (Lapidus Brinkberg, 2008). 

Det beskrivs av Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek och Hollman Frisman (2009) att 

begränsningar påverkar livskvaliteten för patienter med CD. Det är viktigt att IBD- 

sjuksköterskan ser att varje patient är unik och att de tillåts uttrycka vad som är viktigt för 

stunden.  Sjuksköterskan bör vara lyhörd och tillmötesgående för patientens behov vad gäller 
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sjukdom, kroppskännedom samt att patienten kan uppleva sig som en börda för andra och 

känna sig psykiskt påverkad på grund av sina symtom. Egenvårdsförmågan avgörs av 

personens bakgrundsfaktorer så som ålder, familj och livsmönster (Orem, 1995).  Det är 

viktigt att man känner en trygghet och en vilja i att sköta sin medicinering själv. Två av 

informanterna fick hjälp av anhöriga i början men kom till insikt med att de behövde klara av 

behandlingen själva. Dock måste det finnas en nyfikenhet i att klara av egenvården samt att 

egenvården utvecklas under inlärningen av andra personer enligt Orem (1995).  

En viktig del i omvårdnaden är att patienten är välinformerad, har goda kunskaper och är 

delaktig i beslut som rör deras sjukdom och behandling (Larsson et al. 2010). 

Genom ökat självförtroende stärks patientens empowerment och de känner att de är delaktiga 

i sin behandling genom att vara informerade och ha kunskap. Patienterna upplever att de har 

kontroll över sin sjukdom.  Det skapar jämställdhet mellan sjuksköterska och patient 

(Christensen, 2009). Enligt Pihl-Lesnovska et al. (2009)  är det viktigt att tillgodose 

patienternas förväntningar genom att ge rätt stöd och information om deras sjukdom och 

behandling samt ge patienten möjlighet att delta aktivt i besluten som rör deras hälsa och 

behandling. Patienten får genom det större kontroll över sin behandling och sjukdom samt en 

mindre känsla av maktlöshet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Informanternas delaktighet i beslut om sin behandling och vård gav en upplevelse av 

oberoende av sjukvården. De får själva bestämma när de ska ta sin medicin och behöver inte 

passa tider för sjukhusbesök utan att känna sig avvisade eller lämnade av sjukvården. 

Christensen och Jensen (2004) beskriver att patienten aktivt kan påverka sin egenvård.  

 

 

Frihet 

Deltagarna i studien beskrev det som en stor fördel att inte behöva ta ledigt från sitt arbete 

eller skola för att åka till sjukhuset för behandling, vilket överensstämmer med den studie som 

Allen et al. (2010) genomfört.  De behöver inte komma till sjukhuset mer än till planerade 

återbesök hos läkaren och i samband med det ha möjlighet att träffa specialistsjuksköterskan 

(Canavan et al. 2005). 

Det framkom i studien att alla informanterna ansåg att en viktig aspekt var att det är 

fördelaktigt att sköta sin medicinering med egenvård som i sin tur ger en tidsbesparing för 

patienten och inte inverkar i det dagliga livet. 

Informanterna upplevde det som en stor frihet att kunna planera sin behandling inför 

arbetsresor samt semestrar.  Till exempel att kunna ta injektionen några dagar innan eller 

skjuta på den några dagar. Enligt Christensen och Jensen (2004) så kan patienten själv styra 

över sin medicinering då de fått kunskap och färdighet och kan själv göra sina egna val.  

 

Friheten att kunna ta hand om sig själv och sin medicinering gör att patienten blir oberoende 

av andra människor vilket gör att patientens liv blir enklare. Självbestämmande och frihet 

leder till oberoende och att ha självkontroll. Patienter som har en positiv erfarenhet av sin 

adalimumab-behandling upplever en dubbel frihet, vilket innebär att man kan ta hand om sig 

själv och är oberoende av sjuksköterskan (Larsson et al. 2010). Hade de haft möjlighet att få 

denna behandling långt tidigare och förstått vilken frihet samt ökad livskvalitet det skulle 

innebära hade man valt behandlingsmetoden tidigare. 

I studien beskrev informanterna att de upplever en känsla av att vara frisk och de glömmer 

stundtals bort att de har en kronisk sjukdom, vilket uppfattades som en ökad livskvalitet.  
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Att vara välinformerad och att veta vart man ska vända sig och när man ska kontakta 

sjuksköterskan skapade en trygghetskänsla.  

Larsson et.al (2010) menar att trygghet inkluderar kontinuitet, kompetens och information 

förmedlad av en sjuksköterska. Det är viktigt att uppmuntra patienten till att delta i så många 

beslut som möjligt vad rör patientens behandling och det skapar en ökad trygghet för 

patienten trots att medicinen inte har omedelbar effekt. Gemensam överenskommelse 

(adherence) ger en känsla av kontroll och ökad motivation (Larsson et al. 2010). 

Som Belling et al. (2008) beskriver så finns IBD- sjuksköterskan alltid där med sin empati, 

stöd och kontinuitet.  

Flera av informanterna beskrev IBD- sjuksköterskan som en länk mellan patienten och den 

behandlande läkaren och har förmåga och tid att lyssna samt kommer med råd och är ett stöd 

för hela familjen. 

” To know that she is always at the end of the phone  or if a message has to be left and know 

that she will call me back without fail makes me feel less stressed and alone when a flare-up 

occurs…..” (Belling et al. 2008, s. 68).  

Det framkom även att det råder viss tveksamhet från vissa av informanterna. En del av dem är 

helt enkelt osäkra när det är aktuellt att ta kontakt med IBD-sjuksköterskan för rådgivning. 

Vad som händer och vad grundar sig osäkerheten på kom dock inte fram i denna studie.    

 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet och en snabb kontakt vid behov var primärt för patienterna vilket 

överensstämmer med vad Larsson et al. (2010)  tar upp om vikten av att snabbt få kontakt 

med IBD- sjuksköterskan vid behov. Det finns många olika faktorer som gör att det bör vara 

enklare för patienten att komma i omedelbar kontakt med IBD- sjuksköterskan för 

information och rådgivning. Enligt Belling et.al (2008) bör det finnas en beredskap att kunna 

ta hand om patienterna vid försämring som vid t.ex. skov och patienterna ska vara 

informerade om att ringa vid minsta tveksamhet.  En fördel är om det finns en ”helpline” 

telefon där patienterna alltid kan nå sköterskan enligt Palmer och El Miedany (2010). 

Det ger även en ökad säkerhetskontroll av behandlingen genom att ha telefonkontakt med 

IBD- sjuksköterskan (Larsson et al. 2010). 

I resultatet av denna studie kom det fram önskemål om direktkontakt med sjuksköterska 

dygnet runt, vilket inte är realistisk med nuvarande organisation av slutenvården.  

Enligt Mikocka – Walus, Turnbull, Holtmann och  Andrews (2011) är ett av målen för att 

minska den psykosociala påverkan hos patienten att ha en välfungerande kontakt mellan 

patient och personal för en enklare väg och en god relation. Detta bekräftar informanternas 

uppfattning om att de kände sig väl omhändertagna då de ringde och personalen kände igen 

dem och behövde inte upprepa sin bakgrund vid varje kontakttillfälle, med det fanns också 

önskemål om alternativa kontaktvägar. 

Att inte behöva mötas av fyllda telefonköer, vilket uppfattades som ett problem för många av 

informanterna. I samband med detta så uppstod en osäkerhet hos patienterna om hur de kunde 

komma i kontakt med IBD-sjuksköterskan när akuta frågor och behov uppstod.  

För att kunna tillmötesgå patienternas behov och önskemål kan gastromottagningens hemsida 

kontinuerligt uppdateras om aktuell behandling och information om kontaktmöjligheter,  
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samt länkar till CD relaterade sidor på nätet för att snabbt hitta svar på frågor som sin 

sjukdom och dess behandling. Att arbeta för att få ett välfungerande samarbete med sluten 

vården för dessa patienter skulle kunna underlätta då ett behov av snabb kontakt uppstår. 

 

 

Slutsats 

Patienterna kände en stor frihet genom egenvård då det underlättade vardagen. En 

förutsättning vid egenvård är att patienten var välinformerade innan behandlingsstart samt att 

de var medvetna om när de skulle kontakta sjukvården för att minska osäkerheten. Det 

krävdes också en välfungerande kontakt med IBD-sjuksköterskan. Det fanns ett behov av 

alternativa kontaktvägar, direktkontakt ”dygnet runt” och en möjlighet till mejlkontakt.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Att undersöka patientens behov av kontakt med IBD-sjuksköterskan i samband med egenvård 

och  för att kunna tillmötesgå patienternas önskemål om alternativa kontaktvägar. Kan det ge 

en ökad patientsäkerhet och förbättra livskvaliteten hos dessa patienter? Förslagsvis genom en 

enkätundersökning, och då för att få ett större antal deltagare i en eventuell studie. 
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Till verksamhetschef 

 Xxxxxxxxxxx 

Gastromedicin 

Xxxxx 

 

Vi heter Anette Forsell och Ewa Lestander Berggren är sjuksköterskor som studerar 

omvårdnad/vårdvetenskap grundnivå vid Sophiahemmet Högskola. Till vårt examensarbete, 

omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera hur patienter med Crohns sjukdom och 

deras erfarenheter av egenvård i samband med adalimumab-behandling i hemmet (var god se 

nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 

intresserade av få genomföra arbetet vid kliniken för Gastromedicin, xxxxxxx 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Gastrokliniken, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid vår klinik är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

_________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

Anette Forsell_____________                       Ewa Lestander Berggren__   

Students namnförtydligande              Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress               Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

Handledares namnförtydligande               Åsa Craftman 

 

Handledares telefonnummer 
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Jag godkänner härmed att Anette Forsell och Ewa Lestander Berggren får utföra studien   

på kliniken under tidsperioden  2011-2012 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Hej! 

 

Vi heter Anette Forsell och Ewa Lestander Berggren och är sjuksköterskor som studerar 

omvårdnad/vårdvetenskap grundnivå vid Sophiahemmet Högskola. Vi ska genomföra ett 

examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras kommer att beröra 

upplevelsen av egenvård vid adalimumab (Humira)- behandling.Vi är därför intresserade av 

att få genomföra intervjuer med patienter  som väljs utifrån följande  kriterier, Crohns 

sjukdom med pågående adalimumab-behandling sedan minst 6 månader. 

 

Syftet är att belysa hur personer med Crohns sjukdom upplever egenvård i samband med 

adalimumab-behandling. 

 

Om Du vill delta i studien så innebär det ett intervjutillfälle på ca 30 minuter som spelas in på 

bandspelare. Endast författarna och handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet 

och deltagarna utlovas full konfidentialitet. Deltagarna har när som helst rätt att avbryta 

studien utan att ange något skäl och kommer inte att påverka deras fortsatta vård på kliniken 

och deltagandet är helt frivilligt. Eventuellt kommer citat från intervjuerna att användas i 

studien. De kommer inte att kunna härledas till deltagarna. 

 

Vi kommer att kontakta dig per telefon inom en vecka för att höra om du är intresserad av att 

delta i vår studie. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Namnteckningar 

 

 

Anette Forsell                                                    Ewa Lestander Berggren 

Leg. sjuksköterska                               Leg. Sjuksköterska 

 

Gastrodagvården                                               Gastromottagningen  

                            

 

 

 

Handledarens namn 

Åsa Craftman 

 

E-postadress 

Asa.Craftman@sophiahemmethogskola.se 
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INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

 

Jag har både muntligen och skriftligen blivit informerad om denna intervjustudie och fått 

tillfälle att ställa frågor. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt. Jag kan lämna studien när 

som helst utan att ange något skäl. Det kommer i så fall inte att påverka det framtida 

omhändertagandet på kliniken. 

 

 

Jag är informerad om att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och alla 

personliga data är sekretesskyddade och att de inte kan identifieras i resultatet av 

intervjustudien. 

 

Patienten erhåller en kopia av studieinformationen samt det signerade samtycket. 

 

 

 

 

 

Datum…………………….. 

 

 

……………………………. 

Namnunderskrift 

 

 

…………………………….. 

Namnförtydligande 
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Intervjufrågor 

 

 

Kan Du berätta om hur Du upplever/ din erfarenhet av att administrera läkemedel hemma? 

 

Hur upplever du kontakten med IBD- sköterskan? 

 

Hur skulle du önska att kontakten fungerade? Saknade/saknar du något? 

Om personen är nöjd: 

 

 

Vad är det som fungerar bra/ på vilket sätt? 

 

Hur skulle Du vilja att det var? 


