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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Det är en  

funktionell tarmrubbning, ofta kronisk. Det finns inga klara orsaker till varför personer  

drabbas av IBS. Karakteristiska symtom är smärta och/eller obehagskänsla i buken, ofta i 

kombination med gaser och uppspändhet samt ett avvikande avföringsmönster i form av 

diarré, förstoppning eller en kombination av båda. Ofta lider personer med IBS även av 

extraintestinala symtom som bl.a. huvudvärk, kronisk trötthet och sömnsvårigheter. IBS går 

inte att bota och därför är behandlingens fokus symtomlindring. Sjuksköterskan har en viktig 

roll vid vård och behandling av denna patientgrupp. Livskvalitet kan enligt WHO 

kategoriseras in i fyra områden; fysisk livskvalitet, psykologisk livskvalitet, sociala relationer 

och livsmiljö.  
 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva livskvaliteten hos personer med Irritable Bowel Syndrome 

(IBS) och vilka faktorer som påverkar deras livskvalitet negativt respektive positivt.  

 

Metod 

Som metod valdes litteraturstudie då författarna ville identifiera och sammanställa  

kunskap av tidigare dokumenterat material. Artiklar sammanställdes systematiskt och 

granskades objektivt. Databaser som användes var PubMed och Cinahl, en artikel  

inkluderades även via manuell sökning. Totalt inkluderades 16 stycken artiklar och resultatet  

bygger på både kvantitativa och kvalitativa studier. Artiklarna kvalitetsgranskades och  

sammanställdes i en matris.  
 

Resultat 

Personer med IBS upplevde en inskränkning i sociala aktiviteter relaterat till sin sjukdom på 

grund av den planering som krävs för att inte symtom ska uppstå. Extraintestinala symtom 

som trötthet inverkade mycket på personernas arbetsförmåga. Det var vanligt förekommande 

att personer med IBS upplevde negativa känslor som depression, rädsla, oro, ångest, skam och 

en ökad nivå av psykisk stress. Vissa upplevde också en försämrad självkänsla och bristande 

förmåga att kunna lita på sin kropp relaterat till uppkomsten av symtom. Relationer och sexliv 

påverkades negativt av att leva med IBS. Personer med IBS upplevde ofta ett bristfälligt möte 

med vården vilket beskrevs inverka negativt på deras självkänsla, tillit till sjukvården och 

personens förmåga att hantera sin sjukdom i det dagliga livet. Något som påverkade 

livskvaliteten i en positiv riktning var stöd och förståelse från vänner och familj samt 

stödjande vårdmöten.  

 

Slutsatser 

De olika aspekterna av livskvalitet (fysisk, psykologisk, sociala relationer och livsmiljö)  

                        påverkades negativt av att leva med IBS och sjukdomen inskränkte mycket på det dagliga 

livet och sociala relationer. Personer med IBS kände sig ofta felaktigt bemötta av sjukvården 

och önskade en större empati och förståelse över hur sjukdomen påverkar dem och deras 

vardag. Detta negativa möte minskade personernas livskvalitet. Personer med IBS upplevde 

sig ha en låg livskvalitet. 
 

Nyckelord:  IBS, livskvalitet, dagligt liv, sociala relationer, vårdmöte. 
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INLEDNING  

 
Irritable Bowel Syndrome, eller IBS som tillståndet ofta kallas, är i nuläget en av de 

vanligaste folksjukdomarna i Sverige. IBS är en funktionell tarmrubbning, ofta kronisk, som 

många vuxna idag söker vård för (Nyhlin, 2008). En funktionell tarmrubbning innebär att inga 

provtagningar eller undersökningar har kunnat påvisa någon förklaring eller tänkbar orsak 

bakom symtomen (Ericson & Ericson, 2008). Karaktäristiska symtom för att diagnostiseras 

med IBS är att personen besväras av smärta eller obehagskänsla i buken, ofta i kombination 

med gaser och uppspändhet. Vidare har personen oftast ett avvikande avföringsmönster i form 

av antingen diarré, förstoppning eller växlande mellan båda (Fändriks, 2006; Ringel, Sperber 

& Drossman, 2001). Orsaker till varför en människa drabbas av IBS är inte kartlagt men 

sannolikt är det en kombination av psykosociala och biologiska faktorer som utlöser 

sjukdomen (Nyhlin, 2008). Det är av stor vikt att möta dessa personer med gedigen kunskap 

kring sjukdomen och dess inverkan på livskvaliteten. Detta för att skapa goda förutsättningar i 

vårdmötet (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

BAKGRUND 

Irritable Bowel Syndrome 

Epidemiologi  

IBS är en vanlig sjukdom i västvärlden och prevalensen beräknas ligga på 3-20 procent hos 

den vuxna befolkningen. Detta beroende på hur kriterierna definierats och varierande mängd 

datainsamling (Ringel et al. 2001; Thompson, Longstreth, Drossman, Heaton, Irvine & 

Muller-Lissner, 1999). Dock beräknas det finnas ett stort mörkertal på grund av att många 

med lindriga till besvärliga tarmbesvär inte söker vård (Drossman, Camilleri, Mayer & 

Whitehead, 2002). Hos gastroenterologer i Sverige är IBS den vanligaste orsaken till att vård 

uppsöks och står för 20-40 procent av alla besök. Inom primärvården hör sjukdomen till en av 

de vanligaste diagnoser som vårdpersonal möter (Nyhlin, 2008). Sjukdomen är dubbelt så 

vanlig hos kvinnor som hos män beräknat på antalet personer som söker hjälp från 

sjukvården. Det finns i nuläget ingen godtagen förklaring till varför kvinnor drabbas i större 

utsträckning än män (Chang & Heitkemper, 2002; Heitkemper & Jarret, 2008; Nyhlin, 2008). 

 

Etiologi 

Etiologin bakom IBS är i nuläget oklar. Det finns olika faktorer som anses inverka, dock finns 

otillräcklig evidens för de olika teorierna (Nyhlin, 2008; Öhman & Simrén, 2007). 

Patientgruppen är heterogen och det har ännu inte hittats något klart samband över varför 

vissa drabbas av sjukdomen och andra inte (Nyhlin, 2008). De etiologiska faktorer som 

belyses mest är följande: genetiska faktorer, psykosociala faktorer, uppkomst efter 

infektion/inflammation i mag- och tarmkanalen, intolerans mot födoämnen och stress (Nyhlin, 

2008; Ringel et al., 2001). Bristande samspel mellan hjärnan och mag- och tarmkanalen har 

undersökts mycket på senare år och huruvida detta skulle kunna vara en förklaring. 

Psykosociala faktorer kan inte ensamma ses som orsaker till IBS men kan förvärra och 

påverka utfallet (Alaradi & Barkin, 2002; Nyhlin, 2008). 
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Patofysiologi 

 

De fysiologiska mekanismer bakom klassiska IBS-symtom som buksmärta och förändrade 

avföringsvanor kan vara svåra att fastställa och differera mycket mellan olika individer 

(Öhman & Simrén, 2007). Tre fjärdedelar av alla personer med sjukdomen har ett mag- och 

tarmsystem som mer frekvent signalerar smärta och/eller obehag än friska personer (Benno, 

Ernberg, Marcus, Möllby, Norin & Svenberg, 2008). På 70-talet lanserades begreppet visceral 

hypersensitivitet, ökad smärtkänslighet i tarmen, vilket ansågs kunna förklara smärta som ett 

symtom till IBS (Nyhlin, 2008). Detta innebär i praktiken att dessa personer upplever ett ökat 

tryck och obehag i buken samt registrerar och känner av mängden gas i tarmen i högre 

utsträckning än friska personer (Alaradi & Barkin, 2002; Drossman et al., 2002; Nyhlin, 

2008). Visceral hypersensitivitet används i nuläget delvis som en förklaring, dock kan inte 

detta enbart nyttjas som diagnosunderlag på grund av att långt ifrån alla patienter med IBS  

har en ökad känslighet i viscera (Hultcrantz, Bergquist, Lindgren, Simrén, Stål & Suhr, 

2011).  

Motorikmönstret i mag-tarmkanalen har betydelse för avföringsmönstret hos dessa personer 

(Alaradi & Barkin, 2002; Hultcrantz et al., 2011). Ökad motilitet i kolon, tunntarmen och 

rektum kan uppvisas men är inte tillräckligt vanligt förekommande för att användas som en 

diagnostisk markör. Undersökningar har visat att tjocktarmen hos personer med IBS reagerar 

med mer kraftiga rörelser efter en måltid än hos friska personer (Drossman et al., 2002; Ihse 

& Nilsson, 1994). Hos personer med sjukdomen där synlig uppblåsthet är ett dominerande 

symtom, ligger diafragma lägre och bukväggens muskulatur relaxeras vid volymbelastning 

(Hultcrantz et al., 2011).  

Psykosociala faktorer är det som har studerats mest angående patofysiologi vid IBS 

(Hultcrantz et al., 2011). Hur hjärnan och magen interagerar påverkar uppkomsten av 

symtom. Signaler som går från hjärnan till tarmen ska bland annat säkerställa att 

matsmältningen fungerar tillfredsställande. Hos vissa personer med sjukdomen kan en 

störning i detta system inträffa vilket kan resultera i symtom från mag- och tarmkanalen 

(Drossman et al., 2002). 

  

Symtom  

De symtom som personer med IBS lider av är individuella och kan variera i stor utsträckning. 

Vissa upplever sina dessa som milda, medan andra rapporterar svåra symtom. Symtomen 

involverar både smärta och obehag från mag-tarmkanalen, men kan också innebära 

extraintestinala symtom som drabbar övriga kroppen och psyket (Ringel et al., 2001).  

Gemensamma drag för symtomen i mag- och tarmkanalen är känslan av smärta och/eller 

obehag i magregionen som dessutom är kopplat till ett rubbat avföringsmönster. Intensiteten 

hos symtomen brukar gå i skov men hos vissa är de kroniskt ihållande. Smärta är ett nästintill 

ofrånkomligt symtom som de flesta lider av. Smärtan är ofta av varierande karaktär och är 

lokaliserad till olika delar av buken, vanligast är att känna smärta i nedre delen av buken (Ihse 

& Nilsson, 1994; Nyhlin, 2008). Ett vanligt förekommande problem är gaser och uppblåst 

buk, speciellt efter födointag. Detta brukar sedan lindras vid tarmtömning (Benno et al., 2008; 

Lacy, Gabbard & Crowell, 2011;). De vanligaste avföringsmönster som förekommer är 

förstoppning, diarré och/eller växlande mellan dessa. (Ford & Vandvik, 2012; Nyhlin, 2008; 

Ringel et al., 2001). 
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Dessa personer lider ofta av en otillräcklig tarmtömning eller det motsatta, att inte kunna hålla 

emot vid trängningar från tarmen (Drossman et al., 2002; Nyhlin, 2008). 

 

Extraintestinala symtom 

Utöver symtom som involverar mag- och tarmkanalen är det vanligt förekommande att 

besväras av diverse extraintestinala symtom. (Alaradi & Barkin, 2002; Ford & Vandvik, 

2012; Nyhlin, 2008). Ofta rapporterade symtom är huvudvärk, kronisk trötthet och 

sömnsvårigheter (Alaradi & Barkin, 2002; Nyhlin, 2008). Ångest och depression är 

förekommande hos dessa personer (Ringel et al., 2001). Kvinnor med IBS upplever ofta 

förstärkta menstruationssmärtor samt sexuell dysfunktion (Alaradi & Barkin, 2002; Eugenio, 

Jun, Cain, Jarrett & Heitkemper, 2012; Nyhlin, 2008).  

 

Diagnos 

Då IBS är en funktionell tarmsjukdom som inte kan påvisas via somatiska undersökningar är 

det första steget i diagnostisering att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom (Alaradi 

& Barkin, 2002; Ericson & Ericson, 2008; Ihse & Nilsson, 1994). De vanligaste 

differentialdiagnoserna  är inflammatoriska tarmsjukdomar, malignitet och intolerans mot 

något födoämne (Alaradi & Barkin, 2002). De somatiska undersökningar som vanligtvis 

utförs är blodprovsanalyser, tarmsbiopsi, koloskopi och datortomografi beroende på vilka 

symtom patienten uppvisar och vilken differentialdiagnos som ska uteslutas. En grundligt 

genomgången anamnes kan bidra med viktiga aspekter i diagnostiken. När dessa ovanstående 

differentialdiagnoser har uteslutits kan en diagnostisering av IBS genomföras (Ericson & 

Ericson, 2008).   

När organisk sjukdom uteslutits styrks diagnosen ofta med hjälp av så kallade Rome-kriterier. 

Rome-kriterierna är i nuläget de mest internationellt använda kriterierna för att diagnostisera 

IBS. De sammanställdes av IBS-experter under 90-talet och reviderades senast 2006 till den 

nuvarande versionen, Rome-III, fortfarande används även den föregående versionen Rome-II 

(Drossman, 2006; Heitkemper & Jarret, 2008; Nyhlin 2008). Rome-III kriterierna innebär 

återkommande smärta eller obehag under minst tre dagar per månad under de senaste tre 

månaderna i kombination med minst två av följande symtom: Smärta som lättar vid 

tarmtömning och/eller smärta relaterat till förändrad avföringsfrekvens och/eller smärta 

relaterat till förändrad avföringskonsistens. Kriterierna ska vara uppfyllda de senaste tre 

månaderna och debuten av symtomen ska sträcka sig längre än sex månader tillbaka i tiden 

(Heitkemper & Jarret, 2008; Rome Foundation, 2011).   

Rome-II kriterierna innebär att under de förgående 12 månaderna upplevt buksmärta eller 

obehag under sammanlagt 12 veckor (behöver ej vara i följd) i kombination med minst två av 

de symtom som nämns ovan gällande Rome III. För att styrka diagnos vid användandet av 

Rome-II undersöks även huruvida personen har följande symtom: abnormal frekvens 

(tarmtömning fler än tre gånger/dag eller färre än tre gånger/vecka), onormal avföringsform 

(hård/lös/vattning avföring), onormal avföringspassage (trängande/ansträngande/ofullständig 

tarmtömning), passage av slem, uppkördhet eller känsla av uppsvälld buk (Rome Foundation, 

2011). 
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IBS klassificeras i fyra undergrupper kopplade till avföringskonstinens och det dominerande 

symtomet. IBS-C (Constipitation) innebär problem med förstoppning. IBS-D (Diarrhoea) har 

diarré som det dominerande symtomet.  IBS-M (Mix) innebär att patienten kan ha 

alternerande diarré och förstoppning. När det talas om IBS-U (Unsubtyped) har symtomen 

inte varit tillräckligt specifika för att passa in under IBS-C eller IBS-D (Coletta, Di Palma, 

Tomba & Basilico, 2010).  

 

Behandling 

Med tanke på den oklara etiologin och att sjukdomen inte går att bota blir behandlingens 

fokus symtomlindring och utformingen av behandlingen utgår från vilket symtom som är det 

dominerande (Ringel et al., 2001). Patienten bör få individuellt stöd och hjälp från sjukvården 

för att hitta behandlingar och metoder som passar just henne eller honom med tanke på att 

symtombilden är av varierande karaktär. Mål med behandling ska fokusera på att öka 

välmåendet hos patienten med ett helhetsperspektiv (Alaradi & Barkin, 2002; Drossman et al. 

2002).  Ett lugnt besked om att sjukdomen inte är livshotande och inte kan leda till något 

malignt är en viktig del för att patienten ska kunna hantera, acceptera och leva med sin 

sjukdom (Ericsson & Ericsson, 2008; Nyhlin, 2008). Behandling i den primära fasen handlar 

om generella råd som kostråd och livstilsförändringar. Om dessa upplevs som 

otillfredsställande kan farmakologisk behandling övervägas (Jones et al., 2000). Psykiatrisk 

behandling och antidepressiva läkemedel bör beaktas när IBS-symtomen är mycket svårartade 

och medför en psykologisk stress (Alaradi & Barkin, 2002).  

 

Medicinsk behandling 

 

Vid både förstoppningsdominerad IBS och IBS där diarré är det uttalade symtomet kan 

bulkmedel eller tarmreglerande medel intas vid behov. Detta normaliserar avföringen och 

ökar faecesvolymen. Motorikstimulerande medel kan användas som behandling vid långvarig 

och svår förstoppning. Vid problem med diarré finns symtomlindrande och stoppande 

läkemedel att tillgå (Ericson & Ericson, 2008; Talley, 2003). Gasproblematik är svår att 

behandla och få läkemedel har effekt, något som upplevs frustrerande både för vårdgivare och 

vårdtagare (Hultcrantz et al., 2011; Lacy et al., 2011). Kramplösande läkemedel och 

antidepressiv behandling kan prövas vid IBS där kramper och smärtor i buken är det 

dominerande symtomet (Akehurst & Kaltenthaler, 2001; Talley, 2003). 

 

Psykologisk behandling 

Vid svåra symtom kan psykologisk behandling prövas, men på grund av otillräcklig evidens 

går det inte att fastställa den exakta effekten. Den psykologiska behandlingens syfte är att 

minska ångest och andra psykologiska symtom och i förlängningen även kunna minska 

symtom från mag- och tarmkanalen. Psykologiska behandlingsmetoder kan inkludera kognitiv 

beteendeterapi (KBT), hypnosbehandling, psykodynamisk terapi, psykoterapi och 

stresshantering (Alaradi & Barkin, 2002; Hultcrantz et al., 2011; Ringel et al., 2001). 

Tillgängligheten av dessa behandlingsmetoder kan dock vara bristande vilket begränsar 

behandlingsmöjligheterna (Nyhlin, 2008). 
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Omvårdnad 

Omvårdnadsåtgärder för personer med IBS utförs oftast inom primärvården och dessa 

inkluderar utbildning, kost- och livsstilsförändringar samt uppmuntran och stöd (Drossman et 

al., 2002). Åtgärderna utgår från vilket symtom som är det dominerande (Alaradi & Barkin, 

2002). Förändrade kostvanor brukar vara den primära åtgärden och detta måste skräddarsys 

efter varje patients specifika symtom (Ericson & Ericson, 2008). Med tanke på variationerna 

av symtom skiljer sig kostråden åt och dessa kan vara svåra att utfärda på grund av bristfällig 

evidens (Nyhlin, 2008; O`Sullivan & O`Morain, 2003). Det är av vikt att undvika att personer 

med sjukdomen börjar utesluta stora delar av kosten relaterat till risk för näringsbrist (Nyhlin, 

2008). Fiberrik kost, ökat/minskat vätskeintag samt ökad fysisk aktivitet är råd som har visat 

sig ha goda effekter men långt ifrån alla blir hjälpta av detta (Muller-Lissner, Kamm, 

Scarpignato & Wald, 2005). Att stödja och motivera patienten är essentiella delar för att skapa 

goda förutsättningar för tillfredställande behandlingsresultat (Alaradi & Barkin, 2002; 

Drossman et al. 2002).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är en viktig resurs i att optimera utvärdering och behandling för personer med 

IBS som uppsöker sjukvård. Omvårdnadsåtgärder är essentiella vid behandling och 

rådgivning till denna patientgrupp och bör alltid utformas individuellt. Sjuksköterskan 

ansvarar för att dessa omvårdnadsåtgärder förmedlas på ett korrekt sätt (Harris & Heitkemper, 

2012; Smith, 2006). Sjuksköterskan har en nyckelroll i att motivera patienten till 

livsstilsförändringar som ska kunna lindra dennes besvär (Smith, 2006). När sjuksköterskan 

ska göra en bedömning av patientens besvär är en vetskap om symtomens svårighetsgrad av 

stor vikt och även vilken påverkan symtomen har på den dagliga funktionen. Detta är sedan 

viktiga beståndsdelar att ta hänsyn till vid val av behandling (Harris & Heitkemper, 2012). 

Dialogen mellan sjuksköterska och patient bör innehålla information angående olika 

behandlingsmetoder samt för- respektive nackdelar som är förknippade med varje behandling 

(Harris & Heitkemper, 2012; Smith, 2006). Genom att upprätthålla en sådan dialog kan 

sjuksköterskan begränsa de negativa konsekvenserna av denna sjukdom och förbättra det 

totala behandlingsresultatet hos denna patientgrupp (Harris & Heitkemper, 2012).  

Livskvalitet 

 

Begreppet livskvalitet benämns ofta som QOL (Quality of life) och blev en hälsorelaterad 

officiell term 1977 där vikten av att se patienten ur ett helhetsperspektiv belystes. Begreppet 

livskvalitet har många olika definitioner och det finns idag ingen fullständig allmängiltig 

definition (Oxelmark, 2006). En vedertagen definition är WHO:s holistiska definition som 

lyder: ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den 

kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen.” WHO framhåller vidare att livskvalitet är ett brett 

begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, grad av oberoende, 

sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön (WHO, 1995). 

Livskvalitet uppfattas multidimenisonellt där varje dimension kan förändras över tid. 

Livskvalitet kan endast fastställas av en patients subjektiva upplevelser av sin situation och 

behöver inte vara sammankopplat med de kliniska fynd relaterat till sjukdomstillståndet 

(Oxelmark, 2006).  
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WHO (1996) indelar vidare begreppet livskvalitet i fyra kategorier; den fysiska, psykologiska, 

sociala kategorin och livsmiljö. Varje kategori innefattar olika aspekter och delar av en 

människas tillvaro och omgivning. Den fysiska kategorin omfattar en individs subjektiva 

uppfattning om sitt fysiska välbefinnande och fysiska resurser. Inom denna kategori 

inkluderas en människas förmåga till dagliga aktiviteter, upplevelser av smärta och obehag, 

förmåga till sömn och vila, mobilitet, uppfattning av energi och trötthet, personens beroende 

av läkemedel och hjälp från sjukvården och slutligen personens arbetskapacitet. Den 

psykologiska kategorin omfattar en individs uppfattning om sitt psykologiska välbefinnande.  

Detta inkluderar självkänsla, kroppsuppfattning, negativa och positiva känslor, religiös/andlig 

övertygelse samt kognitiva funktioner som inlärning, minne och koncentration. Den tredje 

kategorin benämns sociala relationer och omfattar i vilken utsträckning de sociala relationerna 

upplevs fungera.  Personliga förhållanden, vilket socialt stöd personen upplever sig ha och 

huruvida den sexuella aktiviteten upplevs fungera ingår i denna kategori. Inom den sista 

kategorin, livsmiljö, innefattas det politiska klimatet, säkerhet och frihet, de finansiella 

resurser personen har samt huruvida det finns tillgång till en god och säker sjukvård.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet, även kallat HRQOL (Health related quality of life) är ett smalare 

begrepp än livskvalitet (QOL) och fokuserar på själva sjukdomstillståndet. HRQOL kan 

definieras som ett helhetsmått på en patients upplevelser, sjukdomserfarenhet och funktionella 

status som integrerar sociala, kulturella, psykosociala och sjukdomsrelaterade faktorer 

(Oxelmark, 2006). 

 

Instrument för bedömning av livskvalitet 

Inom forskning och vården används olika instrument för att mäta den subjektiva 

livskvaliteten. Användandet av bedömningsinstrument är viktigt för att kunna 

medvetandegöra hur patienten känner sig och hur de upplever att det dagliga livet fungerar. 

Dessa olika instrument är dessutom betydelsefulla redskap för utvärdering av behandling, 

forskning och utveckling av vården. Det finns två olika sorters instrument för att mäta 

livskvalitet; generella instrument samt sjukdomsspecifika instrument. Generella instrument 

möjliggör jämförelse mellan olika sjukdomar och patientgrupper, medan sjukdomsspecifika 

instrument ger möjlighet att undersöka aspekter som är betydelsefulla för den utvalda 

sjukdomen/diagnosen (Wiklund, Dimenäs & Wahl, 1990).  

Två generella mätinstrument som bland annat används för att mäta livskvalitet är WHOQOL 

och SF-36 samt de förkortade versionerna av dessa; WHOQOL-BREF och SF-12. Dessa 

vetenskapliga skalor har stor internationell spridning och undersöker de subjektiva 

upplevelser av fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, mental hälsa, vitalititet och smärta 

(Ware & Sherbourne, 1992; WHO, 1993). 

Två sjukdomsspecifika instrument för att mäta livskvaliteten hos personer med IBS är IBS-

QoL och IBS-36. Dessa används i syfte att specifikt undersöka den subjektiva värderingen av 

livskvalitet som är associerad med symtom och behandling relaterat till IBS (Groll et 

al.,1998).  

 



 

 

     

 8 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva livskvaliteten hos personer med Irritable Bowel Syndrome 

(IBS) och vilka faktorer som påverkar deras livskvalitet negativt respektive positivt.  

METOD 
 

Val av metod 

För att besvara föreliggande studies syfte valdes litteraturbaserad studie som metod. En 

litteraturbaserad studie ämnar söka data från tidigare genomförda empiriska studier, kritiskt 

granska denna information och sedan sammanställa den i ett resultat. Ett tydligt formulerat 

syfte ska ligga till grund för studien och data ska utifrån detta värderas och besvaras. För att 

kunna utföra en litteraturbaserad studie krävs att det finns vetenskapliga artiklar av god 

kvalitet som kan utgöra studiens grund (Forsberg & Wengström, 2008). 

Datainsamling och urval 

Friberg (2006) beskriver att för att erhålla en överblick av ett ämnesområde och undvika att 

relevant information förbises är det viktigt att i den primära fasen av datainsamling 

översiktligt bearbeta problemområdet utan att granska artiklar på detaljnivå. En bredare 

genomarbetad överblick av problemområdet i den primära fasen kan sedan motivera val av 

artiklar vilket ökar trovärdigheten i studien enligt Friberg (2006). Datainsamlingen påbörjades 

därför med läsning av rubriker av artiklar i databassökningar som sedan eventuellt kunde 

generera i användbara artiklar för att besvara studiens syfte.  

Friberg (2006) belyser vidare att för att uppnå gott resultat och skapa goda förutsättningar för 

en litteraturbaserad studie är det viktigt att avgränsa sin sökning. Att i förhand 

medvetandegöra vilken sorts information som eftersöks samt vilka informationskällor som 

skall användas ger en stabil grund att bygga en litteraturbaserad studie på. Vidare är det 

viktigt att begränsa sin sökning via specifika sökord samt inklusions/exklusionskriterier. 

Informationskällor som valdes att användas var PubMed och Cinahl då dessa databaser är de 

mest användbara inom omvårdnadsforskning. PubMed innehåller både medicinsk- och 

omvårdnadsforskning medan Cinahl endast innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). För sökning i PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH-

termer) och vid sökning i Cinahl användes Cinalheadings och Suggested Terms (+).  

Nedan följer de inklusionskriterier och sökord som användes: Artiklarna skulle vara äldst 10 

år gamla för att vara aktuella och trovärdiga genom att de presenterar den senaste forskningen 

(Forsberg & Wengström, 2008).  Endast originalartiklar och artiklar som var peer-reviewed 

inkluderades. Artiklarna skulle innehålla abstracts och finnas tillgängliga i fulltext samt vara 

skrivna på engelska eller svenska då det är de språk som författarna behärskar. Personer över 

18 år inkluderades då studien syftade till att undersöka livskvaliteten hos vuxna personer. Vid 

sökningar i Cinahl var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle vara peer-reviewed för att 

garantera att de var vetenskapligt kontrollerade.  Sökord som valdes var ”Irritable Bowel 

Syndrome” som användes i olika kombinationer tillsammans med sökorden: ”Quality Of 

Life”, “Patient´s experience”, “Social support”, “Psychology”, “Activities of daily living”. 

Flertalet artiklar återfanns vid skilda sökningar och sökkombinationer. Under resultatet av 

artikelsökning presenteras de inkluderade artiklar under den sökkombination de påträffades 

först.   
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Resultatet av artikelsökningar presenteras nedan i tabell 1 och tabell 2.  

Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 

Sökord Datum Begränsingar Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

MH 
“Irritable 
Bowel 
Syndrome” 
and “Quality 
of life” 

3/2  2012 Published 
Date from.  
Jan 2002, 
Abstracts 
available, 
English, 
Swedish, all 
adults (+19) 

221 42 13 7 

MH “irritable 
bowel 
syndrome” 
and 
“patient´s 
experience” 

7/2 2012 Published 
Date from.  
Jan 2002, 
Abstracts 
available, 
English, 
Swedish, all 
adults (+19) 

9 3 1 1 

MH “Social 
support” MH 
“Irritable 
bowel 
syndrome” 

7/2 2012 
 

 Published 
Date from.  
Jan 2002, 
Abstracts 
available, 
English, 
Swedish, all 
adults (+19) 

11 8 4 2 

MH "Irritable 
Bowel 
Syndrome/p
sychology" 

 

7/2 2012 Published 
Date from.  
Jan 2002, 
Abstracts 
available, 
English, 
Swedish, all 
adults (+19) 

307 11 3 3 

MH "Irritable 
Bowel 
Syndrome/p
sychology” 
and “Quality 
of life” 
 

7/2 2012 Published 
Date from.  
Jan 2002, 
Abstracts 
available, 
English, 
Swedish, all 
adults (+19) 

118 6 2 0 

Summa   666 70 23 13 
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Tabell 2. Artikelsökning i Cinahl 

 
Sökord Datum Begränsingar Antal 

träffar 

Granskad

e 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(MH "Irritable 
Bowel 
Syndrome") 
AND (MH 
"Quality of 
Life+") 

14/2 2012 Abstacts 
available, all 
adults (+ 19), 
published from 
feb. 2002. Peer 
reviewed. 
English & 
Swedish. 

30 6 3 2 

(MH “Irritable 
Bowel 
Syndrome/P
F”) 

14/2 2012 Abstacts 
available, all 
adults (+ 19), 
published from 
feb. 2002. Peer 
reviewed. 
English & 
Swedish. 

35 4 0 0 

(MH “Irritable 
Bowel 
Syndrome” 
AND (MH 
“Life Style+”) 

14/2 2012 Abstacts 
available, all 
adults (+ 19), 
published from 
feb. 2002. Peer 
reviewed. 
English & 
Swedish. 

13 2 0 0 

Summa   79 12 3 2 

 

Manuell sökning 

För att bredda sin artikelsökning är manuell sökning via referenslistor och avhandlingar ett 

effektivt sätt att hitta relevanta artiklar inom ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2008). 

En artikel inkluderas via denna metod.  

Dataanalys/databearbetning 

Dataanalysen påbörjades med läsning av abstracts för att undersöka om utvalda artiklar 

verkade relevant kopplade till studiens syfte. Om abstractet verkade väsentligt gick 

bearbetningen vidare med en fullständig läsning av artikeln. Efteråt togs ställning till om 

artikeln kunde användas till resultatet. Totalt granskades 82 abstract som genererade i 26 

granskade artiklar. Dessa artiklar lästes var och en för sig för att undvika att författarna skulle 

påverka varandra och efter läsningen beslutades i samråd huruvida artiklarna skulle kunna 

användas. Databearbetningen resulterade i 16 användbara artiklar som sammanställdes i en 

matris (se bilaga II).  
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Vid databearbetning av artiklar identifierades olika teman. Teman användes för att identifiera 

vad resultatet i artiklarna innehöll samt möjliggjorde en strukturering av presentationen av 

resultatet i föreliggande studie. De teman som framkom var; mätningar av livskvalitet, leva 

med IBS, möte med sjukvården, arbetsförmåga, sexualitet, psykisk inverkan, ekonomi, sociala 

relationer och sociala aktiviteter. Dessa teman sorterades in under de fyra kategorierna av 

livskvalitet enligt WHO:s definition och utgjorde således inte egna rubriker utan låg till grund 

för sortering av artiklarnas innehåll.  

Klassificering och kvalitetsvärdering 

Klassificering och kvalitetsvärdering av artiklar utfördes med hjälp av bedömningsunderlag 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga I) 

och sammanfattades sedan i en matris (se bilaga II).  

Validitet och reliabilitet  

 

För att erhålla validitet och reliabilitet i denna studie var avsikten att endast använda 

originalartiklar som var  publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Då målet var att använda 

vetenskapliga artiklar som var ”peer-reviewed” granskades valda artiklar via Ulrichs 

periodicals directory. För att styrka reliabiliteten utfördes systematiska sökningar vilket 

innebär att sökningen går att upprepa med liknande resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

Artikel funnen via manuell sökning var även den originalartikel och kontrollerades utifrån 

samma krav som artiklar funna under den systematiska sökningen.    

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid en litteraturstudie belyser Helgesson (2006) tre forskningsetiska delar som under inga 

omständigheter får missbrukas. Det innefattar: fabricering, förfalskning och plagiat av andras 

forskning, något författarna till föreliggande studie hade som utgångspunkt att undvika under 

arbetsprocessen. Vid en litteraturbaserad studie är det av stor vikt att endast granska artiklar 

som är publicerade i tidsskrifter som kan försäkra forskningens etiska aspekter eller annan 

forskning som har fått tillstånd från etiska kommittéer (Helgesson, 2006). Resultat som 

framkommer får inte systematiskt undanhållas eller omvärderas (Forsman, 1997). Författarna 

hade inte för avsikt att förvränga eller plagiera redovisat och inhämtat material. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån föreliggande studies syfte och kommer att redovisas under 

följande huvudrubriker: Upplevelser av livskvalitet, Faktorer som inverkar negativt på 

livskvaliteten samt Faktorer som inverkar positivt på livskvaliteten med tillhörande 

underrubriker som följer WHO:s indelning och strukturering av begreppet livskvalitet.  
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Upplevelser av livskvalitet 

I en studie av Drossman et al. (2009) beskriver deltagarna att de upplever att de har en mycket 

låg eller periodvis obefintlig livskvalitet. Ingen av deltagarna klassade sin livskvalitet som 

god. Bengtsson, Ohlsson och Ulander (2007) belyser att en god livskvalitet för personer med 

IBS är fokuserad på avsaknaden av magproblem. Studiens deltagare beskriver att de inte är 

nöjda med sin livssituation relaterat till symtom från magen (Bengtsson et al., 2007). I en 

studie av Casidaya, Hungina, Cornforda, de Witb och Blellc (2008) framkommer det att 

upplevelser av frustration över IBS-symtom kan innebära en negativ påverkan på personens 

livskvalitet.  

 

Personer med IBS uppskattas ha sämre livskvalitet (QOL) jämfört med den friska 

urvalsgruppen (Brun-Strang, Dapoigny, Lafuma, Wainsten & Fagnani, 2007). IBS inverkar 

negativt på den hälsorrelaterade livskvaliteten (HRQOL) (Paré et al, 2006). HRQOL 

uppskattas vara försämrad hos personer med IBS oberoende av undergrupper eller symtomens 

allvarlighetsgrad. Inverkan på HRQOL beror mest på symtomens allvarlighetsgrad och 

psykologiska faktorer som exempelvis ångest (Rey et al., 2008). 

 

Faktorer som inverkar negativt på livskvaliteten 

 

Fysisk livskvalitet 

 

Sociala aktiviteter 

 

Personer med IBS uppger att sjukdomen hindrar dem från att delta i sociala aktiviteter (Brun-

Strang et al., 2007). Sociala aktiviteter inskränks relaterat till oregelbundna avföringsvanor. 

Ett ständigt behov av att ha en toalett i närheten påverkar deras vardag negativt. Sociala 

aktiviteter påverkas negativt då de beskriver att de ofta undviker att försätta sig i situationer 

där de inte vet var närmsta toalett finns. De som lider av diarré behöver tillgång till toalett ur 

en brådskande synvinkel, speciellt i samband med måltid (Bengtsson et al., 2007; Casidaya et 

al., 2008; Drossman et al., 2009; Farndale & Roberts, 2010; Håkansson, Sahlberg-Blom, 

Nyhlin & Ternestedt, 2008; Ronnevig, Vanvik & Bergbom, 2009). Personer med IBS 

beskriver att en noggrann planering i vardagen är nödvändig för ett fungerande liv. Detta kan 

innebära att styra sina aktiviteter efter tillgång av toaletter, att vakna upp extra tidigt för att 

låta magen normalisera sig innan jobb eller skola, att bära med sig extra underkläder och 

luftfräschare samt att planera sin tid för att undvika att vara hemifrån då de värsta symtomen 

vanligtvis uppträder (Farndale & Roberts, 2010). Vissa personer med IBS uppger att de inte 

vågar lämna hemmet med mat i mag- och tarmsystemet (Ronnevig et al., 2009). Det 

framkommer av personer med IBS att de undviker att delta i sociala aktiviteter även då 

symtom inte är närvarande, i rädsla över att symtom när som helst kan uppträda (Bengtsson et 

al., 2007; Casidaya et al., 2008). I en studie av Casidaya et al. (2008) framkommer det att 

personer med IBS upplever en starkt reducerad livskvalitet kopplat till att de inte vågar lämna 

hemmet i rädsla över att symtom ska uppkomma. 

 

Personer med IBS beskriver att magproblem ofta uppstår när situationen upplevs som mest 

oläglig. De berättar att diarré kan inträffa under middagsbjudning, vid begravning, i 

kollektivtrafiken, under ett möte eller vid andra tillfällen då det inte går att uppsöka en toalett 

omgående.  
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Upprepade toalettbesök kan leda till att deltagarna blir sena till olika aktiviteter vilket upplevs 

leda till inskränkningar i det vardagliga livet (Ronnevig et al., 2009). Personer med IBS 

uppger att de slutat äta mat de tycker om samt att de inte kan äta så mycket som de önskar 

relaterat till sin sjukdom (Brun-Strang et al., 2007; Casidaya et al., 2008; Drossman et al., 

2009; Ronnevig et al., 2009). Att behöva kontrollera sina matvanor medför en vaksamhet och 

planering som upptar en stor del av deras liv. Vikten av att planera sina matvanor är ett 

centralt inslag i det dagliga livet för dessa personer (Fletcher & Schneider, 2006). Personer 

med IBS upplever resor samt övernattningar hos vänner vara problematiskt relaterat till sina 

magproblem. Att kunna delta i denna typ av aktiviteter kräver stor planering och kan inte ske 

spontant (Bengtsson et al., 2007; Fletcher & Schneider, 2006).  

 

 

Smärta  

 

Smärta i magen uppges vara det vanligast förekommande symtomet och även det symtom 

som upplevs svårast att hantera hos personer med IBS (Farndale & Roberts, 2010; Paré et al., 

2006). Magsmärta kan innebära många konsekvenser för dessa personer. Sämre 

koncentration, minskad sömn, svimningsattacker, kräkningar, inskränkningar i 

rörelseförmåga, nedsatt sexlust och depression hör till de konsekvenser som smärta i magen 

kan leda till (Farndale & Roberts, 2010).  

 

 

Arbetsförmåga och trötthet 

 

I en studie av Bengtsson et al. (2007) värdesätter deltagarna att trivas på sitt jobb. För dem 

innefattar detta att kunna gå till jobbet utan att behöva fokusera på- och styra sin dag efter 

symtom från magen.  

 

Svårigheter i att kunna anpassa sitt jobbschema efter magen, hinna i tid till jobbet/möten på 

grund av toalettbesök och att ständigt se till att en toalett finns i närheten sänker 

arbetseffektiviteten hos personer med IBS (Drossman et al., 2009). Arbetslivet blir begränsat 

på grund av trötthet och minskad förmåga att hantera stress. Många personer med IBS 

upplever att magproblemen tar all energi och inte lämnar någon energi över till annat. De 

uppger att tröttheten blir överväldigande och att de ofta får avbryta aktiviteter och gå hem, då 

de upplever att de inte klarar av lika mycket som före sjukdomen (Håkansson et al., 2008). 

 
 

Psykologisk livskvalitet 

 

Negativa känslor och tankar 

 

Personer med IBS uppger att de ofta har oönskade tankar gällande sina symtom som de inte 

förmår påverka. Dessa tankar framkallar negativa känslor som i sin tur påverkar det dagliga 

livet och försvårar deras förmåga att ta kontroll över sjukdomen och leva ett normalt liv 

(Drossman et al., 2009). De mest förekommande negativa känslor som beskrivs av personer 

med IBS är depression, rädsla, oro, ångest, skam samt att IBS har en negativ inverkan på 

deras humör (Bengtsson et al., 2007; Casidaya et al., 2008; Farndale & Roberts, 2010).  
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Vissa beskriver att symtom av IBS kan leda till känslor av förnedring och avsky riktat mot sig 

själva (Drossman et al., 2009). 

Personer med IBS uppskattas ha signifikant mer ångest, oro och depressionssymtom i 

jämförelse med den friska kontrollgruppen (Tosic-Golubovic, Miljokovic, Nagorni, Lazarevic 

& Nikolic, 2010). Förekomst av ångest och depressionsstörningar visar på förvärrade symtom 

från mag- och tarmkanalen samt sämre uppskattad livskvalitet hos dessa personer (Jerndal et 

al., 2010; Thijssen et al., 2010).  

Ångest och oro över att vara feldiagnostiserad och att symtom ska bero på mer allvarliga 

sjukdomstillstånd som exempelvis cancer beskrivs av många personer med IBS (Bengtsson et 

al., 2007; Casidaya et al., 2008, Farndale & Roberts, 2010). Personer med IBS har 

erfarenheter av att ångest och oro kan leda till ökad stress vilket upplevs förvärra symtom. 

När symtomen förvärras resulterar det i starkare känslor av oro och rädsla (Casidaya et al., 

2008; Farndale & Roberts, 2010).  

En ökad nivå av psykisk stress beskrivs som en konsekvens av IBS.  Personer med IBS 

associerar oro till att bero på de begränsningar sjukdomen innebär i deras vardag (Bengtsson 

et al., 2007; Casidaya et al., 2008). Att behöva kontrollera sina matvanor beskrivs som en 

psykisk påfrestning hos personer med IBS (Fletcher & Schneider, 2006). Oregelbundna 

avföringsvanor och att behöva kontrollera sin läkemedelskonsumtion bedöms leda till ökad 

oro (Bengtsson et al., 2007; Casidaya et al., 2008).  Personer med IBS uppger en stor oro över 

hur magen fysiskt kommer reagera på mat och dryck (Bengtsson et al., 2007). Att kunna leva 

ett liv utan oro över symtom från magen eller att känslor av oro ska uppta deras 

tankeverksamhet lyfts fram som önskvärt (Bengtsson et al., 2007; Casidaya et al., 2008). 

Drossman et al (2009) beskriver att rädslan över att få en symtomattack ofta kan upplevas 

värre än själva attacken. 

 

Skam och skuld 

Att leva med IBS kan vara präglat av tabu och skamkänslor. Kroppsliga symtom kan leda till 

att dessa personer känner skam inför sig själva och sin omgivning (Håkansson et al., 2008). 

Det är vanligt förekommande att inte berätta om sina problem för vänner eller familj på grund 

av skamkänslor (Drossman et al., 2009; Håkansson et al., 2008). Frekventa toalettbesök 

upplevs vara tabubelagt vilket kan leda till känslor av genans i sociala sammanhang 

(Ronnevig et al., 2009). Vid användandet av offentliga toaletter beskriver dessa personer 

rädsla och oro över att människor ska uppmärskamma oönskade ljud och lukter vilket kan 

leda till skamkänslor. Skamkänslor relaterat till IBS kan därför innebära ett hot mot personens 

integritet och privata sfär (Farndale & Roberts, 2010; Ronnevig et al., 2009).  

Håkansson et al. (2008) belyser att många personer med IBS skuldbelägger sig själva då deras 

symtom förvärras. Skuldkänslor är vanligt förekommande om symtom uppstår som en 

konsekvens av ovarsamhet med kost eller oförsiktighet i deltagandet av sociala aktiviter. I en 

studie av Casidaya et al. (2008) framkommer det att deltagarna upplever att de gör sin familj 

och vänner besvikna då de inte kan delta i aktiviteter på grund av sjukdomen. De får därmed 

dåligt samvete, känner att de sviker sina närstående och förstör det roliga för dem.  
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En otillförlitlig kropp 

 

Att inte kunna lita på sin kropp gör att personer med IBS kan uppleva rädsla inför den egna 

kroppen. De beskriver att diverse kroppsliga uttryck kan uppkomma utan förvarning under 

sociala aktiviteter, i intima situationer och på jobbet. Känslan av att inte kunna lita på sin 

kropp beskrivs som frustrerande och problematisk och leder till att personerna känner sig 

begränsade i det vardagliga livet (Håkansson et al., 2008). Många personer med IBS beskriver 

en rädsla och osäkerhet över att symtom kan uppkomma oväntat och att det då inte ska finnas 

en direkt tillgång till toalett. De beskriver rädsla för att tarmtömning ska ske på offentlig plats 

(Casidaya et al., 2008; Drossman et al., 2009). Det upplevs påfrestande att inte kunna 

kontrollera sina avföringsvanor (Bengtsson et al., 2007; Farndale & Roberts, 2010; Ronnevig 

et al., 2009).  

 

 

Självkänsla och självbild 

 

I en studie beskriver deltagarna att de upplever en annorlunda självbild jämfört med andra 

personer men även jämfört med den person de var innan de fick diagnosen. Fysiska symtom 

kan resultera i känslor av aggression och frustration vilket beskrivs inverka negativt på 

självbilden (Håkansson et al., 2008). Förstoppning kan innebära att magen blir uppsvälld 

vilket kan leda till en negativ påverkan av personens subjektiva bild av sitt utseende och 

framkalla en osäkerhet hos dem (Farndale & Roberts, 2010; Håkansson et al., 2008). 

Deltagare beskriver oro för hur andra uppfattar dem och upplever att detta inverkar till en 

bristande självkänsla (Håkansson et al., 2008).  

 

 

Sociala relationer 

 

Relationer upplevs försämras och påverkas hos personer med IBS, då de kan känna sig tråkiga 

och mindre engagerade i sociala sammanhang relaterat till sin sjukdom (Casidaya et al., 2008; 

Håkansson et al., 2008). Deltagare upplever att människor i deras närhet inte vill acceptera 

IBS som orsak bakom varken deras symtom eller orkeslöshet vilket kan leda till en barriär till 

sociala relationer. Omgivningens försök att avdramatisera symtomen som ”lite stress” och 

försöka komma på lösningar i form av att ”koppla av” finner deltagarna respektlöst 

(Drossman et al., 2009). Oro över att vara en god förälder uttrycks hos vissa personer med 

IBS då de upplever att magproblemen är ett hinder för dem att vara, enligt dem själva, en 

tillräcklig förälder (Håkansson et al., 2008).  

Personer med IBS beskriver att de kan välja ett liv utan partner då detta upplevs förenkla 

deras vardag, relaterat till de skamkänslor och det tabu som sjukdomen och dess symtom 

innebär för dem (Håkansson et al., 2008). När en relation inte fungerar är det vanligt att dessa 

personer skuldbelägger sig själva och sin sjukdom (Håkansson et al., 2008). Att ingå i en 

intim relation upplevs vara ett hinder för personer med IBS (Casidaya et al., 2008; Farndale & 

Roberts, 2010; Håkansson et al., 2008) relaterat till nedstämdhet, låg självkänsla, nedsatt 

sexlust samt erfarenheten av att sex är fysiskt obehagligt (Farndale & Roberts, 2010; 

Håkansson et al., 2008). Enligt en studie utförd av Brun-Strang et al. (2007) framkommer det 

att deltagarna uppger att IBS påverkar deras sexliv negativt. 
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Livsmiljö 

Möte med sjukvården 

Upplevelser av ett negativt möte inom vården hos personer med IBS uppges inverka negativt 

på deras självkänsla, tillit till sjukvården och personens förmåga att hantera sin sjukdom i det 

dagliga livet (Casidaya et al., 2008; Halpert & Godena, 2011; Håkanson, Sahlberg-Blom & 

Ternestedt, 2010).   

Personer med IBS har flest erfarenheter av icke-stödjande vårdmöten. Att befinna sig i 

patientpositionen i ett icke-stödjande möte i vården kan resultera i känslor av förnedring, 

obetydlighet och övergivenhet. En vanligt förekommande erfarenhet hos dessa personer är att 

inte bli tagen på allvar för sina symtom. De beskriver att vården förminskar deras upplevelser, 

att de blir misstrodda eller anklagade för att överdriva symtom. Att sjukdomen oftast inte syns 

kliniskt upplevs som mycket jobbigt i vårdmötet, då deltagarna upplever att detta påverkar 

sjukvårdens syn på dem och kan leda till en förminskning av patientgruppens problem. Det 

upplevs frustrerande att få beskedet att sjukdomen är ofarlig samt att det inte är något fel på 

personen, eftersom detta inte överensstämmer med personens subjektiva sjukdomskänsla 

(Casidaya et al., 2008; Håkansson et al., 2010). Personer med IBS beskriver känslor av 

övergivenhet då de upplever att sjukvården inte prioriterar deras sjukdom och förminskar 

vidden av deras symtom (Casidaya et al., 2008; Halpert & Godena, 2011; Håkanson et al., 

2010). Personer med IBS uppger att de besökt flertalet läkare utan att få andra förklaringar till 

sina magproblem än att de förmodligen är stressutlösta (Bengtsson et al., 2007). 

Själva diagnostiseringsprocessen beskrivs ofta som förvirrande, då personerna inte förstår hur 

läkarna kunnat utreda att det är just IBS de lider av. Vissa upplever att själva diagnosen inte 

har någon betydelse, eftersom det ändå inte finns någon hjälp/bot att få (Casidaya et al., 

2008). Ibland kan personer med IBS ifrågasätta läkarnas kompetens och kunskap rörande 

deras sjukdom och hur den bäst lindras. (Casidaya et al., 2008; Håkanson et al., 2010). 

Somliga anser att en diagnos gör det lättare att acceptera sjukdomen (Casidaya et al., 2008).  

Deltagare uppger känslor av orättvisa relaterat till det lidande deras symtom orsakar, trots att 

de följer behandlingar och läkemedelsordinationer samt anpassar sin diet (Casidaya et al., 

2008). Personer med IBS uppger en benägenhet att testa vilka behandlingsmetoder som än 

krävs om det kan hjälpa mot deras symtom (Bengtsson et al., 2007). Vissa personer känner en 

hopplöshet över sin behandling, då de upplever att de redan testat allt utan resultat (Casidaya 

et al., 2008; Farndale & Roberts, 2010). 

 

Ekonomi 

Personer med IBS delger att deras ekonomi påverkats negativt på grund av sjukdomen. Detta 

som en följd av läkemedelsinköp, behandlingskostnader och inköp av diverse hälsokost 

(Casidaya et al., 2008). 
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Faktorer som inverkar positivt på livskvaliteten 

I en studie av Bengtsson et al. (2007) framkommer olika faktorer som inverkar positivt på 

livskvaliteten hos personer med IBS. Deltagarna uppger att om en god livskvalitet ska kunna 

uppnås är en tillfredställande social miljö viktig. Vikten av stöd från familj, vänner och 

sjukvårdspersonal lyfts fram som stor och detta stöd anses påverka livskvaliteten i en positiv 

riktning (Bengtsson et al., 2007; Drossman et al., 2009; Gerson et al., 2005). En god 

livskvalitet beskrivs innefatta att känns stimulans i vardagen, att ha vänner att umgås med och 

känna livsglädje. En god livskvalitet beskrivs vidare innebära att ha energi över till annat än 

magproblem, känna sig utvilad och kunna leva liv utan stress. Förmågan att kunna ta kontroll 

över sitt liv, uppnå sina mål samt bli accepterad för personen de är, trots sin sjukdom, uppger 

deltagarna ökar deras välmående (Bengtsson et al., 2007). 

Att inte låta sjukdomen begränsa personens liv är något som vissa med IBS upplever ger dem 

ett bättre dagligt liv. På så vis kan de själva ta kontroll- och styra över vilka aktiviteter de vill 

delta i (Casidaya et al., 2008; Drossman et al., 2009; Hungina et al., 2008). Bibehållande av 

hopp, sinne för humor, söka tröst och att medvetet försöka slappna av uppges som viktiga 

faktorer för ett bättre liv hos personer med IBS (Farndale & Roberts, 2010).  

 

Möte med sjukvården 

Stöd och rådgivning från sjukvården beskrivs vara viktigt för personer med IBS (Farndale & 

Roberts, 2010) och personer som har erfarenheter av ett bra och stödjande möte i vården 

uppger att detta medför en bekräftelse av dem som person. De stödjande vårdmötena är 

präglade av ömsesidighet, förståelse och ett bekräftande av personens erfarenhet av att leva 

med IBS (Håkansson et al., 2010). Lugnande besked och att vårdgivarna lyssnar uppges som 

det viktigaste i ett vårdmöte (Halpert & Godena, 2011). Personer med IBS beskriver att ett 

gott vårdmöte ger en bättre förmåga att öka sitt välbefinnande (Håkanson et al., 2010).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturbaserad studie valdes som metod för att besvara studiens syfte vilket var att beskriva 

livskvaliteten hos personer med Irritable Bowel Syndrome (IBS) och vilka faktorer som 

påverkar deras livskvalitet positivt respektive negativt. Denna metod ansågs vara användbar 

för att uppfylla studiens syfte. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) bedömdes att 

det fanns ett tillräckligt sökunderlag för att utföra studien. 

 

Det diskuterades huruvida en annan metod hade kunnat besvara syftet. En kvalitativ 

intervjustudie kunde ha besvarat vissa delar av syftet men en begränsning identifierades i 

detta då syftet inte var att studera upplevelser hos ett fåtal personer utan en större mängd 

information önskades, från ett större antal personer. Detta för att kunna göra resultatet mer 

generaliserbart.  
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En litteraturbaserad studie medför att både kvantitativa och kvalitativa studier kan inkluderas 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) kan ge studier en större bredd. I enlighet med 

detta inkluderades nio kvalitativa och sju kvantitativa studier som ansågs besvara studiens 

syfte.  

Endast originalartiklar som vetenskapligt granskats med hjälp av Ulrich periodicals directory 

inkluderades i studien. I enlighet med Helgesson (2006) var avsikten att endast använda 

artiklar där det tydligt framkommer att de är etiskt granskade. Trots detta inkluderades två 

artiklar där det ej tydligt framkom att de var etiskt granskade. Efter diskussion och noggrann 

granskning av dessa artiklar togs beslutet att inkludera artiklarna då de ansågs relevanta för 

studiens syfte samt uppfyllde övriga vetenskapliga kriterier. Detta ansågs inte påverka 

föreliggande studies trovärdighet.  

Då samtliga inkluderade artiklar var skrivna på det engelska språket översattes de meningar 

som var otydliga med hjälp av lexikon. Författarna ansåg sig ha goda kunskaper i det engelska 

språket men ville med detta verktyg undvika feltolkningar och minimera risken att 

sammanställa ett otillförlitligt resultat, något som är eftersträvansvärt enligt Helgesson (2006).  

Av de 16 inkluderade artiklarna härstammar fem stycken från Nordamerika och resterande 

från Europa, av de elva europeiska artiklarna kommer fem från Norden.  Detta ansågs ligga 

till föreliggande studies fördel då det ger ett internationellt perspektiv men med ett fokus på 

Sverige och Norden.   

För att kunna göra resultatet mer generaliserbart önskades fler omfattande kvantitativa studier 

angående mätning av livskvalitet (QOL) och hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) hos 

personer med IBS. Problem att finna önskvärda artiklar försvårade denna ursprungliga 

önskan. En brist noterades i de kvantitativa artiklar som inkluderats då deltagarantalet i dessa 

artiklar ansågs vara för litet för att resultatet ska kunna bli generaliserbart. Efter noggrann 

övervägning inkluderades artiklarna i föreliggande studies resultat då de ansågs innehålla 

relevant information för att besvara studiens syfte, 

Klassificering och kvalitetsbedömning var något som upplevdes problematiskt och 

tidskrävande. Författarna utförde en gemensam kvalitetsgranskning och klassificering i 

enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Utifrån detta bearbetades artiklarna och i samråd efter diskussion beslutades sedan hur 

artiklarna skulle bedömas. En brist som identifierades var avsaknaden av kunskap att kunna 

utföra detta på ett önskvärt sätt. Utefter rådande förutsättningar ansågs ändock 

klassificeringen och kvalitetsbedömningen vara korrekt utförd i enlighet med Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2006).  

För att tydliggöra resultatets relevans till begreppet livskvalitet valde författarna att följa 

WHO:s indelning och därigenom tydligöra resultatet för läsaren och ge en god återkoppling 

till bakgrunden. Det sammanställda resultatet indelades efter funna teman vilka 

kategoriserades in under olika underrubriker som följde WHO:s indelning av livskvalitet.  
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Resultatdiskussion 

 

Huvudsymtomet till IBS är att inte kunna kontrollera sina avföringsvanor (Drossman et al., 

2002; Ford & Vandvik, 2012; Nyhlin, 2008; Ringel et al., 2001).  Problematiken i att inte 

kunna kontrollera sina avföringsvanor upplevdes påfrestande och kunde leda till 

begränsningar i det vardagliga livet med allvarliga inskränkningar i sociala aktiviteter 

(Bengtsson et al., 2007; Casidaya et al., 2008; Drossman et al., 2009; Farndale & Roberts, 

2010; Håkansson et al., 2008; Ronnevig et al., 2009). Enligt en studie av Casidaya et al (2008) 

upplevdes livskvaliteten kraftigt reducerad relaterat till de inskränkningar sjukdomen innebar 

för det vardagliga livet. Författarna till föreliggande studie hade vissa förväntningar innan 

studiens början huruvida livskvaliteten torde inskränkas relaterat till detta huvudsymtom, men 

insåg inte till fullo de begränsningar och i vilken utsträckning det vardagliga livet och 

förmåga till att delta i sociala aktiviteter påverkades. 

En risk till social isolering uppmärksammades relaterat till de resultatfynd av Bengtsson et al. 

(2007) och Casidaya et al. (2008) där det framkom att många av dessa personer undviker att 

delta i sociala aktiviteter och väljer att stanna i hemmet i rädsla över att symtom ska 

uppkomma. Inte nog med att dessa personer behöver lära sig att leva med och kontrollera de 

avvikande avföringsmönster som påverkar dem dagligen utan de behöver dessutom handskas 

med en enorm rädsla vilket torde begränsa deras liv ännu mer.  

Ytterligare en risk till social isolering som diskuterades var sjukdomens inverkan på sociala 

relationer. Detta då personer med IBS upplevde att sjukdomen försvårade sociala relationer 

och för somliga kunde sjukdomen dessutom innebära ett hinder att inleda en intim relation 

(Casidaya et al., 2008; Farndale & Roberts, 2010; Håkansson et al., 2008). Vidare framkom 

att personer med IBS inte ville berätta om sina besvär för vänner och familj relaterat till 

skamkänslor (Drossman et al., 2009; Håkansson et al., 2008) men även på grund av att 

människor i deras närhet hade en tendens att inte acceptera IBS som en giltig orsak till diverse 

begränsningar som sjukdomen innebar (Drossman et al., 2009). Problematiken i detta 

uppmärksammades då det framkommit att stöd från vänner och familj är något som specifikt 

påverkade livskvaliteten i en positiv riktning (Bentsson et al., 2006; Drossman et al., 2009; 

Gerson et al., 2005). Att personer med IBS inte vågar delge sina symtom till anhöriga eller 

inleda en intim relation torde därför ha en betydande inverkan på deras välmående och 

livskvalitet. En eventuell förklaring till att anhöriga känner misstro gentemot dessa personers 

besvär kan vara att IBS inte är en organisk sjukdom som går att påvisa genom undersökningar 

(Alaradi & Barkin, 2002; Ericson & Ericson, 2008; Ihse & Nilsson, 1994) vilket kan leda till 

att anhöriga har svårt att förstå sjukdomens inverkan på det dagliga livet. Det torde kännas 

jobbigt för dessa personer att inte blir betrodda av sina närmsta anhöriga men även för 

anhöriga att inte kunna förstå och stötta den som lider av sjukdomen.  Detta var ett viktigt 

fynd att belysa då vi i vårt kommande yrke inte endast kommer möta patienter med IBS utan 

även deras anhöriga. Det belyser dessutom vikten av kunskap och information, inte endast till 

patienter men även till anhöriga, så att de kan finnas som stöd och i längden verka för att öka 

livskvaliteten hos dessa personer.  
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En dimension som inte hade förutsetts var hur dessa personers liv inskränktes kopplat till den 

överväldigande trötthet som inte endast inverkade på det vardagliga livet i stort utan även 

inskränkte personernas arbetsförmåga och begränsade deras arbetsliv (Drossman et al., 2009; 

Håkansson et al., 2008). Författarna hade i förhand inte reflekterat över nedsatt arbetsförmåga 

och det var inte heller ett ämne som behandlats i den litteratur och forskning som bearbetats 

inför bakgrunden.  

Personer med IBS visade sig i hög utsträckning lida av oro, ångest och depressionssymtom 

(Tosic-Golubovic et al., 2010). Vidare framkom att ångest- och depressionsstörningar leder 

till svårare symtom och därigenom upplevs sänka livskvaliteten (Jerndal et al., 2010; Thijssen 

et al., 2010). Det diskuterades hur sjukdomen i många fall säkerligen leder till en negativ 

spiral där svåra symtom leder till oro och negativa tankar vilket i sin tur kan resultera i svårare 

symtom. Författarna hade fått uppfattningen om att medicinsk behandling är den 

behandlingstyp som används mest hos denna patientgrupp men då studier påvisar stor mängd 

oro och ångest hos dessa personer (Jerndal et al., 2010; Thijssen et al., 2010), identifierades 

ett större behov av att uppmärksamma psykologisk behandling. Att lära sig acceptera sin 

sjukdom och avdramatisera sina symtom skulle kunna göra det vardagliga livet lättare och 

leda till minskade symtom.   

I studier av Farndale & Roberts (2010) och Håkansson et al (2008) framkom att personer med 

IBS upplever sig ha en förändrad självbild på grund av fysiska symtom och att de upplever 

nedsatt självkänsla med oro för hur andra människor uppfattar dem. Skam- och skuldkänslor 

visade sig vara vanligt förekommande (Drossman et al., 2009; Farndale & Roberts, 2010; 

Håkansson et al., 2008; Ronnevig et al., 2010). Dessa resultatfynd belyser ytterligare 

dimensioner av sjukdomen vilket är viktigt att ha i åtanke i mötet med dessa personer.  

Det uppdagades att personer med IBS ofta upplever ett negativt möte med vården vilket 

beskrevs inverka negativt på deras självkänsla, tillit till sjukvården och personens förmåga att 

hantera sin sjukdom i det dagliga livet. Ett negativt möte med vården kunde ofta resultera i 

känslor av förnedring, obetydlighet och övergivenhet (Casidaya et al., 2008; Halpert & 

Godena, 2011; Håkanson et al., 2010). I bakgrunden beskrivs att med tanke på den varierande 

symtombilden är individuellt stöd och hjälp av största vikt i mötet med dessa personer 

(Alaradi & Barkin, 2002; Drossman et al., 2002). Författarna till föreliggande studie ansåg 

dessa upplevelser av vårdmötet vara viktiga att uppmärksamma då sjuksköterskan enligt 

Harris och Heitkemper (2012) och Smith (2006) har en nyckelroll vid behandling och 

omvårdnad av personer med IBS. Diskussion har förts kring det faktum att personer med IBS 

upplever en hopplöshet kring att inga behandlingar eller läkemedel upplevs förbättra deras 

symtom (Casidaya et al., 2008; Farndale & Roberts, 2008). Att de metoder och läkemedel 

som finns tillgängliga inte alltid upplevs fungera tillfredställande är viktigt att vara medveten 

om vid mötet med denna patientgrupp och belyser dessutom vikten av att lyssna på 

patienternas egna upplevelser av vad som fungerar eller inte.  

För många personer som lider av sjukdomen beskrevs en rädsla över att symtom ska bero på 

en allvarligare sjukdom vanligt förekommande (Bengtsson et al., 2007; Casidaya et al., 2008; 

Farndale & Roberts, 2010). I en studie av Halpert och Godena (2011) uppgav personer med 

IBS att lugnande besked och att vårdgivaren lyssnar är det viktigaste i ett gott vårdmöte. 

Diskussion har därför förts kring vikten av att kunna bemöta denna rädsla, bekräfta och lugna 

patienten i vårdmötet.  
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Håkansson et al (2010) beskriver att ett positivt vårdmöte ger dessa personer en bättre 

förmåga att öka sitt välbefinnande. Detta är något att ha i åtanke i en framtida 

sjuksköterskeroll eftersom denna patientgrupp förmodligen kommer återfinnas i de flesta 

vårdsammanhang. Med bättre utbildade sjuksköterskor i tarmsjukdomar i allmänhet, och IBS i 

synnerhet, kan troligen denna patientgrupps lidande minska avsevärt.  

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie återspeglade hur personer med IBS upplever sin livskvalitet 

och faktorer som påverkar den. Alla fyra kategorier av livskvalitet (fysisk, psykologisk, 

sociala relationer och livsmiljö) påverkades negativt. I resultatet beskrevs även hur sjukdomen 

inskränker på personernas dagliga liv och sociala relationer. Resultatet påvisade vidare att 

personer med IBS önskar större empati och förståelse över hur sjukdomen påverkar dem och 

deras vardag, både från människor i sin närhet och från sjukvården. Det framkom att personer 

med IBS upplever ett bristande vårdmöte, något som påverkar dessa personers livskvalitet 

negativt. Resultatfynd visade att personer med IBS upplever sig ha en låg livskvalitet. De 

faktorer som beskrevs höja livskvaliteten var stödjande vänner, familj och vårdgivare samt 

positiva vårdmöten.  

 

Förslag till fortsatta studier 

I föreliggande studies resultat framkom att något som personer med IBS upplever påfrestande 

och sänker deras livskvalitet är det otillräckliga möte de får i vården. Därför vore en 

omfattande studie angående hur sjukvården kan optimera vårdmötet för dessa personer värd 

att utföra enligt författarna. Författarna tror att detta kan medföra en större förståelse hos 

yrkesgrupper inom vården rörande denna patientgrupps situation. Resultatet i föreliggande 

studie gav information om att personer med IBS upplever otillräcklig kunskap hos 

vårdpersonal gällande i vilken utsträckning sjukdomen faktiskt inverkar på hela deras 

livssituation. Därför anser författarna att en studie angående vårdpersonals redan befintliga 

kunskap gällande IBS skulle kunna tillföra viktiga fakta till utvecklandet av vården för 

personer med IBS. Ett förslag från författarna är att utföra denna studie som en intervjustudie 

där informanterna är vårdpersonal, förslagsvis sjuksköterskor. Detta skulle sedan kunna 

användas som underlag till förbättring av kompetensen hos sjuksköterskor gällande IBS. 
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          Bilaga I 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga II 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Farndale, R 

& Roberts, 

L.  

 

(2010) 
 

Storbritannien 

Long-term impact of 

irritable bowel 

syndrome: a 

qualitative study. 

Utforska hur IBS 

inverkar på 

patientens liv för att 

undersöka den 

rapporterat 

reducerade 

livskvaliteten.  

Djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

med patienter 

diagnostiserade med IBS. 

N= 18 

  (0) 

Visar att IBS begränsar livet, hur olika 

sätt att hantera sjukdomen formar livet, 

att patienterna hade bristande 

upplevelser av sjukvården. Deltagarna 

beskriver upplevelse av symptom, hur 

IBS inverkar på det dagliga livet, på det 

känslomässiga välmåendet.  

 I 

 K 

Tosic-

Golubovic, S., 

Miljokovic, 

S., Nagorni, 

A., Lazarevic, 

D. & Nikolic, 

G.  

(2010) 

Kroatien  

Irritable Bowel 

Syndrome, Anxiety, 

Depression and 

Personality 

Characteristics.  

Utvärdera ångest 

och 

depressionsnivåer 

hos patienter med 

IBS.  

Datainsamling via 

frågeformulär där IBS- 

patienter jämfördes med 2 

kontrollgrupper, en frisk 

kontrollgrupp och en 

kontrollgrupp 

diagnostiserade med 

depression.  

N= 90 

  (0) 

Den största skillnaden som framkom var 

att gruppen med IBS hade signifikant 

mer ångest, oro och depressionssymptom 

jämfört med den friska kontrollgruppen. 

 

 I 

CCT 
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Håkansson, 

C., Sahlberg-

Blom, E. & 

Ternestedt, 

B-M. 

 

(2010) 

 

Sweden 

Being in the Patient 

Position: 

Experiences of 

Health Care Among 

People With Irritable 

Bowel Syndrome.  

Undersöka hur det  

upplevs att vara i 

patientpositionen  

i mötet med vårdgivare. 

 

Kvalitativa intervjuer med 

patienter som varit 

diagnostiserade med IBS i 

minst tre år och som har haft 

mycket kontakt med 

sjukvården.  

En induktiv och tolkande 

analys användes. 

 

 

 N=9 

   (0) 

Personer med IBS upplever att det finns 

två olika sorters vårdmöten, ett stödjande 

möte och ett icke-stödjande möte. 

Icke-stödjande möten var det som var 

mest framträdande i studien och de var 

präglade av förnedring, obetydlighet och 

känsla av övergivenhet.  

Mindre framträdande i studien var de 

stödjande mötena och de var präglade av 

öppenhet och bekräftelse av patientens 

livssituation.  

I 

K 

Thijssen, A., 

Jonkers, D., 

Leue, C., 

Van der 

Veek, P., 

Vidakovic-

Vukic, M., 

Van Rood, 

Y., Clemens, 

C & 

Masclee, A.  

(2010) 

Nederländer

na. 

Dysfunctional 

Cognitions, Anxiety 

and Depression in 

Irritable Bowel 

Syndrome 

 

Undersöka 

förekomsten av och 

vilken betydelse 

psykologiska 

faktorer som 

dysfunktionell 

kognition, ångest & 

depressionssympto

m, har på 

livskvaliteten och 

symptomens 

svårighetsgrad 

inom en stor IBS-

urvalsgrupp.  

Symptomdagbok ifylldes av 

personer diagnostiserade 

med IBS under 2 veckor och 

frågeformulär.  

 

 

N= 268 

   (0) 

Möjliga ångest- och 

depressionsstörningar förekom i 30 

respektive 22 procent hos urvalsgruppen.  

Förekomst av ångest och 

depressionsstörningar visade på 

förvärrade symptom från mag-

tarmkanalen och sämre livskvalitet. 

Fysisk och psykisk livskvalitet 

påverkades negativt av depression och 

dysfunktionell kognitionsförmåga. 

Mentala livskvaliteten påverkades 

mycket av ångest. 

 

II 

 R 
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Brun-Strang, 

C., 

Dapoigny, 

M., Lafuma, 

A., 

Wainsten, J., 

& Fagnanci, 

F.  

(2007)  

Frankrike 

Irritable bowel 

syndrome in France: 

quality of life, 

medical 

management, and 

costs: the Encoli 

study 

Undersöka och 

utvärdera hur IBS 

inverkar på 

livskvaliteten.  

Frågeformulär ifylldes av 

patienter diagnostiserade 

med IBS. 

  N= 452 

     (0) 

 

 

 

 

Patienter med IBS hade klart lägre 

livskvalitet än normalbefolkningen. 

Patienter med IBS hade mycket oro & 

ångest.   

Resultatet beskriver hur IBS inverkar på 

det dagliga livet och resultatet visar att 

IBS hindrade över hälften av deltagarna i 

studien att medverka i dagliga 

aktiviteter, påverkade sexlivet, matvanor 

och gav mycket oro.   

Faktorer som framkallade symtom var 

sociala problem, familjeproblem och 

depression. 

II 

R 

 

Fletcher PC 

& Schneider 

MA.  

(2006)  

Canada 

 

 

Is there any food I 

can eat? Living with 

inflammatory bowel 

disease and/or 

irritable bowel 

syndrome. 

Utforska kvinnors 

erfarenhet av att 

leva med IBS/IBD, 

speciellt inriktat på 

deras relation med 

mat/dryck och 

copingstrategier 

inom detta.  

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer med 6 

kvinnor diagnostiserade med 

IBS och 2 kvinnor 

diagnostiserade med IBD. 

Data analyserades utifrån 

kritisk innehållsanalys. 

  N=8 

    (1) 

 

 

Alla kvinnor rapporterade att en av de 

viktigaste delarna för att hantera 

sjukdomen centrerades runt 

matkonsumtion. Att lyckas identifiera 

den mat som framkallade symtom, att 

noga välja mat, stressens negativa 

påverkan i livet samt problematiken med 

att resa i förhållande till mat/måltider. 

 

. 

I 

K 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Fletcher%20PC%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Schneider%20MA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Schneider%20MA%2522%255BAuthor%255D
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Halpert, A. 

& Godena, 

E.  

(2011)  

USA  

Irritable bowel 

syndrome patients' 

perspectives on their 

relationships with 

healthcare providers.  

 

Undersöka 

patientperspektivet 

inom relationen 

med vårdgivare och 

vad vårdgivare kan 

göra för att 

maximera 

relationen.  

Internetbaserad metod med 

expressivt skrivande; 

patienter med IBS skriver 

djupgående om sina känslor 

och tankar.  

Data analyserades utifrån 

kvantitativ innehållsanalys. 

 N=57 

   (0) 

Relationen med vårdgivare spelar en stor 

roll i sjukdomsupplevelsen och en 

majoritet av urvalsgruppen associerade 

vårdkontakter negativt med relaterat till 

bristande empati och uppmärksamhet. 

86 % av deltagarna beskrev att lyssna, 

ett empatiskt förhållningsätt och bidra 

med utbildning är de viktigaste 

faktorerna för att maximera 

vårdmötesrelationen.  

I 

K 

Bengtsson, 

M., Ohlsson, 

B & 

Ulander, K.  

(2007) 

Sverige  

 

Women With 

Irritable Bowel 

Syndrome and Their 

Perception of a 

Good Quality of 

Life 

Att samla 

information om hur 

kvinnor med IBS 

uppfattar vad en 

god livskvalitet för 

dem är.  

Deltagarna fick skriftligt 

besvara en öppen fråga ”Vad 

är din uppfattning av en god 

livskvalitet?” Efteråt 

lämnades utrymme för 

dialog. Data analyserades 

sedan utifrån 

innehållsanalys. 

 N=30 

   (4) 

Patienternas uppfattning av en god livs- 

kvalitet kunde delas in i fem kategorier.  

1. Fysisk och mental hälsa. 2. Socialt 

välbefinnande. 3. Omsorg. 4. Styrka och  

energi. 5. Självförverkligande.  

 

I 

K 

Ronnevig, 

M., Vandvik, 

PO & 

Bergbom, I. 

(2009) 

Norge 

Patients’ 

experiences of living 

with Irritable Bowel 

Syndrome 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av att 

leva med IBS. 

Patienter med diagnostiserad 

IBS intervjuades antingen på 

vårdcentral eller i hemmet. 

Analys genomfördes enligt 

Hermaneutisk metod. 

 N=13 

   (5) 

Fyra sammanvävda teman var identifierade.. 

1.Leva med osäkerhet. 2. Värdighet.  

3.Kampen. 4. Samsjuklighet. Patienterna  

kände sig begränsade och beroende. Att  

prata om sin oro och begränsningen som 

sjukdomen medför kan minska deras  

utsatthet.  

 

II 

K 
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Casidaya, 

RE., Hungin, 

AP., 

Cornford, 

CS., De Wit, 

NJ & Blell, 

MT. 

(2009) 

Storbritannien 

Patients’ 

explanatory models 

for Irritable Bowel 

Syndrome: Symtoms 

and treatment more 

important than 

explaining aetiology 

Att undersöka hur 

individer med IBS 

hanterar sin 

sjukdom och deras 

förväntningar av 

behandling. 

Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer 

med patienter 

diagnostiserade med IBS. 

 N=51 

   (0) 

Trots att IBS hade en betydande effekt på 

patienternas dagliga liv var de ändå noga  

med att inte låta sjukdomen ta över för  

mycket. Vad som framkallade symtomen 

var viktigare för patienterna att veta än  

själva orsaken bakom. Diagnostisering  

och behandling upplevdes som en  

frustrerande process. 

  

II 

K 

Drossman, 

DA., Chang, 

L., Scneck, 

S., 

Blackman, 

C., Norton, 

WF & 

Norton, NJ. 

(2009) 

USA 

A Focus Group 

Assessment of 

Patient Perspectives 

on Irritable Bowel 

Syndrome and 

Illness Severity 

 

Att förstå patienters 

upplevelser av att 

leva med IBS och 

faktorer som bidrar 

till sjukdomens 

svårighetsgrad. 

Patienter diagnosti-serade 

med IBS delades in i tre 

fokusgrupper där de 

diskuterade hur det är att 

leva med IBS, symtomen och 

självupplevd svårighetsgrad 

av sjukdomen. De fick också 

berätta hur deras livskvalitet 

ser ut i stort. 

 

 

 

 

N=32 

 (16) 

Att leva med IBS påverkade patienternas 

dagliga liv, tankar, känslor och beteenden. 

Osäkerhet och oförutsägbarhet över  

symtomen upplevdes oroande och  

deltagarna upplevde en minskad frihet, 

spontanitet och försämring i sociala 

 kontakter. De kände också känslor av 

rädsla och skam. Deltagarna upplevde att vänner, 

familj och läkare ofta saknade förståelse 

för deras tillstånd. 

II 

K 
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Paré, P., 

Gray, J., 

Lam, S., 

Balshaw, R., 

Khorasheh, 

S., Barbeau, 

M., Kelly, S 

& 

McBurney, 

CR. 

(2006) 

Kanada 

Health-related 

quality of life, work 

productivity, and 

health care resource 

utilization of 

subjects with 

irritable bowel 

syndrome: baseline 

results from LOGIC 

(Longitudinal 

Outcomes Study of 

Gastrointestinal 

Symptoms in 

Canada), a 

naturalistic study 

Bedöma de 

långvariga 

konsekvenserna av 

behandlingar hos 

patienter med IBS 

och vilken inverkan 

de har på deras 

livskvalitet, 

arbetseffektivitet 

och 

resursutnyttjande. 

Patienter med diagnostiserad 

IBS har följts under ett års 

tid. Det patientrapporterade 

resultatet samlades efter 1, 2, 

6, 9 och 12 månader. IBS-

QOL användes för mätning 

av hälsorelaterad livskvalitet, 

hälsostatus och 

arbetseffektivitet. 

Frågeformulär användes 

också för att få reda på 

arbetseffektivitet och 

försämring av aktivitet. 

Data analyserades via 

deskriptiv analys. 

N=1555 

   (0) 

Ca 50 % av deltagarna rapporterade 

oro över magont, gaser,  

uppsvälldhet och förstoppning.  

Patienter rapporterade frånvaro från 

arbete, bristande insatser under  

arbetstid relaterat till symptom och  

allmän förlorad arbetseffektivitet. 

I 

P 

Jerndal, P., 

Ringström, 

G., Agerforz, 

P., 

Karpefors, 

M., 

Akkermans, 

LM., Bayati, 

A & Simrén, 

M. (2010) 

Sverige 

Gastrointestinal-

specific anxiety: an 

important factor for 

severity of GI 

symptoms and quality 

of life in IBS. 

 

Undersöka 

sambandet mellan 

specifik 

gastrointestinal 

ångest (GSA), 

svårigheten av 

gastrointestinala 

symtom(GI-

symptom) och 

livskvalitet hos 

IBS-patienter. 

En grupp friska individer och 

en grupp med patienter med 

IBS studerades. Deltagarna 

besvarade olika enkäter och 

frågeformulär.  

Data analyserades utifrån 

univariat och multivariat 

analys. 

N=366 

  (0) 

Inom IBS-gruppen hade de personer med 

större förekomst av GI-symtom även ett  

högre GSA. Tillsammans med generell 

ångest, depression, socioekonomisk  

status och kön är GSA avgörande  

för en persons livskvalitet. 

I 

CCT 
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Rey, E., 

Garcia-

Alonso, 

MO., 

Moreno-

Ortega, M., 

Alvarez-

Sanchez, A 

& Diaz-

Rubio, M. 

(2008) 

Spanien 

Determinants of 

quality of life in 

irritable bowel 

syndrome. 

 

Att försöka 

fastställa den 

relativa betydelsen 

av svårighetsgrad, 

ångest och 

personslighet till 

försämring av 

HQOL I ett test 

som är 

representativt för 

hela IBS-

spektrumet. 

Patienter med IBS som blivit 

diagnostiserade av läkare och 

personer med IBS-symtom 

som inte sökt läkare samt en 

kontrollgrupp fick fylla i ett 

frågeformulär för att mäta 

svårigheten av IBS som 

sjukdom, ångest, 

personlighet och HQOL. 

Resultaten mellan grupperna 

jämfördes sedan och en 

multiregressionsmodell 

skapades. Data analyserades 

utifrån variansanalys och 

stegvis multipel 

regressionsanalys. 

N=253 

   (0) 

I jämförelse med kontrollgruppen är  

HRQOL försämrad i alla undergrupper  

av IBS, där graden av försämring till  

största del beror på symptomens 

svårighetsgrad och psykologiska faktorer 

så som hypokondri och ångest. 

I 

RCT 

Gerson, MJ., 

Gerson, CD., 

Awad, RA., 

Dancey, C., 

Poitras, P., 

Porcelli, P & 

Sperber, AD.  

(2006) 

USA 

An international study 

of irritable bowel 

syndrome: family 

relationships and 

mind-body attributions 

Att undersöka de 

psykologiska 

aspekterna av IBS i 

olika länder. 

Patienter med IBS i åtta 

länder fick en rad 

psykologiska och medicinska 

frågeformulär rörande 

aktiviteter, sociala relationer, 

funderingar om orsak bakom 

sjukdomen och bedömning 

av livskvalitet. Data 

analyserades enligt en 

multipel, linjär 

regressionsanalys. 

N=239 

  (0) 

 

Hos personer som upplevde  

konflikter i sina relationer tenderade  

IBS-symtomen att bli värre. Detsamma  

gällde om orsaken bakom sjukdoms- 

tillståndet var av psykisk karaktär och  

inte fysisk. Om patienterna hade goda  

relationer och upplevde ett gott socialt  

stöd var symtomen också mindre. 

II 

P 



 

 

     

 11 

Håkansson, 

C., Sahlberg-

Blom, E., 

Nyhlin, H & 

Ternestedt, 

B-M.  

(2008) 

Sverige 

Struggling with an 

unfamiliar and 

unreliable body: the 

experience of irritable 

bowel syndrome 

Att beskriva hur det 

är att leva med 

Irritable Bowel 

Syndrome ur ett 

livsperspektiv. 

En fenomenologisk metod, 

där data samlades in från 

djupgående, öppna intervjuer 

med personer som är 

diagnostiserade med IBS. 

Intervjuerna analyserades 

sedan i enlighet med Giorgis 

metod. 

 N=9 

  (0) 

Sex genomgående beståndsdelar i studien  

kunde identifieras. Dessa var:  

1. Förekomsten av en ändrad självbild.  

2. Skamkänslor. 3. Misstro till den egna  

kroppen. 4. Trötthetskänslor. 5. Klandra  

sig själv. 6. Söka lösningar.  

Att leva med IBS innebär att kämpa med 

en okänd och otillförlitlig kropp, vilket  

resulterar i begränsningar i det dagliga  

livet.  

 

I 

K 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


