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Sammanfattning  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad 

kan stödja egenvårdsförmågan hos patienter med IBS. Den viktigaste omvårdnadsåtgärden var 

att tidigt i samband med diagnostiseringen av IBS, ge information och kunskap om sjukdomen, 

dess prognos samt behandling, vilket visades förbättra upplevd livskvalitet samt ge symtom-

lindring. IBS skolor startade av sjuksköterskor förbättrade patienternas hälsobeteende samt 

minskade symtomen. Genom introduktion av guidebok innehållande råd om kost, motion, 

stresshantering samt symtomkontroll upplevde patienterna en minskning av symtom, vilket 

även ledde till en minskning av antalet besök inom sjukvården. När sjuksköterskan använde 

olika frågeformulär i kontakten med patienter med IBS kunde patienternas problem identifieras 

och strategier för egenvården planeras samt individuella handlingsplaner skapas. 

Sjuksköterskans kunskap och förståelse om patientens egen sjukdomsupplevelse samt 

copingstrategi ledde till att patienten tog en mer aktiv roll i sjukdomshantering. Patienters 

behandling borde inriktas på livsstilsförändringar, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, 

kost, fysisk aktivitet, samt stresshantering. Genom att patienten förde dagbok över kostintag 

och sedan gjorde jämförelser med ökade eller minskade symtom kunde faktorer identifieras i 

matvanor samt kostintag som inverkade på symtomen. Dorotea Orems omvårdnadsmodell har 

legat till grund för denna studie där tron på människans egna resurser framhålls. 

 

Nyckelord: Coping, egenvård, Irritable bowel syndrome, omvårdnadsperspektiv, utbildning.  

Keyword: Coping, self care, Irritable bowel syndrome, nursing, education. 
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Allmänt om rubbning i tarmens funktion 

Irritable Bowel Syndrome (eng.), (IBS) på svenska irriterad tarm, är en i gruppen av olika 

kliniska tillstånd som benämns som funktionella tarmrubbningar. Funktionell tarmsjukdom 

innebär att några orsaker i form av patologiska tarmförändringar, infektioner eller biokemiska 

avvikelser ej hittats till förekommande besvär (Fass, 2007). Funktionella störningar innebär 

helt enkelt en störd funktion. IBS är ett kroniskt tillstånd och symtomen varierar från person 

till person (Smith, 2006). Trots att sjukdomen är vanlig saknas i dag kunskap om orsakerna 

till IBS. Tidigare ansågs sjukdomen vara av psykosomatisk art, men senare forskning har 

visat att sjukdomen även kan vara orsakad av en inflammation i tarmens nervsystem 

(Lindberg, 2007). IBS har många namn på svenska, som colon irritabile, spastisk kolit, mukös 

kolit eller funktionell kolonsjukdom (Andrén-Sandberg, Brun & Hellström, 1996). 

 
Prevalens 

Funktionella tarmsjukdomar är vanliga. Cirka 17 % av befolkningen i England har symtom 

från mag-tarmkanalen vilka kan hänföras till IBS (Smith, 2006). Populationsstudier har visat 

att sjukdomen är ofta förekommande i Sverige och i västvärlden. Fler än var tionde person i 

Sverige har besvär som kan hänföras till diagnosen IBS (Lindberg, 2007). 

 

Prevalensen av IBS är högre bland yngre individer än bland äldre (Läkemedelsboken, 

2007/2008). IBS-symtom är vanligare hos kvinnor än hos män, med en kvot på cirka 2:1. 

Orsakerna är inte klarlagda, men hormonella faktorer har diskuterats liksom faktorer som hör 

ihop med kvinnorollen. Kvinnor upplever mer psykologisk ohälsa och symtomen upplevs 

även olika jämfört med männen, med mer förstoppning hos kvinnor. Dessutom upplever 

kvinnor sina extraintestinala symtom som svårare (Simrén, 2002). Kvinnor söker även läkare 

oftare. Tillståndet uppskattas svara för nästan lika mycket frånvaro från arbetet som 

förkylningssjukdomarna (Andrén-Sandberg et al, 1996). 

 

Symtom 

En stor andel individer med symtom relaterade till IBS söker inte sjukvård trots upplevda 

besvär. Psykosociala faktorer samt upplevd svårighetsgrad av mag-tarmsymtom har visat 

avgöra vem som söker sjukvård (Simrén, 2002). IBS förblir ett svårförståeligt och mystiskt 

medicinskt tillstånd (Smith, 2006). Patofysiologin hos patienter med IBS är komplex och 

beror på en mängd olika faktorer.  
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Förändrad visceral mottaglighet, det vill säga, en ökad känslighet i inälvorna associeras med 

ett flertal symtom. Stress inkluderar en alternativ visceral och neuroendokrin återkoppling hos 

patienter med IBS, vilket kan förklara varför stress är någonting som associeras med att 

symtomen förvärras (Posserud, 2007). 

 

Symtomen kännetecknas av diffusa spastiska buksmärtor. Smärtlokalisationen är ofta ned till 

vänster i buken men kan förläggas överallt och inte sällan till flera ställen samtidigt. Även 

besvärande gasbildning kan förekomma tillsammans med störningar i tarmens motorik 

respektive sensorik i form av omväxlande diarré och förstoppning. Patienter med IBS 

rapporterar ofta en bred variation av icke-relaterade buksymtom som håglöshet, ryggsmärta, 

huvudvärk, gynekologiska besvär och miktionsproblem (Smith, 2006). Dessutom verkar 

patienter med IBS vara hyperobservanta på gastrointestinala symtom genom att komma ihåg 

och sammankoppla dessa med stress (Posserud, 2007).  

 

Diagnos 

Genom att utesluta andra sjukdomar med recto-, gastro- och koloskopi blir diagnosen 

fastställd. I Rom utarbetade och klassificerade en internationell arbetsgrupp under år 2006 

olika funktionella tarmrubbningar, vilka benämndes ROM-III kriterierna. ROM-III kriterierna 

baserades på patientens symtom. Återkommande buksmärtor eller obehag med debut sex 

månader bakåt och som pågått under minst 3 dagar per månad de senaste tre månaderna. 

För att få diagnosen IBS ska patienten uppfylla två av tre symtom. 

1. Buksmärta eller obehag som förbättras vid defekation 

2. och/eller är förenade med en ändrad avföringsfrekvens 

3. och/eller är förenade med en ändrad avföringskonsistens (Läkemedelsboken, 

2007/2008). 

 

Behandling 

Det finns fortfarande inte något botemedel för IBS och inga vedertagna behandlingar finns. 

Patienten behöver tillgång till en grundlig genomgång av tänkbara orsaker, behandlings-

möjligheter samt effektiva verktyg för att hantera sjukdomen. Information och förståelse för 

sjukdomen gör att patienten känner trygghet och kan leva ett någorlunda normalt liv.  
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Kosten anses ha stor betydelse för välbefinnandet. Hur livsmedel påverkar patientens symtom 

är individuellt. En dietist kan vara till stor hjälp för att ge råd om kost och kostvanor (Riksför-

bundet för Mag- och Tarmsjuka, 2005).   

 

Sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnadsarbetet 

Letson och Dancey (1995) fann i en studie att majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna 

hade en negativ attityd till IBS patienter. Sjuksköterskorna definierade IBS patienter som 

sjukdomscentrerade, svåra, krävande och uppmärksamhets sökande. Patienterna uppfattades 

som lata och neurotiska, samt hade en väldigt låg smärttröskel. Dessutom ansåg 

sjuksköterskorna att IBS patienterna utnyttjade sjukvården i onödan. Senaste åren har detta 

ändrats i och med specialistutbildning inom gastroenterologi för sjuksköterskor, vilket lett till 

en ökad förståelse för sjukdomstillståndet. Viktigt är att sjuksköterskan förstår hur IBS 

inverkar på varje individs sociala liv. Symtomen kan påverka arbete, resor, fritidsintressen 

och relationer (Dancey & Backhouse, 1993). Studier har visat att patienter kan känna skuld, 

ångest eller vara deprimerade på grund av IBS inverkan på deras liv (Smith, 2006; Dancey & 

Backhouse, 1993). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Omvårdnadens uppgift enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS, 1993:17) är bland 

annat att stödja patienten i dennes reaktion på sjukdom och behandling. För att patienten ska 

känna sig sedd är det viktigt att sjuksköterskan bemöter individen och integrerar omvårdnads-

aspekten som en helhet. Om patienten ses utifrån ett hälsoperspektiv istället för ur ett 

sjukdomsperspektiv påverkas patienten i positiv bemärkelse. Antonovsky (2004) talade om 

den salutogena hälsan och ställde frågan: Varför förblir människor friska? Svaret på den 

salutogena frågeställningen är KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Antonovsky menade att 

en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att det hela tiden finns en rörelse 

mellan polerna frisk och sjuk. Det är graden av KASAM som ligger till grund för var 

individen finns mellan dessa poler (Antonovsky, 2004).  

.      

Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, som syftar på i vilken 

utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässig gripbara. Där ingår 

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig.  
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En individ med hög känsla av begriplighet förväntar att företeelser som kommer att inträffa i 

framtiden är förutsägbara eller när incidenter kommer som en överraskning, åtminstone går att 

ordna och förklara. Andra komponenten, hanterbarhet, anger graden till vilken individen 

upplever att resurser som står till förfogande räcker till, och som individen kan ta hjälp av för 

att möta kraven som ställs. ”Står till förfogande” kan syfta på resurser som står under egen 

kontroll, eller som kontrolleras av andra, till exempel make/hustru, vänner, kollegor eller en 

sjuksköterska. Antonovsky menar att med en hög känsla av hanterbarhet kommer individen 

inte att känna sig som ett offer för omständigheterna, eller tycka att livet behandlar en 

orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer individen kunna reda sig och 

inte sörja för evigt. Tredje komponenten, meningsfullhet, begreppets motivationskomponent, 

innebär i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd. Att 

åtminstone en del av problemen och kraven som livet ställer individen inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang, hängivelse och är utmaningar att ”välkomna” snarare 

än bördor. Detta innebär inte att en individ med ett högt värde av meningsfullhet blir glad när 

någon närstående drabbas av olycka eller om individen själv drabbas av sjukdom. Men när 

dessa olyckliga upplevelser påtvingas en sådan människa, drar sig inte individen för att 

konfronteras med utmaningen, inställd på att söka mening i utmaningen, samt göra sitt bästa 

för att med värdigheten i behåll komma igenom. Enligt Antonovsky innebär KASAM ett 

förhållningssätt, snarare än ett personlighetsdrag och framgångsrik problemhantering är 

beroende av KASAM i dess helhet. Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av 

KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed 

en hög förmåga att hantera utmaningar (Antonovsky, 2004 ).  

 

Tron på människans egna resurser är även viktig i Dorotea Orems omvårdnadsmodell. 

Människan kännetecknas av att ha förmåga till kunskap och självreflektion. Beslutsförmåga, 

förnuft och ansvar finns hos varje individ. Kroppen står under fysiska lagar, men människan 

är en sammansatt helhet och samspelet mellan kropp och medvetande är komplicerat  

(Thorsén, 1997). Utgångspunkten för Orems egenvårdsmodell är en människosyn som 

betonar människan som självständig och aktiv. Omvårdnaden måste bygga på en 

överenskommelse mellan vårdare och patient. I egenvården, som beskrivs som en process, 

ingår dels den intellektuella medvetenheten och förmågan att förstå målet med egenvården, 

dels förmåga och färdighet att kunna genomföra densamma (Lindell & Olsson, 1993).  
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Omvårdnaden ska utformas utifrån balansen mellan patientens egenvårdsförmåga samt  

egenvårdsbehov (Thorsén, 1997).        
”Egenvårdsförmågan avgörs genom: 

1. individens bakgrundsfaktorer, som ålder, utvecklingsnivå, fysiskt- och psykiskt tillstånd. 

2. individens allmänna funktionsförmåga, som kunskaper, färdigheter, attityder, erfarenheter 

och motivation. 

3. de yttre faktorer som påverkar individen, som livsmiljö, familj, kultur, samhällets sociala och 

ekonomiska villkor” (Thorsén, 1997, s 255). 

 

Livet ställer individen inför många olika egenvårdskrav, till exempel hygien, kosthållning, 

sociala krav samt ”normalt” beteende, att klara livskriser samt att klara av olika smärre eller 

allvarliga sjukdomstillstånd. När egenvårdsförmågan är större än egenvårdsbehoven klarar 

individen av egenvården själv. Där individens egenvårdsförmåga är mindre än 

egenvårdsbehoven måste individen ha vård och omvårdnad, som kompenserar bristen eller 

obalansen ( Thorsén, 1997).  

 

Orem har identifierat fem metoder för den kompensatoriska hjälpen:  

1. Handla (för någon annan). 

2. Vägleda och informera. 

3. Stödja, både fysiskt och psykiskt. 

4. Skapa en miljö som gynnar personlig utveckling. 

5. Undervisa (Lindell & Olsson, 1993). 

 

Huvudsyftet med omvårdnad, enligt Orem, är att hjälpa individen till självhjälp, genom att 

vårdsystemet hjälper individen att öka egenvårdsförmågan. Målet är att individen ska bli 

oberoende av vårdsystemet genom att denne successivt återtar egenvården (Thorsén, 1997). 

 

Definitioner 

Coping: (eng.) Följsamhet eller förmåga att hantera inre och yttre omständigheter. Förmåga 

att uthärda smärtor, besvär och att följa givna råd (Lindskog, 1999). 

Egenvård: Åtgärder som individen själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och 

skador, till exempel tillfällig förstoppning och gasbesvär (Nationalencyklopedin.se, 2009). 

Stöd: Begreppet stöd innebär att hjälpa, stötta patienter psykiskt och fysiskt (Tyda.se, 2009). 
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Problemformulering 

Studier har påvisat hopplösheten som patienter med IBS upplevt och behovet av bättre 

omhändertagande i vården för att patienter på egen hand ska kunna hantera sjukdomen. 

Komplexa symtom gör det svårt för patienterna att lita på någon på grund av IBS sjukdomens 

oönskade symtom och konsekvenser (Nunn, 2006). Sjuksköterskan behöver kunskaper för att 

förstå IBS sjukdomens inverkan på patientens psykosociala liv, upplevd livskvalitet och 

utifrån kunskapen arbeta för att stärka patienten i egenvården (Kennedy, Robinson & Rogers, 

2002). Patienter med IBS har en önskan om att bli mer delaktiga i sin sjukdom. Med ökad 

kunskap om patienter med IBS kan sjuksköterskan ge omvårdnad som stärker patienternas 

egenvård. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad kan stärka IBS patienters 

egenvårdsförmåga. 

 

Frågeställning 

Hur kan sjuksköterskan genom omvårdnadsåtgärder stärka IBS patienters egenvårdsförmåga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        6 



  
 

METOD 

Design 

Systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

För introduktionen söktes artiklar i databasen Ebsco Cinahl. Sökorden som användes var: 

Irritable bowel syndrome och selfcare. Denna sökning gav 14 artiklar, varav 5 valdes ut efter 

relevans till introduktionen. Se tabell 1. 

Tabell I. Översikt över sökning inför studiens inledning. 
Databas Sökord Antal 

artiklar 
 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

2/2 
EBSCO 
Cinahl 

S1 Irritable 
Bowel 
Syndrome  
S2 Self care 
S3= S1+S2 

S1= 1114 
S2=14 161 
S3= 14 
 

 
 
14 

 
 
14 

 
 
6 

 
 
6 
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I uppsatsens resultat har artiklar från databaserna Elin, Cinahl och PubMed använts. Valda 

artiklar hade både kvantitativ och kvalitativ ansats. Utifrån studiens syfte valdes sökorden  

Irritable bowel syndrome, self care, coping, education och nursing. Dessa kombinerades på 

olika sätt. Se tabell II.  

Tabell II. Översikt över resultatets databassökningar. 
Databas Sökord Antal 

artiklar 
 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

2/2 
Elin 

Irritable Bowel 
Syndrome 
+ Education 

2849 
73 
 

 
73 

 
8 

 
6 

 
6 

 
6 

3/2 
EBSCO 
Cinahl 

S1 Irritable 
Bowel Syndrome 
S2 Coping 
S1 + S2=S3 

S1 = 1128 
S2 = 11383 
S3 = 10 
 
 
 

 
 
10 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
4 

4/2 
Elin 

Irritable Bowel 
Syndrome 
+ Self care 

2838 
4 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

4/2 
EBSCO 
Cinahl 

S1 Irritable 
Bowel Syndrome 
S2 MH “Self 
care+”) 
S3 ( MH “ 
Coping+”)  
S1 and S2 
S1 and S3 
S1 and S2 and S3 

S1 = 1128 
S2 = 14243 
S3 = 12888 
S1 + S2 = 15 
S1 + S3 = 14 
S1 + S2 + S3 
= 1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
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Databas Sökord Antal 

artiklar 
 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

9/2 
EBSCO 
Cinahl 
with full 
text 
 
 
 

S1  Irritable 
Bowel Syndrome 
S2 (MH “ Self 
care+”) 
S3 (MH “ 
Education+”) 
S4 = S1 and S2 
and S3 
 

S1 = 1128 
S2 = 14208 
S3 = 299212 
S4 = 6 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

9/2 Pub 
Med 

#1 Education 
#2 Irritable 
Bowel Syndrome 
#3 Self care 
#4 (#1)) AND 
(#2)) AND (#3) 

#1 = 677290 
#2 = 5409 
#3 = 73365 
#4 = 30 

 
 
 
30 

 
 
 
5 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

9/2 
Pub Med 

#1 Irritable 
Bowel Syndrome 
#2 Self care 
#3 Coping 
#4 ((#1) AND 
(#2)) AND (#3) 

#1 = 5409 
#2 = 73365 
#3 = 87664 
#4 = 15 

 
 
 
15 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

26/3 
EBSCO  
Cinahl 

S1 Irritable 
Bowel Syndrome 
S2 “nursing” 
S3 (MH “Self 
care+”) 
S4 = S1 and S2 
and S3 

S1 = 1144 
S2 = 347570 
S3 = 14469 
S4 = 1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

26/3 
EBSCO 
Cinahl  

S1 Irritable 
Bowel Syndrome 
S2 “nursing” 
S6 (MH 
“Education+”) 
S7 = S1 and S2 
and S6 

S1 = 1144 
S2 = 347570 
S7 = 24 

 
 
24 

 
 
12 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

Antal   164 41 23 21 17 
 
Efter genomförd sökning efter artiklar påbörjades urvalet av litteratur. Först lästes artikelns 

titel, om titeln verkade relevant för ämnet lästes även artikelns abstract. Innehöll abstractet 

information som kunde besvara syfte och frågeställning skrevs artikeln ut i fulltext om 

möjlighet fanns. Artiklar som ej fanns i fulltext beställdes från Falu lasaretts bibliotek. 

Artiklarna översattes och tolkades individuellt. Tolkningarna av artiklarna diskuterades och 

därefter kvalitets-bedömdes artiklarna gemensamt utifrån granskningsmallen för kvantitativa 

studier (Bilaga 1) respekive den för kvalitativa studier (Bilaga 2). 

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna fanns i fulltext eller fanns att beställa från 

Falu lasaretts bibliotek. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, samt publicerade mellan 

åren 1996 - 2008. Fokus var ett sjuksköterskeperspektiv med inriktning på faktorer som är 

viktiga vid omvårdnadsarbetet med patienter som fått diagnosen IBS.  
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Exklusionskriterierna bestod av artiklar som fokuserade på läkemedelsbehandling, då syftet 

med studien var inriktad enbart på omvårdnad. Dessutom valdes ett tiotal artiklar bort då                                                      

kostnaden var för hög att beställa dessa. Artiklar som inte uppfyllde 60 % av kriterierna enligt 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning uteslöts (se vidare datainsamlingsmetod nedan).   

 

Datainsamlingsmetod 

För att värdera studiernas kvalité användes granskningsmallar för kvalitetsbedömning av 

kvantitativa (se Bilaga I) och kvalitativa studier (se Bilaga II), modifierade efter Forsberg och 

Wengström (2003) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Granskningsmallarna bestod av 

ja och nej frågor. Där jakande svar gav en poäng. Kvantitativa granskningsmallen gav som 

högst 29 poäng och den kvalitativa gav 25 poäng som högst. Artiklar som uppfyllde 80 – 100 

% av granskningspoängen gav hög kvalité, 60 – 80 % ansågs ha medelhög kvalité och 59 % 

eller lägre ansågs ha låg kvalité. Dessa mallar valdes då de var inriktade på att värdera 

studiernas syfte, relevans och trovärdighet.  

 

Forskningsetik 

Eftersom detta var en systematisk litteraturstudie krävdes inte forskningsetiskt tillstånd av 

Högskolan Dalarnas etiska nämnd. Valda artiklar granskades så objektivt som möjligt. Varje 

individ tolkar dock text utifrån egna värderingar, baserat på tidigare kunskap och erfarenhet. 

Därför kan viss subjektivitet eventuellt föreligga i granskningen. 
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RESULTAT 
Stöd, kostråd, information och utbildning till patienter med IBS leder till en upplevd förhöjd 

livskvalitet. Att belysa hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan stödja egenvården hos 

patienter med IBS var det som skulle beskrivas i denna studie. Textanalysen utgick från 

Dorotea Orems omvårdnadsmodell, där tron på människan egna resurser är viktig. I resultatet 

användes sjutton artiklar, varav tio var kvalitativa och sju var kvantitativa. Se tabell III. Ett 

flertal olika mätinstrument har använts i artiklarna. 

 

Tabell III. Presentation av artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat. 
Författare 
år, land 

Syfte Design Metod Urval Kvalitéts-
bedömning 

Belling, R., 
Woods, L., 
Mc Laren, S. 
2007 
Storbritannien 

Att undersöka 
vilka förväntningar 
IBS patienter har 
på sjuksköterskan. 

Kvalitativ Intervju och 
frågeformulär. 

131 IBS-
patienter utvalda 
från specialist-
mottagningar.  

64 % 
Medel  
16/25p       

Bengtsson, M., 
Ohlsson, B.,  
Ulander, K., 
2007  
Sverige 

Att försöka förstå 
IBS patienter och 
deras upplevelser 
av att leva med 
sjukdomen och 
dess påverkan på 
deras liv. 

Kvalitativ Intervju. 30 kvinnor med 
IBS. 
Medelålder 38,5 
(r=20-65).  

84 % 
Hög 
24/29p 

Bengtsson, M.,  
Ulander, K., 
Berg Börgdahl, E., 
Christiansson, A-
C., 
Olsson, B. 
2005  
Sverige 

Utröna effekten, på 
kort och lång sikt, 
av systematisk 
information till 
kvinnor med IBS.  

Kvalitativ Undervisnings-
program om IBS. 
Intervju, samt 
frågeformulär. 
Likert skala. 

29 kvinnor. 
Medelålder 40 
år. R=20-65 

98 % 
Hög 
28/29p 

Betram, S., 
Kurland, M., 
Lydick, E., 
Locke III, R., 
Yawn, B. P.  
2001  
USA 

Undersöka vilka 
faktorer som 
påverkar IBS 
patienters symtom, 
samt vilket stöd 
dessa patienter 
behöver. 

Kvalitativ Strukturerad 
diskussionsgrupp, 
innehållande fem 
huvudområden 
diskuterades. Två 
tränade oberoende 
sjuksköterskor 
med erfarenhet av 
grupparbete 
observerade och 
bandade. 
 

43 kvinnor och 
8 män.  
16-72 år. Vuxna 
med  
IBS. 
 

98 % 
Hög 
24/25p 

Colwell, L. J.,  
Prather, C. M., 
Phillips, M. D., 
Zinsmeister, Ph. D. 
1998 
USA 

Undersöka 
effekten av 
utbildning för IBS-
patienter inom 
öppen-vården, 
samt sambandet 
mellan hälso-
befrämjande 
beteende och 
symptom. Kort och 
långsiktigt. 

Kvalitativ Skattningsskalor 
för hälso-
befrämjande 
livsstil, samt 
frågeformulär om 
mag/tarmbesvär. 

52 vuxna med 
IBS-diagnos. 

90 % 
Hög 
26/29p 
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Författare , år , 
land 

Syfte Design Metod Urval Kvalitéts -
bedömning 

Danceys, C., 
Hulton-Young, S.,  
Moye, S., 
Devins, G. 
2002  
Canada 

Jämföra män och 
kvinnor med IBS, 
och deras 
sjukdomstecken 
samt symtom i 
relation till 
upplevd 
livskvalitét. 

Kvantitativ Frågeformulär med 
sju gradig skala. 
Skattningsskalor 
för livskvalitét, 
upplevda 
sjukdomstecken, 
samt 
sjukdomskänsla.  

63 kvinnor 
54 män med 
IBS. Merparten 
rekvirerades 
från två 
nationella IBS 
register. 

98 % 
Hög  
28/29p 

Dimenäs, E., 
Carlsson, G.,  
Gleise, H., 
Israelsson, B.,  
Wiklund, H. 
1996 
Sverige 

Att utvärdera två 
frågeformulär. 
Konstruerade för 
att utvärdera 
generellt 
välbefinnande och 
subjektiva 
symtom. 

Kvantitativ Två frågeformulär 
sändes med post 
och skulle besvaras 
inom 2v. 

Randomiserad 
grupp på 2162 
individer med 
IBS diagnos, 
varav 51 % män 
och 49 % 
kvinnor.    
 

100 % 
Hög  
29/29p 

Faresjö, Å., 
Grodzinsky, E., 
Johansson, S., 
Wallander, M-A., 
Timpka, T., 
Åkerlind, I. 
2007 
Sverige 

Undersöka 
sambandet mellan 
psykosociala 
faktorer och 
beteende bland 
IBS-patienter inom 
öppenvården. 

Kvantitativ Frågeformulär 347 
diagnostiserade 
IBS-patienter. 
Ålder 18-65 år. 
Kontrollgrupp 
med 1041 
personer i 
samma 
åldersintervall. 

93 % 
Hög 
27/29p 

Fletcher., 
Schneider, M., 
Ravenswaay, V., 
Leon, Z. 
2008 
Canada 

Undersöka vilka 
copingstrategier 
kvinnor 
diagnostiserade 
med IBS och/eller 
IBD använder i sitt 
dagliga liv. 

Kvalitativ Frågeformulär, 
samt intervju 

8 kvinnor med 
IBS och/IBD 
diagnos. 
Ålder 20-22 år. 

80 % 
Hög  
20/25p 

Heitkemper, M. 
Olden, K. 
Gordon, S. 
Carter, E. 
Chang, L. 
2001 
USA 

Undersöka 
sjuksköterskors 
kunskap om IBS. 
Synliggöra IBS 
patienters egen 
kunskap om IBS, 
samt belysa hur 
sjuksköterskan kan 
symtomlindra.   

Kvalitativ Intervju 100 
sjuksköterskor. 
1041 kvinnor 
med IBS 
diagnos. 

80 % 
Hög 
20/25p 

Horst, H., 
Schellevis, F., 
Eijk van, J., 
Bleijenberg, G. 
1998 
Holland 

Att utveckla ett 
instrument som 
kan ge IBS 
patienter kunskap 
och verktyg för att 
hantera sin 
sjukdom 

Kvalitativ Intervju, 
bandinspelning 

100 patient-
kontakter 
inkluderades. 

64 % 
Medel 
16/25p 

Jamieson, A.E., 
Fletcher, P., 
Schneider, M., 
2007 
Canada 

Studera kvinnor 
med IBS och deras 
relation till mat. 

Kvalitativ Frågeformulär, 
samt intervju med 
åtta öppna frågor.  

8 kvinnor. 
18-23 år. 

93 % 
Hög 
23/25p 
 
 

Kim, Y. 
Ban, D. 
2005 
Korea 

Undersöka vilken 
effekt livsstil samt 
olika kostvanor har 
på IBS, samt 
belysa 
sjuksköterskans 
helhetssyn i vården 
av IBS patienter.   

Kvalitativ Frågeformulär 1717 studenter. 
747 män och 
970 kvinnor.  

64 % 
Medel 
16/25p 
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Författare, år, 
land 

Syfte Design Metod Urval Kvalitéts -
bedömning 

Lackner, J., 
Jaccard, J., 
Krasner, S., 
Katz, L., 
Gudleski, G., 
Holroyd, K., 
2008 
USA 

Utvärdera 
behandlings-
effekten genom att 
använda kognitiv 
beteende terapi, 
som egenvård i 
relation till 
gruppterapi. 

Kvantitativ Frågeformulär, 
samt 
skattningsskalor. 

327 IBS 
patienter.  
18-70år.  

98 % 
Hög 
28/29p 

Pokroy, R., 
Mayer, A., 
Stuart, A., 
Pretorius, G. 
1999 
Afrika 

Undersöka om 
människor med 
IBS, skiljer sig 
från andra 
människor i sin 
copingstrategi och 
sina skyddsmeka-
nismer.  

Kvantitativ Skattningsskalor. 30 vita kvinnor,  
med IBS-
diagnos. 
Ålder 25-55 år. 
Kontrollgrupp 
med samma 
kriterier. 

86 % 
Hög  
25/29p 

Ringström, G., 
Störsrud, S., 
Abrehamsson, H. 
Simren, M.  
2008 
Sverige 

Genom 
strukturerad 
patientutbildning 
identifiera faktorer 
som kan hjälpa 
patienter med IBS. 

Kvantitativ Frågeformulär 
Utbildnings-
grupper. 

121 patienter 
med en 
medelålder på 
39 år. 
101kvinnor samt 
20 män med IBS 
diagnos. 

68 % 
Medel  
20/29p 

Robinson, A., 
Lee, V., 
Kennedy, A., 
Middelton, L.,  
Rogers, A., 
Thompson, D.G., 
Reeves, D. 
2005  
England 

Undersöka två 
grupper och 
utvärdera om deras 
livskvalitet skilde 
sig vad gäller 
egenvård. Den ena 
gruppen fick en 
guidebok, den 
andra gruppen 
ingick i en 
mötesgrupp. 

Kvantitativ Randomiserad 
kontroll studie med 
en kontroll grupp 

420 patienter 
med IBS 
diagnos >6år. 
Ålder >18år. 
370 kvinnor och 
50 män. 
 

87 % 
Hög 
26/29p 

                                                                          

Omvårdnadsåtgärder 
Frågeformulär – individuell handlingsplan 
 
I de inkluderade studierna av Bengtsson, Ulander, Berg Börgdal, Christiansson & Ohlson, 

2005; Dimenäs, Carlsson, Israelsson & Wiklund, 1996, användes frågeformulär som en 

plattform inför start av behandling vid nydiagnostiserad IBS. Detta skapade trygghet och en 

vårdrelation uppstod mellan patient och sjuksköterska, vilket gjorde att förtroendet ökade. 

   

Gastrointestinal Symtom Rating Scale (GSRP), ett specifikt frågeformulär med inriktning på 

gastrointestinala symtom samt utvärdering av upplevd fysiskt och psykiskt välmående. 

Frågeformuläret baserades på intervjuer av patienter med IBS-diagnos. Frågeställningarna var 

buksmärta, reflux, diarré, dyspepsi och förstoppning (Bengtsson et al, 2005; Dimenäs et al, 

1996). Dimenäs et al (1996) påvisade genom ovanstående frågeformulär en uttalad skillnad 

mellan män och kvinnor, där män upplevde ett bättre välbefinnande jämfört med kvinnor.  
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Kvinnor visades ha en mer uttalad mängd fysiologiska symtom, såsom buksmärta, förstopp-

ning och diarré. 

 

Sense of Coherence (SOC) och Psycholigical General Wellbeing(PGWB) är frågeformulär för 

värdering av svårighetsgrad av fysiska samt psykiska symtom, upplevd livskvalitet samt 

copingresurser(Ringström, Störsrud, Abrehamsson & Simrén, 2008). Genom att sjuk-

sköterskor använde frågeformulär som hjälpmedel för identifiering av IBS patienters symtom 

samt upplevd livskvalitet skapades individuella handlingsplaner för stärka patienternas 

egenvård (Bengtsson et al, 2005).     

 

Copingstrategier 

Symtomen blev ett uttryck för individens förmåga eller oförmåga att hantera sin sjukdom. När 

kvinnor med IBS beskrev god livskvalitet fokuserades på IBS symtomen, där all fokus lades 

så att andra välbefinnande livsaspekter försvann. Oftast beskrevs händelser vilka upplevdes 

negativt, såsom att ej hinna till toaletten efter måltid eller en bullrande och uppblåst mage. 

Sexlivet upplevdes ofta som pinsamt då rädslan för gasavgång blev ett hinder. IBS symtomen 

påverkade kvinnorna till att fatta beslut oftast i negativ riktning. Kvinnor med IBS tackade 

ofta nej till olika aktiviteter såsom idrott och inbjudningar i sällskapslivet på grund av dessa 

besvärande symtom. Kvinnorna fick utbildning samt information om medicinsk behandling, 

fysisk aktivitet, stresshantering och kostråd samt vilken inverkan detta hade på hälsan, vilket 

ledde till en ökad upplevd förmåga att kunna hantera sin sjukdom med alla dess oönskade 

symtom samt konsekvenser. Därmed upplevde kvinnorna även en ökad livskvalitet. Att bli 

tagen på allvar och accepterad upplevdes viktigt samt att känna sammanhang och menings-

fullhet i tillvaron (Bengtsson et al, 2005). 

 

Dancey, Holton-Young, Moye & Devins (2002) jämförde hur IBS patienter hanterade 

sjukdomen i förhållande till sjukdomstid, vilket visade att kvinnor hanterade symtomen sämre 

än män. Olika livsområden beskrevs, vilka var kost, hälsa, egenvård, idrottsaktivitet, arbete, 

sexliv, familjerelation, sociala relationer, relation till maka/make, återhämtning samt 

livsåskådning. Slutsatsen blev att de mest problemfyllda livsområdena var kost och hälsa. 

Kvinnor upplevde sitt sexliv vara sämre jämfört med männen. Männen visade en större 

acceptans av sin sjukdom samt hur den påverkade deras liv.  
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Även Dimenäs et al, (1996) visade i en studie att god livskvalitet värderades uttalat bättre av 

männen jämfört med kvinnorna. Männen hade en förmåga att hantera sina symtom genom 

självkontroll och egenvård på ett mer positivt sätt än kvinnorna. Likaså visade studien att 

patienter med IBS, 70 år och äldre hanterade sina symtom på ett bättre sätt och därmed 

upplevde en bättre livskvalitet än de yngre åldersgrupperna. För att individen skulle uppleva 

en förbättrad livskvalitet med lindring av symtom behövdes mer uppmuntran och stöd av 

sjuksköterskan. Genom information samt utbildning stärktes patienterna till en aktiv roll i den 

dagliga egenvården (Dancey et al, 2002; Dimenäs et al, 1996).  

 

Individer med IBS tycktes höra till en eller två personlighetstyper. Typ I var kraftfulla, starka, 

tävlingsinriktade och tyckte om att vinna. Varje stund av deras liv var fyllt av aktiviteter, samt 

en önskan att prestera och använde sin energi till att göra gott för andra samt att motivera 

andra. TypI visade även stor noggrannhet och arbetade hårt, men visade även låg tröskel för 

irritation och ilska. TypII hade svårt att säga nej, var perfektionister samt arbetade hårt och 

var sällan nöjda med sin prestation, stängde inne sina känslor och var rädda för att visa ilska 

och fientlighet. Men även TypII hade en låg tröskel för irritation samt otålighet.  

Dessa två personlighetstyper påverkade individen till ett tillstånd av konstant aktivitet samt 

anspänning, vilket gjorde att kroppen producerade ett överskott av adrenalin som kunde bidra 

till IBS symtom. Eftersom individer med IBS inte konfronterade och hanterade sin stress utan 

urskillningslöst försökte undvika eller fly från sina problem överfördes stressreaktionen och 

blev synlig via gastrointestinala systemet. Vilket kunde vara förklaringen till IBS.  

Ett undflyende beteende som copingstrategi användes oftare än någon annan strategi bland 

patienter med IBS. Genom att sjuksköterskan lärde ut effektivare copingstrategier kunde IBS 

patienterna hantera stress mer effektivt. Exempel på hälsosamma och positiva copingstilar var 

planerad problemlösning, kopplat till ett analytiskt sätt att närma sig problemen. Genom att 

tänka positivt skapades en positiv känsla och individens självkänsla växte. Informations-

sökning, personligt och känslomässigt stöd, acceptera rollen som patient med IBS, se sin egen 

inverkan på kroppen samt lära sig hantera sina känslor gjorde att patienterna med IBS 

upplevde en förbättrad livskvalitet (Pokroy, Mayer, Stuart & Pretorius, 1999).   
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Kvinnor rapporterade en mängd olika strategier för att leva med IBS. En positiv attityd, stöd 

från närstående, kontroll av situation och miljö underlättade livet. Även att tänka på annat/ 

ignorera problem, olika avslappningsövningar samt söka kunskap och få utbildning om IBS 

gjorde livet lättare att hantera. Med en ökad kunskap om patientens egen sjukdomsupplevelse 

samt copingstrategi kunde sjuksköterskan stödja patienten att använda effektiva coping-

strategier och därmed ta en aktiv roll i hanteringen av sjukdomen (Fletcher, Schneider, 

Ravensway & Leon, 2008).   

                             

Patientutbildning 

En IBS-skola startades av sjuksköterskor vid ett gastrointestinalt center i USA. 

Undervisningen omfattade gruppträffar, videoundervisning, skrivet material samt 

föreläsningar. IBS skolan innehöll hälsoundervisning inom kost, motion samt stresshantering 

och genomgång av lämplig medicinering. Dessutom involverades patienternas närstående 

eftersom förändringarna i patienternas livsstil berörde även dessa. Studien visade att IBS 

skolan förbättrade patienternas hälsobefrämjande beteendemönster samt minskade symtomen 

(Colwell, Prather, Phillips & Zinsmeister, 1998).  

 

Resultatet av en tio veckor lång brevkurs, vilken innehöll råd baserade på kognitiv beteende 

ledde till minskade symtom samt en upplevd förbättrad livskvalitet bland patienterna. 

Brevkursen omfattade hälsoproblem som huvudvärk, alkohol, depression, oro, rökning samt 

hetsätning. Råden syftade till att ge patienten egna strategier för symtomlindring samt 

stresshantering. Kursens upplägg hade formgetts av tre doktorander inom psykologi, med en 

erfaren psykolog som handledare (Lackner, Jaccard, Krasner, Katz, Gudleski & Holroyd, 

2008). 

 

Bertram, Kurland, Lydick, Locke & Yawn, (2001) visade att social isolering och frustration 

ofta drabbade patienter med IBS. Sjukdomen inverkade på både arbete och socialt liv. 

Situationer där mat eller resor var inblandade upplevdes som speciellt svåra på grund av IBS 

sjukdomens symtomyttringar. Utbildning om IBS sjukdomens natur vid tiden för diagnos 

samt ett empatiskt bemötande från sjuksköterskan upplevdes som viktigt av patienterna. 

Gruppträffar minskade känslan av isolering samt hjälpte patienterna att hitta nya coping-

strategier. 
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Vilka förväntningar patienter med IBS hade på sjuksköterskan undersöktes av Belling, Woods 

& McLaren (2007). Svaren som framkom kunde delas in i två kategorier: kompetens samt 

personligt uppträdande. Kvalitéer som empatisk förmåga, humor samt förmåga att inge hopp 

framkom. Dessutom framhöll patienterna vikten av att få stöd, kontinuitet, närhet till kontakt, 

tid till samtal samt individuell behandling. 

 

Genom att sjuksköterskan lyssnade, visade empati, gav information samt stöd upplevde 

patienterna en ökad kraft att klara sin egenvård. Viktiga faktorer hos patienter diagnostiserade 

med IBS var familjehistoria med IBS samt brist på kontroll av arbetslivet. Mer fokus borde 

läggas på IBS patienters psykosociala arbetsmiljö vid omhändertagandet av dessa patienter. 

Behandling inriktas på livsstilsförändringar samt symtomlindring. Patientens upplevelse tas 

på allvar och behandling startas tidigt för att förhindra onödigt lidande.  

Dessutom var det viktigt att patienten fick information och kunskap om sjukdomen, samt 

kunskap om att IBS var en godartad sjukdom. Patienterna framhöll även vikten av att få stöd, 

kontinuitet, närhet till kontakt, tid till samtal, samt individuell behandling (Faresjö, 

Grodzinsky, Johansson, Wallander, Timpka & Åkerlind 2007). 

 

Ringstöm et al. (2008) genomförde en studie på patienter med IBS, vilka ingick i ett 

utbildningsprogram med sex träffar, två timmar per vecka. Ett frågeformulär fylldes i inför 

starten av utbildningen, för att värdera svårighetsgraden av de gastrointestinala symtomen.  

Frågeformulären som användes var Servity Scoring System (IBS-SSS), som värderade 

svårighetsgraden av gastrointestinala symtom samt Visuell Analog Scale(VAS), där upplevd 

kunskap om IBS och tillfredställelse med utbildningen skattades från 1-10 av patienterna. 

Skattningen visade hur stor kunskap och tillfredsställelse IBS patienten upplevde före och 

efter tre månaders utbildning om sjukdomen IBS. Träffarna bestod av föreläsningar med ett 

stort utrymme för diskussion. Föreläsare var sjuksköterska, mag-tarmläkare, dietist, 

sjukgymnast och psykolog. Nära 50 % av totalt 121 patienter ökade sin kunskap om IBS, 

upplevde lindring av symtomen, minskad ångest samt upplevde förbättrad livskvalitet tre 

månader efter starten av IBS utbildningen. Alla patienter ville dock ej utlämna sig i 

gruppträffar. För dessa var guidebok ett bra alternativ för att uppnå känslan av att kunna 

hantera livssituationen.  
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Patienter med IBS erhöll en guidebok innehållande information för att skapa samt stärka 

egenvårdaktiviteter. Råden grundades på individuella patientintervjuer om vad som orsakade 

patientens oro samt upplevelsen av vad som orsakade ökning av symtom. Guideboken 

innehöll utbildning om IBS samt prognos, råd om kost, motion samt stresshantering. Patienter 

som använde guideboken visade sig söka sjukvård mer sällan än patienter som fick sedvanlig 

information. Studiens avsikt var att upptäcka skillnader i välmående före och efter 

introduktion av guidebok. Resultatet visade bättre problemhantering samt minskad oro.  

Kvinnor som ingick i studien uppvisade mindre buksmärta samt upplevde ett förbättrat 

allmänbefinnande. Till följd av guidebokens introduktion påvisades ett minskat antal besök 

hos dietist och läkare. Även läkemedelskonsumtionen minskade (Horst, Schellevis, Van der 

Eijk & Bleijenberg, 1998). Även Robinson, Lee, Kennedy, Middelton, Rogers, Thompson & 

Reeves (2005) introducerade en guidebok i syfte att stärka egenvården hos IBS patienter. 

Vägledningen i guideboken skedde genom lättförståelig information om kost, fysisk aktivitet, 

stresshantering, socialt liv samt läkemedelsbehandling. Samtidigt startade egenvårdsgrupper 

där patienterna träffades regelbundet i grupp. Gruppträffarna innehöll samma information som 

gavs i guideboken. Ett år efter introduktion av guidebok, fanns en uttalad minskning i antal 

sjukhusbesök hos patienter vilka erhållit guidebok till skillnad mot patienter som ingick i 

egenvårdsgrupper. Deltagarna i egenvårdsgrupper upplevde inte samma symtomförbättring 

som patienter vilka erhållit guidebok.   

 

Kost 

Det har ej framkommit i att någon speciell kost skulle vara bättre för patienter med IBS. 

Däremot inverkade matsituationen på patienternas upplevda livskvalitet. Livsstilsfaktorer som 

matvanor, olika dieter samt fysiska aktivitet tycktes ha effekt på patienternas besvär, samt 

påverkade hur ofta de sökte sjukvård (Horst et al, 1998 ; Kim & Ban, 2004). Mer än 75 % av 

patienterna med IBS visade sig strunta i en eller två måltider per dag. Samtidigt som de 

rapporterade att oregelbundna måltider var den vanligaste orsaken till symtomökning (Kim & 

Ban, 2004). Patienterna experimenterade själva och hittade ofta lösningar till ett bättre 

välbefinnande. Erfarenhet gjorde vardagslivet hanterbart. Kaffe och alkohol triggade ofta 

igång IBS symtomen. Frukt och grönsaker gick oftast bra, likaså att dela upp måltiderna på tre 

mindre huvudmål. IBS sjukdomen gjorde att vardagen måste planeras så tillgång till toalett 

alltid fanns inom räckhåll, speciellt direkt efter måltid (Bengtsson, Ohlsson & Ulander, 2007; 

Jamieson, Fletcher & Schneider, 2007).  
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Genom att sjuksköterskan gav råd om regelbundna måltider samt att patienten förde dagbok 

över matintag för att sedan jämföra kost med ökade symtom, kunde patienten identifiera samt 

reducera kost som ökade symtomen (Horst et al, 1998 ; Kim & Ban, 2004 ; Heitkemper, 

Olden, Gordon, Carter & Chang, 2001). 

 
 Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Huvudresultatet visade att den viktigaste omvårdnadsåtgärden för att stärka patienter med IBS 

i deras egenvård var att tidigt i samband med diagnostiseringen av IBS, ge information och 

kunskap om sjukdomens art, prognos samt behandling. Utbildning och information i tidigt 

skede visades förbättra upplevd livskvalitet samt ge symtomlindring (Bengtsson et al, 2005; 

Bertram et al, 2001;Dancey et al, 2002;Fletcher & Schneider, 2006;Fletcher et al, 2008;Horst 

et al, 1998;Lackner et al, 2008; Ringström et al, 2008; Robinson et al, 2005). IBS skolor 

startade av sjuksköterskor förbättrade patienternas hälsobeteende samt minskade symtomen 

(Colwell et al, 1998; Ringström et al, 2007). Genom att introducera guideböcker innehållande 

råd om kost, motion, stresshantering samt symtomkontroll minskade antalet besök inom 

sjukvården. Patienterna upplevde även en minskning av symtom (Horst et al, 1998; Robinson 

et al, 2005). 

Genom att sjuksköterskan använde olika frågeformulär i kontakten med IBS patienter kunde 

patientens problem identifieras och strategier för egenvården planeras (Bengtsson et al, 2005; 

Dimenäs et al, 1996; Ringstöm et al, 2008). Sjuksköterskans kunskap och förståelse om 

patientens egen sjukdomsupplevelse samt copingstrategi ledde till att patienten tog en mer 

aktiv roll i hanteringen av sjukdomen (Fletcher et al, 2008; Pokroy et al, 1999).   

IBS patienters behandling borde inriktas på livsstilsförändringar, som till exempel psyko-

social arbetsmiljö, kost, fysisk aktivitet, samt stresshantering (Faresjö et al, 2007; Horst et al, 

1998; Kim & Ban, 2004). Genom att patienterna förde dagbok över kostintag och sedan 

gjorde jämförelser med ökade eller minskade symtom kunde patienten identifiera faktorer i 

matvanor samt kostintag som inverkade på symtomen (Horst et al, 1998; Kim & Ban, 2005; 

Heitkemper et al, 2001). 
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Resultatdiskussion 

Patienterna upplevde sig vara dåligt informerade och även om information och kunskap givits 

om IBS ansågs det inte tillräckligt. Behovet var stort och en upprepning upplevdes bara vara 

av godo för patienten. Patienterna önskade i första hand få information om hur de själva 

kunde lindra symtom och vilka behandlingsmetoder som fanns samt orsak till symtom 

(Ringström et al, 2008). Uppsatsförfattarna erfar att patienter som i ett tidigt skede får 

kunskap om vad IBS diagnosen innebär samt vilken påverkan den kan ha på dagligt liv leder 

till en ökad förmåga hos patienten att acceptera samt lära sig leva med sjukdomen. Att ge 

information om att tillståndet ofta är långvarigt, ibland livslångt samt att det inte heller finns 

någon bot, samt informera om att tillståndet inte är allvarligt eller leder till några komplika-

tioner kan lindra den oro som patienter med IBS ofta uttrycker. 

Introduktion av guidebok, innehållande råd om kost, motion, stresshantering samt genomgång 

av läkemedel, visade sig minska antalet läkarbesök samt besök hos dietist. Även läkemedels-

konsumtionen minskade. Patienterna upplevde guideboken som ett stöd. Dessutom upplevde 

patienterna symtomlindring och därmed en bättre livskvalitet (Horst et al, 1998; Robinson at 

al, 2005). 

 

IBS-skolor visade även goda resultat genom att patienterna upplevde förbättrad livskvalitet, 

samt minskade mag- och tarm symtom (Colwell et al, 1998; Lackner et al, 2008; Ringström et 

al, 2008). Patientutbildning med föreläsare jämfördes med patienter som erhållit en skriftlig 

information, så kallad guidebok, vilket visade att gruppträffar ledde till ökad kunskap samt 

upplevd förbättrad livskvalitet (Ringström et al, 2008). En lättförståelig patientguide som 

berör de vanligaste symtomen kan vara värdefull när oro och symtom känns besvärliga. 

Patientutbildning omfattande hälsobefrämjande förändring av livsstil, fysisk aktivitet, kostråd 

samt stresshantering är av största vikt för denna patientgrupp. Patienter upplevde 

symtomlindring och därmed en förbättrad livskvalitet efter utbildning. Sjukvården har en 

viktig uppgift i att vidareutbilda sjuksköterskor som möter dessa patienter. Sjuksköterskan 

kan bli patienten behjälplig med information, råd samt utbildning. Genom både muntlig samt 

skriftlig information samt utbildning ökar patientens förutsättning för en bättre hantering av 

sin sjukdom och därmed stärks egenvården menar uppsatsförfattarna. 
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Patientutbildning stödjer patienten i tron på sig själv (Bengtsson et al, 2005; Colwell et al, 

1998; Lackner et al, 2001; Ringström et al, 2008). Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan 

kan vara en viktig person för patienten att knyta an till, vid frågor och i behov av en 

samtalspartner. Grunden för detta är att sjuksköterskan förklarar för patienten att besvären 

verkligen uppfattas som verkliga och äkta och inte något som ”bara sitter i huvudet”. Att bli 

sedd och lyssnad på stärker patienten i dennes egenvård. Genom att skapa en bra och nära 

relation blir patienten trygg och litar mer på råd och information. Kännedomen om att det 

finns en personlig kontaktperson kan oftast vara tillräckligt för att lindra oron. 

 

Tron på människans egna resurser är viktigt enligt Dorotea Orems omvårdnadsmodell vilken 

betonar människan som självständig och aktiv. Omvårdnaden bygger på en överenskommelse 

mellan sjuksköterska och patient. En balans måste finnas mellan patientens egenvårdsförmåga 

och egenvårdsbehov. Målet med omvårdnaden, enligt Orem, är att patienten återtar sin 

egenvårdsförmåga (Thorsén, 1997). 

 

Psykosociala faktorer som livserfarenhet, arbetssituation, stress samt olika copingstilar 

påverkade sjukdomsbeteendet hos IBS patienterna. Genom att tänka positivt skapades en 

positiv känsla. En positiv attityd, stöd från närstående, kontroll av situation och miljö 

underlättade livet för patienterna. Även att tänka på annat/ignorera problem, olika 

avslappningsövningar samt söka kunskap om IBS gjorde livet lättare att hantera ( Faresjö et 

al, 2007; Fletcher et al, 2008; Pokroy et al, 1999). Enligt uppsatsförfattarna kan 

sjuksköterskan utifrån sin kunskap stödja patienten till att hitta effektiva copingstrategier för 

att hantera sin sjukdom och därigenom ta en mer aktiv roll. 

 

Livsstilsfaktorer som matvanor och fysisk aktivitet tycktes inverka på IBS patienters 

välbefinnande. Genom kostråd samt patientdagbok över födointag kunde patienten identifiera 

samt reducera kost som ökade symtomen (Heitkemper et al, 2001; Horst et al, 1998; Kim & 

Ban, 2005). Uppsatsförfattarna har uppmärksammat att många patienter med IBS utesluter det 

ena födoämnet efter det andra tills de till slut har ett bristande näringsintag. För att hjälpa 

patienten att hitta lösning på sina problem kan sjuksköterskan ställa konkreta frågor om 

kostföringen, som till exempel: Frukostvanor? Lunchpaus? Vilken typ av mat och hur 

mycket? Genom kostrådgivning samt hjälp med att identifiera kost som påverkar symtomen 

kan sjuksköterskan stödja patienten till ett riktigt näringsintag. 
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Övervägande studier inkluderade kvinnor (Bengtsson et al, 2005; Bengtsson et al, 2007; 

Fletcher et al, 2008; Heitkemper et al, 2001; Jamiesson et al, 2007; Pokroy et al, 1999). Vilket 

kan härledas till att IBS-symtom förekommer oftare hos kvinnor, med en kvot på 2:1 (Simrén, 

2002). Kvinnor känner sig ofta missförstådda och inte tagna på allvar vid sina besök på olika 

sjukvårdsinrättningar. De känner sig olyckliga över situationen och upplevelsen är att de får 

för lite information om orsaken till symtomen (Bengtsson et al, 2007). Livet känns som en 

balansgång mellan friskt och sjukt, vilket leder till en känsla av utanförskap och isolering 

(Bengtsson et al, 2005; Bertram et al, 2001). Det har visat sig ovanligt att kvinnor med IBS 

uppfattar sina symtom som en etablerad sjukdom. Kvinnorna förväntar mer information om 

IBS samt att få möta andra med samma sjukdom(Dancey et al, 2002 ). Bengtsson et al, (2005) 

visade i sin studie en ökad förmåga att hantera symtom bland kvinnor efter utbildning samt 

information om medicinsk behandling, fysisk aktivitet samt kostråd. Därmed ökade även 

upplevd livskvalitet. Viktigt var att ge denna patientgrupp information om sjukdomen samt en 

realistisk bild av deras situation. Uppsatsförfattarna anser att i dagens samhälle med dess 

kvinnoideal kan det inte vara lätt att som kvinna leva med IBS. IBS symtomens oönskade 

symtom och konsekvenser påverkar hela livssituationen. Det blir svårt att känna sig attraktiv. 

Att starta gruppträffar med utbildning och information för denna grupp kan underlätta för 

kvinnorna att stärka det sociala nätverket, acceptera sjukdomen samt hitta nya vägar till 

egenvård. 

 

Social isolering samt frustration drabbar ofta patienter med IBS. De känner sig ofta 

missförstådda och anser att sjukvården inte ger den hjälp som de anser sig vara i behov av. 

Vilket ofta kan härledas till bemötandet patienterna får av sjuksköterskan. Letson och Dancey 

(1995) fann att majoriteten av deltagande sjuksköterskor i studien, hade en negativ attityd till 

patienter med IBS. Patienterna uppfattades som sjukdomscentrerade, svåra att hantera, 

krävande och uppmärksamhets sökande. Sjuksköterskorna ansåg dessutom att IBS patienterna 

utnyttjade sjukvården i onödan. Uppsatsförfattarna upplever att detta synsätt ofta förekommer 

bland sjukvårdspersonal. En ökad utbildning om IBS samt speciellt utvalda IBS sköterskor 

med ett speciellt intresse och ansvar för denna patientgrupp skulle underlätta för både 

patienter och personal.  
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Kvalitéer som empatisk förmåga, humor samt förmåga att inge hopp framkom som viktiga 

hos sjuksköterskan (Belling et al, 2008). Genom att sjuksköterskan lyssnade och visade 

patienten intresse samt empati stärktes patientens självkänsla. En god självkänsla ger ökad 

livskraft vilket framkom i 8 av 17 artiklar (Bengtsson et al, 2005; Bertram et al, 2001; Dancey 

et al, 2002; Fletcher et al, 2008; Horst et al, 1998; Lackner et al, 2008; Ringström et al, 2008; 

Robinson et al, 2005). Uppsatsförfattarna vill belysa att individens upplevelse av sina mag-

och tarm symtom i hög grad är kopplade till livskvalitet och psykologiskt välbefinnande. 

Riktad information och utbildning om sjukdomen och dess förväntade symtom är av största 

vikt och ökar dessa patienters välbefinnande.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna skapa en bild av patientens egen upplevelse av sjukdomen 

på ett objektivt sätt och därmed identifiera patientens behov av information och kunskap, 

finns hjälpmedel i form av frågeformulär att tillgå. Dessa frågeformulär undersökte 

livskvalitet, hälsa, välbefinnande, sexliv, egenvård, diarré, förstoppning, uppkördhet, dyspepsi 

och smärta (Bengtsson et al, 2005;Dancey et al, 2002;Dimenäs et al, 1996;Jamiesson et al, 

2007;Lackner et al, 2008;Ringström et al; 2008). Att även använda VAS-skalan för att 

utvärdera patientens upplevelse av utbildning, information samt eventuell förbättring av 

symtomen är ett enkelt och användbart verktyg för sjuksköterskan anser uppsatsförfattarna. 

Målet är att hjälpa patienten att hantera samt lindra symtomen. Genom att gå igenom 

livsstilsfaktorer, aktuella livshändelser som kan orsaka oro och stress samt patientens 

personlighet kan individuella handlingsplaner skapas som stärker patientens egenvård. 

Kontinuitet samt långtidsplanering är viktigt i samband med sjukvårdskontakter för dessa 

patienter anser uppsatsförfattarna. 

 

Konklusion 

Sammantaget visade denna litteraturstudie på vikten av information och kunskap om IBS 

sjukdomen, dess prognos samt behandling i ett tidigt skede vilket stärkte patienten i 

hanteringen av sin sjukdom. Upplevelsen av mag- och tarmsymtom var sammankopplade med 

livskvalitet samt psykologiskt välbefinnande.  IBS-skola och introduktion av guidebok, bidrog 

till symtomlindring samt ett upplevt ökat välbefinnande. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv 

kunde sjuksköterskan stärka patienten till en ökad självkänsla samt skapa bättre 

förutsättningar för hur patienter med IBS kunde klara dagligt liv med hjälp av egenvård.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Genom denna litteraturstudie har uppsatsförfattarna fått en ökad förståelse för vikten av 

information samt utbildning för patienter med IBS diagnos. Information om diagnos samt 

prognos, utbildning om symtomhantering, copingstrategier samt kostråd gav en stärkt 

egenvårdsförmåga hos patienter med IBS. Att skapa individuella handlingsplaner utifrån varje 

patients upplevelser av IBS sjukdomen och därigenom kunna stärka patientens coping-

strategier visade en förbättrad upplevd livskvalitet. Genom att föra ut denna kunskap till 

sjuksköterskor inom vårt arbetsområde kan en ökad förståelse för dessa patienter skapas, 

vilket leder till ett förbättrat omhändertagande samt bättre förutsättningar till egenvård för 

patienter med IBS. 

 
Metoddiskussion 
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Antalet valda artiklar var 17 stycken 

samt publicerade mellan åren 1996-2008. Artiklarna hade kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Sökorden som användes i olika kombinationer var Irritable bowel syndrome, self care, 

cooping, education och nursing. Vid databassökning resulterade sökning med Irritable bowel 

syndrome som sökord ett stort antal artiklar. Men kombinerat med de andra sökorden 

minskades antalet artiklar ner. Kombinationer med sökordet nursing renderade enbart till en 

artikel då resterande var reviewartiklar och exkluderades. Vilket kan förklaras av att de flesta 

studier inriktades på medicinska åtgärder i vården av patienter med IBS. Begreppet egenvård 

är ett relativt nytt begrepp inom problematiken vid IBS. I viss mån kanske detta kan förklara 

omständigheten att ett tiotal artiklar fick exkluderas på grund av den relativt höga kostnaden 

för att rekvirera dem. Eftersom studien inriktades på omvårdnadsaspekter exkluderades även 

artiklar med läkemedels inriktning. Artiklarna granskades utifrån granskningsmallar 

modifierade efter Forsberg och Wengström (2003) samt Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). Dessa mallar valdes då dessa ansågs bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet på ett 

tillförlitligt sätt. Granskningsmallarna upplevdes enkla att arbeta med samt gav struktur i 

granskningsarbetet. 
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Fem av studierna var genomförda i Sverige. De övriga hade en geografisk spridning över hela 

världen. Då artiklarna var skrivna på engelska kan missförstånd ha uppstått relaterat till ordval 

samt språkförståelse eftersom uppsatsförfattarna inte har engelska som modersmål.  

Uppsatsförfattarna har en förförståelse av IBS och dess problematik då vi ofta möter denna 

patientgrupp i vårt vardagliga arbete. Detta kan eventuellt ha inverkat i tolkningarna av lästa 

artiklar. 

                                                          

Förslag till vidare forskning 

Det finns behov av ytterligare forskning om IBS skola, samt användande av guidebok inom 

egenvården. I denna litteraturstudie ingick fem svenska studier men ingen av dessa inriktades 

på användning av guide bok. Det skulle vara av intresse, utifrån svensk perspektiv, att 

intervjua hur patienter med IBS upplever guidebok som hjälpmedel i egenvården. Det är av 

största vikt är att fortsätta utveckla egenvården för IBS patienter samt undersöka långtids-

effekten av IBS skola samt guidebok. Likaså behövs ytterligare studier om sjuksköterskans 

omvårdnadsroll i mötet med IBS patienter. 
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Granskningsmallar för kvalitetsbedömning av Kvantitativa studier Bilaga I 

 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerad?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterier relevanta?   
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställning?   

25 
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 Summa   
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Granskningsmallar för kvalitetsbedömning av Kvalitativa studier Bilaga II 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerad?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterier relevanta?   
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingenmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   

22 
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
 Summa   
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