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ABSTRAKT 

 

Bakgrund Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett 

samlingsnamn för ulcerös colit (UC) och Crohns sjukdom(CD), som båda är kroniska tillstånd 

utan känd genes och som inte går att bota. Symtomen varierar men gemensamt för 

sjukdomarna är patienterna kan drabbas av svår trötthet s.k. fatigue. Detta är ett vanligt 

tillstånd vid andra kroniska sjukdomar, men inte lika uppmärksammat vid IBD, trots att 

forskning visat att det är vanligt förekommande. Syftet med denna studie var att undersöka 

vilka följder fatigue får för den drabbade, med speciellt fokus på påverkan av det dagliga livet 

och hur relationer till familjen påverkas. Metoden var en integrativ litteraturstudie där 26 

vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, värderades och analyserades i flera 

steg. Resultatet visar att fatigue påverkar livet i stor utsträckning för de drabbade, och för 

relationer med familjen. Följderna av fatigue var övervägande negativa, men även positiva. 

Fatigue har positiv inverkan på livsstilsförändringar och relationer och negativ påverkan på 

kognitiva, affektiva, fysiska och sociala faktorer samt på relationer, arbete och studier. 

Diskussion och slutsats: Patienter med IBD möts ofta av bristande förståelse för hur fatigue 

påverkar deras liv, både från anhöriga, vänner, kollegor och i samhället. Även inom vården 

möts de av skepsis, fördomar och okunskap och erbjuds därför inte den hjälp de har rätt till. 

Personal i vården behöver utbildning för att bäst kunna bemöta deras behov. Vården bör 

bedrivas ur ett familjefokuserat perspektiv. 

Nyckelord: Familj, fatigue, IBD, litteraturstudie och relationer 

  



 
 

ABSTRACT 

Background Inflammatory bowel disease (Inflammatory Bowel Disease, IBD) is s an 

umbrella term  for ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) , both chronic condition 

with no known genes and that can not be cured. Symptoms vary, but common to the two 

diseases, patients may suffer from severe fatigue. This is a common condition in other chronic 

diseases, but not as observed in IBD, even though research has shown that it is common. The 

aim of this study was to investigate the impact of fatigue with special focus on the influence 

of the daily life and how relationships with family are affected. The method was an 

integrative literature review in which 26 scientific papers, both qualitative and quantitative 

were evaluated and analyzed in several steps. The results show that fatigue affects the lives 

largely for those affected, and relationships with family. The consequences of fatigue were 

predominantly negative, but also positive. Fatigue has positive influence on lifestyle changes 

and relationships and negative impact on cognitive, affective, physical, and social factors as 

well as on relationships, work and study. Discussion and Conclusion: Patients with IBD are 

often met with a lack of understanding of how fatigue affects their lives, both from relatives, 

friends, colleagues and the community. Even in health care, they are met with skepticism, 

prejudice and ignorance and not offered the help they are entitled to. Caring staff need 

training to best be able to address their needs. Care should be run out of a family-focused 

perspective. 

Keywords: Family, fatigue, IBD, literature review and relationships 
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INLEDNING 

I arbetet som röntgensjuksköterska på avdelningen för Bild och Funktionsdiagnostik i 

Sundsvall och Härnösand kommer jag ofta i kontakt med patienter med inflammatoriska 

tarmsjukdomar (IBD). Dessa kan befinna sig i olika stadier av sin sjukdom och komma till oss 

för att utföra olika undersökningar såsom datortomografi (CT), 

magnetkameraundersökning(MR), ultraljud (US), tarmundersökningar med hjälp av 

genomlysningsteknik, men även skelett- och lungröntgenundersökningar. Min egen 

upplevelse av att vara patient med IBD och min erfarenhet och kunskap om bemötandet av 

denna patientgrupp, har väckt intresset för denna studie . Jag upplever att det råder en stor 

kunskapsbrist runt dessa sjukdomar och att dessa patienter därför inte får det bemötande som 

de förtjänar och kan förvänta sig i vården. 

BAKGRUND 

Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett samlingsnamn för 

ulcerös colit (UC) och Crohns sjukdom(CD), som båda är kroniska tillstånd utan känd genes 

och som inte går att bota. I Sverige drabbas ca 2000 personer varje år av UC eller CD. CD är 

något vanligare hos kvinnor medan UC är lika vanligt hos män och kvinnor. Sjukdomarna kan 

drabba alla åldrar med debuterar vanligen mellan 18 och 30 års ålder (www.SBU.se). För 

majoriteten av IBD- patienterna får sjukdomen ett godartat förlopp och sjukdomsaktiviteten 

tenderar att minska med tiden (www.lakemedelsverket.se). IBD karaktäriseras av perioder av 

aktiv sjukdom och lugna perioder då sjukdomen kan kontrolleras eller går i remission (Mc 

Master, Aguinaldo & Parekh, 2012) Bernstein (2010) beskriver en ökning av förekomsten av 

IBD i världen, något som kan förklaras med att i ”renare” miljöer så har dödliga sjukdomar 

minskat, men på bekostnad av en ökning av kroniskt immunologiska sjukdomar. Andra 

orsaker till ökningen kan vara förändrad kost, närvaro av stress eller organismer i tarmfloran. 

Barn som inte ammats verkar löpa större risk att utveckla IBD, speciellt UC . Sartor (2006) 

menar att CD och UC är heterogena sjukdomar som karaktäriseras av genetiska defekter som 

leder till ett alltför aggressivt immunförsvar (T-celler) mot vissa vanliga bakterier i 

tarmfloran. Både UC, som endast drabbar grovtarmen, och CD som drabbar hela mag-

tarmkanalen, kan leda till komplikationer i tarmen såsom ruptur, men även i andra organ 

såsom leder, hud, lever och ögon (Curtis, 2005). Sjukdomarna ger liknande symtom såsom 

magsmärtor, uppblåsthet, diarré, aptitlöshet, sömnsvårigheter, trötthet och viktnedgång. 
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Risken för colorectal cancer är också större för dessa patienter (Fletcher, Jamieson, Schneider 

& Harry, 2008). 

 Fatigue är ett vanligt tillstånd vid ett flertal kroniska sjukdomar och kan beskrivas som en 

känsla av trötthet, minskad energinivå, minskad muskelstyrka och nedsatt kognitiv förmåga. 

När tröttheten, fatigue, blir svår och alltid är närvarande och den har varat mer än 6 månader 

anses den som kronisk. En canadensisk studie visade att fatigue var det näst vanligaste 

symtomet, efter diarré, hos patienter med kliniskt inaktiv IBD och det vanligaste symtomet 

hos patienter med aktiv IBD (Singh et al, 2011). Kronisk fatigue kan beskrivas som ”en 

obehaglig, ovanlig, onormal eller överdriven trötthet i hela kroppen, ej i proportion till 

aktivitet eller ansträngning”. Den kan inte lätt skingras av sömn eller vila, och har en 

djupgående negativ inverkan på patientens livskvalitet (Piper, Lindsey & Dodd, 1987). En 

fransk studie (Banovic, Gilibert, & Cosnes, 2010) visade att fatigue är ett konstant tillstånd 

hos patienter med CD. Ju mer aktiv sjukdomen var ju högre grad av fatigue uppvisades, men 

den var svårt att förutsäga eftersom den förekom även vid inaktiv sjukdom. 

Teoretisk referensram  

Fletcher et al (2008) menar att de symtom som förekommer vid IBD kan leda till nedsatt 

livskvalitet hos de drabbade. Naughton och Shumaker beskriver hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQoL, Health Related Quality of Life) som: ”flerdimensionell konstruktion bestående av 

fysisk, social, psykologisk funktion, övergripande tillfredsställelse och välbefinnande, och 

uppfattningar om hälsotillstånd, som även inkluderar neuropsykologisk funktion, personlig 

produktivitet, intimitet och sexuell funktion, sömnstörningar, smärta, symtom och 

andlighet”(2003). HRQoL kan variera mycket mellan individer med samma sjukdom p.g.a. 

skillnader i livsstil, socialt sammanhang, värderingar, prioriteringar och hur man reagerar 

känslomässigt/mentalt på händelser. I en multicenterstudie med över 2000 deltagare med IBD 

framkom att de högst rankade bekymren som påverkade livskvaliteten var sjukdomens osäkra 

förlopp, risk för biverkningar av mediciner, fruktan för att få stomi, energinivå och risk för 

kirurgi.(Levenstein et al, 2001) 

Sjukdom, tillfällig eller permanent, hos en familjemedlem påverkar oundvikligt hela familjen 

både känslomässigt, socialt, ekonomiskt och andligt (Loga et al, 2012). Wrigth och Leahey 

(2013, s.55) har funnit att definitionen av familjen kan variera men att föreställningen att 

”familjen är de som familjen säger att de är” är användbar i sjuksköterskors arbete med 

familjer. Enligt deras omvårdnadsmodell CFAM (Calgary Family Assessment Model) kan 
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familjen kan ses som ett system där helheten är större än summan av delarna. CFAM bygger 

bl.a. på postmodernism, systemteori, kommunikationsteori och cybernetik (Wrigth & Leahey 

2013, s. 23). Benzein, Hagberg och Saveman menar att förändringar påverkar alla i familjen, 

likt figurerna i en prydnadsmobil: om en av figurerna sätts i rörelse kommer alla de andra i 

svängning. Vidare är familjesystemet en del av ett större system i samhället (2012, s.30). IBD 

har länge ansetts bero på dysfunktionell familjedynamik och denna missuppfattning har 

ytterligare försvårat för patienterna. En amerikansk studie avfärdar att IBD är ett resultat av 

dåliga familjerelationer, men visar att dödsfall i familjen var vanligt innan insjuknandet 

(Gerson, Grega, & Nathan-Virga, 1993) 

Trots att fatigue är ett känt fenomen hos personer med IBD så är det få studier som belyser 

detta. I en litteraturstudie från Australien med syfte att undersöka förekomst av fatigue och 

dess uttryck hos patienter med bl.a. IBD, hittades endast 10 artiklar som berörde detta ämne. 

Endast en av studierna, som gällde barn, hade det huvudsakliga syftet att mäta fatigue hos 

patienter med IBD. (Langenberg & Gibson, 2010)  

SYFTE 

Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie med integrativ metod belysa hur fatigue 

påverkar personer med IBD 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas det dagliga livet och livskvaliteten av fatigue? 

 Hur påverkas relationerna med familjen av fatigue? 

METOD 

Design 

Metoden som användes för att besvara syftet var en systematisk litteraturstudie. Systematiska 

litteraturstudier är enligt Polit och Beck är den huvudsakliga grunden för att bedriva 

evidensbaserad omvårdnad genom att de summerar det som skrivits så att slutsatser kan dras 

(2012, s. 30). Både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar ingick, vilket kan 

beskrivas som en integrativ litteraturstudie. Denna typ av litteraturstudie är den bredaste typen 

av forskningsöversikt som används för att nå en mer fullständig förståelse av ett fenomen 

(Whittemore & Knafl, 2005). I studien integrerades och grupperades studierna efter fynd som 

svarade mot forskningsfrågan (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 673). Som stöd i 

forskningsprocessen användes SBU:s handbok för utvärdering av metoder i hälso- och 
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sjukvården från 2012 (www.SBU.se). I korthet utfördes studien på följande sätt: Först 

formulerades forskningsfrågan och inklusion- och exklusionskriterier fastställdes. Sedan 

valdes litteratur utifrån dessa som granskades efter kvalitet och relevans. En syntes av resultat 

från enskilda studier gjordes och slutsatser drogs som presenterades i form av en rapport. En 

översikt av alla stegen i forskningsprocessen visas i bilaga 1, figur 1. Metoden beskrivs mer 

ingående under följande avsnitt. 

Urval 

Inklusions- exklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar som berörde vuxna personer med IBD, och som fokuserade på 

följder av fatigue har ingått i studien. Personerna i studierna skulle inte ha några andra 

allvarliga sjukdomar som kunde ge upphov till fatigue, men ingen åtskillnad på miljö gjordes, 

både personer på och utanför sjukhus inkluderades. 

Vetenskapliga artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte eller artiklar som berörde 

andra mag- och tarmsjukdomar som inte räknas som IBD t.ex. cancer har exkluderats. Guindi 

och Ridell (2004) menar att det finns svårigheter att särskilja UC och CD hos ungefär 10- 

15% hos patienterna och att dessa då får diagnosen IC (Indeterminate Colitis). Artiklar som 

berör IBS( Inflammatory Bowel Syndrome) eller IC har inkluderats om de varit med som 

jämförelsegrupp och inte varit ensam målgrupp för undersökningen. Endast originalartiklar 

ingick. Exklusionskriterier var review-artiklar, stort bortfall, dålig metodbeskrivning, 

avsaknad av etisk granskning eller att resultatet inte uppfyllde syftet. 

Litteratursökning 

Litteratursökning har utförts i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO vid flertalet 

tillfällen under februari månad 2014. Sökningarna har varit begränsade till att gälla vuxna 

människor med IBD. Ingen begränsning gjordes avseende språk eller tidpunkt för publikation. 

Sökorden har varierat i olika databaser. Resultatet av sökandet i dessa databaser gav 26 

artiklar. Sökvägar och sökord redovisas i bilaga 2, tabell 1-6. Ytterligare sökningar gjordes i 

Pubmed, Cinahl och PsycINFO 2014-04-03 med samma sökord men med tidsbegränsning 

2014-01-01- 2014-04-03, för att hitta de senaste artiklarna. Dessa sökningar gav 2 artiklar. 

 Vid de träffar där antalet titlar understeg 500 lästes samtliga titlar. Där titeln verkade ha 

relevans för syftet lästes sedan abstrakt. I detta steg söktes brett för att inte missa någon artikel 

enligt principen: ”hellre fria än fälla”. Sedan gjordes en grovsållning av abstrakt. Alla titlar på 

relaterade artiklar i databaserna lästes i detta skede. Artiklar valdes ut för vidare granskning 

och togs ut i fulltext direkt eller beställdes via biblioteket. Alla artiklar lästes först en gång 

http://www.sbu.se/
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och de artiklar som inte handlade om fatigue vid IBD sållades bort. Alla referenslistor lästes 

igenom. De återstående artiklarna lästes sedan ytterligare två gånger och bedömdes efter 

relevans. De artiklar som inte bedömdes relevanta för syftet sållades bort i detta steg (bilaga 3, 

tabell 7). 

Kvalitetsgranskning 

De återstående artiklarna lästes sedan ytterligare en gång och bedömdes med hjälp av 

granskningsmallar (bilaga 4) inspirerade av Hellzen, Johansson och Pejlert (1999). I detta steg 

exkluderades ingen artikel. Sedan klassificerades och värderades studierna i enlighet med 

SBU/SSF:s rapport (1999, s. 14-15) se bilaga 5. De artiklar som inkluderades (bilaga 6) var 

alla av hög eller medelhög kvalitet. En översikt av litteraturgranskningen finns i bilaga 7, 

figur 2. 

Etiska överväganden 

Artiklar som inte uppfyllde etiska rekommendationer eller saknade etisk diskussion 

exkluderades. I Sverige regleras forskningen bl.a. i: Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). I de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden 

(1995) står att ”Forskning på missgynnade personer t.ex. dementa bör genomföras enbart om 

forskningsfrågorna inte kan besvaras på annat sätt”. Då artiklarna var skrivna på engelska 

eller tyska har stor vikt lagts på att översättningen blivit korrekt utförd för att inte ordens 

betydelse ändrats och att texternas helhet behållits. Eftersom min egen förförståelse av att leva 

med CD, skulle kunna påverka tolkningen har stor möda lagts vid att sätta denna förförståelse 

åt sidan och även ta med resultat som inte stödjer mina egna åsikter eller erfarenheter. 

Dataanalys 

Totalt analyserades 26 studier. Analysen genomfördes i flera steg med stöd av Whittemore 

och Knafl (2005). Stegen kan kort sammanfattas i att data från primära källor lästes, kodades, 

kategoriseras och sammanfattades till slutsats om forskningsproblemet. Syftet var hela tiden 

vägledande och frågorna som ställdes till texten var hur fatigue påverkade det dagliga livet 

och livskvaliteten för personer med IBD och även hur fatigue påverkade deras relationer med 

familjen. Artiklarna lästes flera gånger. Först markerades allt som handlade om följder av 

fatigue i textens marginal. Efter ytterligare läsning framkom olika typer av följder som t.ex. 

stress, minnesstörningar, självömkan, sömn, nedsatt libido, beroende av andras hjälp, ilska, 

sorg osv. Sammanlagt framkom 27 olika typer som markerades i texten. Dessa grupperades 

sedan efter likheter och benämndes subkategorier. Utifrån dessa sju subkategorier framkom 

två kategorier som benämndes: begränsningar och möjligheter Exempel på analysförfarandet 
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finns i bilaga 8 tabell 8. Huvudresultatet av varje studie infördes nu i en tabell (bilaga 9, tabell 

9). Detta möjliggjorde en systematisk jämförelse mellan de olika studiernas resultat.  

RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 26 vetenskapliga artiklar, fördelat på 12 artiklar 

utförda med kvantitativ metod och14 artiklar med kvalitativ ansats. Dessa studier har utförts i 

följande länder: Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, USA och Österrike. 

Alla kvantitativa studier var tvärsnittsstudier utom två som var prospektiva (Casellas et al, 

2012; Piche et al, 2010). När det gäller de kvalitativa studierna så byggde flertalet på 

individuella intervjuer, men även fokusgrupper förekom. Endast 7 av studierna hade som 

huvudsyfte att utvärdera följder av fatigue hos personer med IBD (Beck, Bager, Errboe 

Jensen, & Dahlerup, 2013; Czuber-Dochan, Dibley, Terry, & Norton, 2012; Minderhoud, Bas 

Oldenburg, Sytze van Dam & van Berge Henegouwen, 2003; Piche et al, 2010; Jelsness-

Jörgensen, Bernklev, Henriksen, Torp, & Moum, 2011a, 2012 & Romberg-Camps, 2010). I 

de återstående inkluderade artiklarna framkom också följder av fatigue i resultatet, trots att 

syftet varit bredare.  

Resultatet visar att fatigue förekommer i stor utsträckning vid aktiv IBD, men är vanligt även 

vid inaktiv IBD. Minderhood et al (2003) och även Romberg-Camps et al (2010) undrade 

varför fatigue är så vanligt även vid inaktiv sjukdom då de flesta faktorer som påverkar 

fatigue och HRQoL är direkt eller indirekt relaterade till aktiv sjukdom, och menade att det 

krävs longitudinella studier för att få svar. Även i studien av Devlen et al (2014) framkom att 

patienter med inaktiv IBD hade dagliga besvär. Fatigue verkar inte heller ha samband med 

låga värden på Hb eller på binjurebarkssvikt (Minderhood et al, 2003). Inte heller i studien av 

Graff et al (2011) framkom några samband mellan lågt Hb eller högt CRP och fatigue. 

Däremot visar studien av Jelsness-Jörgensen et al (2011b) samband mellan blodbrist och 

fatigue, liksom studien av Romberg-Camps (2010), så här går svaren i olika riktningar. I 

studien av Graff et al (2011) sågs också samband mellan förändrade sovvanor och fatigue. 

Wolfe et al, (2008) visar på ett ökat sömnbehov p.g.a. fatigue. Resultatet går också isär när det 

gäller förekomst och påverkan av fatigue vid de olika sjukdomarna UC och CD. Personer med 

CD verkar uppleva mer fatigue och sämre HRQoL än de med UC överlag, enligt Romberg-

Camps et al, 2010. Devlen et al (2014)  Jelsness-Jörgensen et al (2011b) fann däremot inga 

skillnader i upplevda symtom av fatigue mellan patientgrupperna.  Resultatet från denna 
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litteraturstudie visar att fatigue får övervägande negativa men även positiva följder. Efter att 

ha analyserat 26 vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO 

framkom två kategorier: begränsningar och möjligheter, med tillhörande subkategorier (tabell 

1).  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Begränsningar Kognitiva faktorer 

Affektiva faktorer 

Fysiska faktorer 

Arbete/studier 

Sociala faktorer 

Relationer 

Möjligheter 

 

Livsstilsförändring 

Relationer 

 

Begränsningar 

Kognitiva faktorer 

I litteraturstudiens resultat framkom att den starka tröttheten kunde påverka förmågan att 

tänka klart. Detta kunde visa sig på olika sätt, från att personerna gjorde små misstag som att 

ställa vattenkokaren i kylen till att tappa förmågan att köra bil eller göra misstag på arbetet . 

Beslutsförmågan kunde påverkas, en patient uttryckte det som så: ” jag satt i köket och grät 

för att jag inte kunde ta några beslut om någonting, och barnen undrar. Och jag är så trött” 

(Czuber-Dochan, Dibley, Ream & Norton, 2012). IBD i sig tar en stor del av den mentala 

kapaciteten i anspråk, tyckte vissa i en studie av Wolfe och Sirois (2008). I studien framkom 

också tankar om att det var medicinen som hade konsekvenser på den kognitiva förmågan. Att 

sjukdomen var i en aktiv fas gjorde att flera kände sig trötta och mindre motiverade och 

alerta: ” jag känner mig trött och mentalt slö jämfört med mitt vanliga jag”( man med CD). 

Det var svårt att minnas saker som man läst och svårt att hålla koncentrationen, vilket 

beskrevs av medelålders kvinnor i en studie av Beck, Bager, Errboe Jensen och Dahlerup 

(2013) med syfte att se hur de upplevde och handskades med fatigue: ”om du måste läsa 
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något till dagen efter….och sen  sitter du där och kämpar.. och sen kämpar du med att komma 

ihåg vad du läser… det är verkligen irriterande..” En kvantitativ studie med syfte att 

undersöka förekomst av fatigue hos patienter med inaktiv IBD, visade att 41 % led av fatigue 

och att det fanns ett starkt samband mellan alla dimensioner av fatigue, såsom allmän fatigue, 

fysisk fatigue, minskad aktivitet, minskad motivation och mental fatigue och skattning av 

livskvalitet mätt med IBDQ (Minderhoud, Oldenburg, van Dam, & van Berge Henegouwen, 

2003). 

Affektiva faktorer 

Personer som led av fatigue i hög grad kunde också ha det i kombination med andra symtom. 

I en studie av Banovic, Gilibert, Jebrane och Cosnes (2011) ledde fatige till oro (p= 0.01) och 

sömnsvårigheter (p<0,01) i större grad, vilket ledde till trötthet på dagarna (p=0,01). I en 

studie av Jelsness-Jörgensen et al (2012) påvisades ett samband mellan kronisk fatigue och 

ökade bekymmer och nedsatt livskvalitet hos patienter, men författarna kunde inte helt 

klargöra orsak och verkan, ökar oron tröttheten eller tvärtom? På grund av studiens design, 

tvärsnitts undersökning, menar de att det inte går att dra exakta slutsatser om detta, men den 

mest troliga förklaringen är att nedsatt livskvalitet och fatigue är sekundära effekter av 

sjukdomsrelaterade bekymmer.  

Beck et al (2013) beskrev att det fanns en nervositet och rädsla för att drabbas av fatigue på 

sociala tillställningar. Känslor av ilska, frustration, ledsamhet, självömkan, oro och sorg 

framkom också i samma studie, liksom känsla av skuld och dåligt samvete för att inte orka 

umgås socialt. Speciellt de som hade barn led av dåligt samvete: ” och jag är ofta trött när jag 

ska sitta och leka med henne och ha en trevlig stund eller göra något annat…och sen måste 

hon göra något själv…jag tror..jag mår dåligt av det”. Känslor av vanmakt och hopplöshet 

förekom då de kände att fatigue begränsade deras liv och att det inte fanns någon bot mot 

tröttheten: ”fatigue kommer att hinna ikapp dig”. Fatigue kan också beskrivas som ständigt 

närvarande och fick unga kvinnor att känna sig dränerade på energi och gjorde att de bara 

måste lägga sig ner. De kände sig hjälplösa, generade och fyllda med skam och skuld p.g.a. 

detta (Schneider & Fletcher, 2008). Liknande resultat visade studien av Lesage et al (2011) 

där fatigue ansågs vara en stor källa till bekymmer tillsammans med oro för kirurgi, ofrivilliga 

tarmtömningar och sjukdomens osäkra förlopp. Carlsson, Berglund och Nordgren (2001) 

menar att fatigue är komplext och påverkar många delar av livet, både fysiskt men också 

socialt och psykologiskt. I deras studie framkom många bekymmer hos patienterna: oro för 

sjukdom, framtid, vara en börda för familjen, behålla arbetet och ha en inkomst. 
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Vårdpersonal som arbetade med patienter med IBD beskrev det som att ” fatigue kan på ett 

sätt höra ihop med ett ständigt behöva hantera något som du inte kan övervinna” och ” jag 

tror att oro själv skapar oro, det blir som en ond cirkel”. De mötte ofta patienter som tog på 

sig skulden själva eftersom de trodde att det berodde på att de var lata, inte försökte 

tillräckligt mycket, som de inte kunde vinna slaget över fatigue . Andra känslor som mötte 

vårdpersonalen och som var förknippade med fatigue kunde vara: frustration, depression, 

nedstämdhet, koncentrationsproblem och dåligt självförtroende (Czuber-Dochan, Norton, 

Bredin, Darvell, Nathan, & Terry, 2014). 

Barn till föräldrar med IBD kunde uppleva många olika känslor som en följd av att 

föräldrarna var sjuka. Föräldrarnas trötthet gjorde att de inte orkade delta i olika aktiviteter 

med barnen. Detta gjorde barnen både ledsna, arga och rädda. Ledsna för att de inte kunde 

följa med på aktiviteter, arga för att föräldrarna inte orkade men även rädda för att tröttheten 

kunde bero på att föräldrarna var mycket sjuka och kanske kunde dö. Känslor av skuld 

förekom hos barnen när föräldrarna blev tröttare efter att de ändå deltagit i aktiviteter 

(Mukherjee, Sloper, & Lewin, 2002) 

Fysiska faktorer 

Fatigue kan förutom mentala och känslomässiga effekter, påverka kroppsrörelser t.ex. 

gångförmåga och motorik negativt. Det visade en studie bland medelålders kvinnor med IBD. 

En av kvinnorna uttryckte detta som: ”om jag ignorerar tröttheten så blir jag bara mer trött 

och stressad och sen börjar jag tappa saker, jag börjar famla och har ingen riktig kontroll. 

Många glas har gått sönder på det viset”.  Samma studie beskrev att tröttheten kunde göra ont 

och göra kroppen spänd. Andra symtom som framkom var stelhet i bröstkorgen, huvudvärk, 

stela leder och känslighet för kyla. Resultatet visade också att känslor inför att utföra sysslor 

såsom t.ex. trädgårdsarbete, som förut hade uppskattats, förändrades och upplevdes som ett 

tvång. Orken och lusten att motionera försvann, trots vetskapen om att träning skulle få 

positiva följder för hälsan (Beck et al, 2013). 

”Jag känner inte för att gå upp och gå till gymmet, eller så måste jag hoppa över 

sportaktiviteter och sådana saker….ummm det gör dig trött och utmattad, speciellt om du inte 

kan äta och sen blir du slutkörd, och sen kommer alla känslor också för att du inte kan göra 

någonting”. Så kände en kvinna med UC (Fletcher, Schneider, van Rawenswaay & Leon, 

2008). 

Casellas et al (2012) såg ett samband mellan fatigue och uppskattad HRQoL hos patienter där 

man ville se om läkning av tarmslemhinna återställde hälsa och livskvalitet hos patienter med 
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IBD. En kliniskt relevant skillnad (p<0,001) mellan patienter som uppnådde respektive inte 

uppnådde normaliserad HRQoL var deras uppfattning av fatigue. I den grupp som upplevde 

normaliserad HRQoL var fatigue nästan obefintlig i motsats till de som inte upplevde 

normaliserad HRQoL: de upplevde stark fatigue. Även förekomst av IBS-liknande symtom 

(magbesvär, smärtor och förändrade tarmvanor) hos patienter med CD i inaktiv fas hade 

signifikant mer djupgående förändringar av HRQoL, högre värden på fatigue och depression 

än de utan IBS-besvär. Fatigue var en viktig bestämmande faktor för HRQoL (Piche et al, 

2010). 

Graff et al (2011) fann att fatigue är vanligt förekommande både hos patienter med UC och 

CD och har samband med dålig sömnkvalitet och stress. De med aktiv sjukdom hade högre 

grad av fatigue, men även hos de med inaktiv sjukdom där en tredjedel upplevde fatigue.  

I studien av Romberg-Camps et al (2010) framkom att nästan 40 % av de personer med IBD i 

inaktiv fas led av fatigue vilket medförde sämre livskvalitet. Även Jelsness-Jörgenssen, 

Bernklev, Henriksen, Torp och Moum såg i sina studier ett starkt samband mellan fatigue och 

nedsatt livskvalitet (2011a; 2011b; 2012). Liknande resultat visar studien av Römkens, van 

Vugt-van Pinxtern, Nagengast, van Oijen och de Jong (2011) där 64 % av personerna med 

IBD rapporterade fatigue. Aktiv sjukdom var bidragande orsak men även 40 % av de med 

inaktiv sjukdom upplevde fatigue som påverkade det dagliga livet. 

Arbete/studier 

Många personer med IBD orkade inte arbeta överhuvudtaget eller fick gå ner i arbetstid p.g.a. 

fatigue. En multicenterstudie visade att hälften av de 4670 medverkande var tvungna att vara 

hemma från arbetet ibland p.g.a. fatigue och att det var den vanligaste orsaken till frånvaro 

från jobb eller studier. 40 % av de svarande hade gjort justeringar i sitt arbete, som att gå ner i 

arbetstid eller arbeta hemifrån (Lönnfors, Vermeire, Greco, Hommes, Bell & Avedano, 2014)  

”Det är verkligen en orsak till att jag inte arbetar, eftersom om jag nu skulle arbeta, om nu 

någon någonsin skulle ge mig ett arbete, så är fatigue alltid närvarande”. Så uttryckte en av 

de medverkande i en kvalitativ studie med syfte att se hur fatigue påverkade det dagliga livet. 

De som orkade arbeta gav exempel på hur de lyckades ta sig igenom arbetsdagen: jag 

brukade sova på lunchen, äta lunch, sova på toaletten eller var som helst jag kunde, jag 

kunde sova en halvtimme” ” jag måste sova på morgonen och på eftermiddagen, det är så jag 

tar mig igenom dagen”.  Det var inte alltid som kollegor eller chefer förstod deras situation:” 

jag tror att många tycker att jag bara förstorar detta, så jag är noga med att inte komma med 

ursäkter, de tror att jag bara försöker komma undan för att jag inte vill göra någonting”.  
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Det framkom att många fick lov att byta arbete eller arbeta hemifrån istället (Czuber-Dochan 

et al, 2012).  

Beck et al (2013) visade att fatigue kunde ge koncentrationsproblem, som kunde påverka 

arbetet då det ledde till kaotiska tankar och uppskjutande av arbetsuppgifter på framtiden. 

Detta kunde leda till oförmåga att arbeta i grupp och oro för vad kollegorna skulle tycka om 

sjukskrivning eller tidig hemgång från arbetet. Resultatet visade att personerna med IBD ofta 

var tvungna att spara på sin energi och prioritera det till bl.a. arbetet. Ingen av de 

medverkande i studien av Wolfe och Sirois (2008) kunde uppge att de fått mer energi av 

sjukdomen, tvärtom så klagade de flesta på att fatigue gjorde dem oförmögna att klara av 

dagliga uppgifter: ” jag har ingen energi att få saker gjorda, att komma upp och klara sig 

genom arbetsdagen tar all min energi”( kvinna med UC). Att inte orka arbeta kunde få 

ekonomiska konsekvenser och problem med att teckna försäkringar visar samma studie: ” hur 

ska vi kunna få ta försäkringar, när vi knappast orkar jobba deltid, heltid är det inte tal om. 

Vi behöver trots allt försäkringar för våra mediciner”( kvinna med UC). 

Även i studien av Devlen, Beusterien, Yen, Ahmed, Cheifetz och Moss (2014) med syfte att 

beskriva konsekvenser av IBD framkom att patienterna hade frånvaro från studier och arbete 

på grund av bl.a. fatigue: ”När ett skov kommer så pågår det inte bara några dagar utan det 

rör sig om två till tre månader…det har varit två tillfällen då jag verkligen var väldigt trött, 

hade lite feber, då fick jag vara hemma från jobbet några dagar, sov och sen var det bättre 

efter någon dag”. 

Hälften av kvinnorna i studien av Beck et al (2013) arbetade antingen deltid, arbetade inte alls 

eller var sjukskrivna, något som de kunde sörja: ” så klart att det känns lite sorgligt att 

förlora allt det du var förut, eftersom jobbet betydde mycket för mig….jag hade…jag hade 

verkligen en bra karriär och eeh…det känns som om jag lever  ett halvt liv nu”. 

I studien av Czuber-Dochan et al (2014) framkom en bristande förståelse för hur fatigue 

påverkar arbetsförmågan. En gastroenterolog menade att det i vissa fall inte finns någon som 

helst chans att patienterna ska orka arbeta eller studera, men att arbetsgivare inte alltid har 

förståelse för det, utan blandar ihop det med lathet, det tas inte på samma allvar som t.ex. en 

bruten arm. Detta kan exemplifieras med ett uttalande av en patient i en studie av Cooper, 

Collier; James och Hawkey (2010): ”Min chef var inte alls förstående. Jag tror företag tror 

att du försöker diktera villkoren snarare än att du egentligen bara säger ” jag kan inte 

komma idag men jag kommer på måndag. ( man med UC). En kvinna med CD i samma studie 

sa följande: ”arbetsgivaren förväntar sig att man ska vara fullt frisk eller stanna hemma”. 

Studien av Lönnfors et al (2014) visade att 24 % av respondenterna hade fått negativa 
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kommentarer eller känt sig diskriminerade av chefer eller kollegor när det gällde hur deras 

sjukdom påverkade arbetsinsatsen. 

I studien av Carlsson et al (2001) framkom dock en större förståelse för hur fatigue påverkar 

arbetssituationen för personer med IBD. Här kände sig personer som hade CD och stomi, 

förstådda av sina arbetsgivare. Däremot glömde arbetsgivarna ibland bort hur trötta deras 

anställda kunde vara! Fyra av de sex medverkande i studien led av svår fatigue som gjorde 

dem tvungna att sova på dagtid. Extrem fatigue kunde göra det omöjligt för vissa att 

genomföra dagliga sysslor och att delta i skola osv.(Schneider & Fletcher, 2008). 

Sociala faktorer 

Fatigue påverkar alla aspekter av livet för personer med IBD och bara att klara av vardagen 

kräver en stor uppoffring och planering till följd av tröttheten. Det visade bl.a. studien av 

Czuber-Dochan et al (2012). En av respondenterna uttryckte detta: ” Gå till arbetet, ta sig 

igenom dagen och sen komma hem och bara kraschlanda och inte kunna göra någonting 

eftersom energin inte räcker till” En annan av de medverkande i samma studie beskrev att: ” 

jag går väldigt sällan ut, kanske en till två gånger per år, all min energi är fokuserad på att 

vara heltidsmamma”. Det framkom också att personerna med IBD upplevde sig beroende av 

närstående och familj när de inte orkade själva. En patient i studien av Devlen et al (2014) 

uttryckte sig som så: ”det är verkligen försvagande. Det finns inte mycket att göra…du har 

ingen energi och du kan inte ha ett liv eftersom du springer på toaletten hela tiden…du måste 

planera alla aktiviteter efter hur du mår för tillfället”. 

Fatigue och bristen på energi kunde leda till social isolering. Detta visar bl.a. studien av Beck 

et al (2013). Fatigue gjorde det svårt för kvinnor med IBD att upprätthålla det sociala livet 

som förut, de fick ofta avboka arrangemang såsom firmafester och familjeträffar. De drog sig 

för att själva ordna tillställningar då de visste att tröttheten skulle bli överväldigande efteråt. 

Vissa tvingade dock sig själva att medverka för att inte familjen skulle bli lidande. 

En svensk studie visade också att trötthet hos personer med CD kunde leda till social isolering 

och en känsla av besvikelse, då de inte orkade lika mycket som andra. Det framkom en rädsla 

för att svika vänner och anhöriga (Phil-Lesnovska, Hjortswang, Ek, & Hollman Frisman, 

2010). Liknande resultat visade studien av Carlsson et al (2001) De som led av svår fatigue 

uppgav detta som huvudorsak till minskade familjeaktiviteter, hushållsarbete och socialt liv. 

Barn till föräldrar med IBD upplevde att deras sociala liv blev lidande när föräldrarna inte 

orkade så mycket: ” det påverkar allt, hon kan inte äta, hon kan inte gå ut, hon kan inte åka 

på semester, hon springer på toaletten hela tiden och hon är verkligen mycket trött” 
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(Mukherjee et al, 2002) 

Relationer 

Resultatet visar att relationer inom familjen kan bli lidande när fatigue tar överhand. Föräldrar 

med IBD fick sämre förmåga att ta hand om sina barn och de kände sig mindre toleranta, mer 

irriterade och fick ”kort stubin” på grund av fatigue (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). 

Även kvinnorna i studien av Beck et al (2013) uppgav att fatigue gjorde dem irriterade, något 

som gick ut över familjen och vänner i första hand. Det framkom också att förutom rädslan att 

bli beroende av andra, så kunde fatigue leda till att personer med IBD faktiskt avstod från att 

skaffa barn: ” vem ska ta hand om barnet om någon måste ta hand om mig?” undrade en 

mamma vars trötthet fullkomligt knockat henne under den första graviditeten (Czuber-Dochan 

et al, 2012). 

Daniel (2001) undersökte hur fem unga personer med IBD uppfattade att det var att leva med 

dessa sjukdomar och fann att fyra av dessa beskrev främlingskap och utanförskap gentemot 

vänner, familj och partners. Sjukdomen slukade så mycket energi och tid att det kändes som 

om de inte hade något att ge till andra. En ung kvinna sade: ”åtminstone fem gånger har jag 

försökt stöta bort honom (pojkvännen) ur mitt liv, det är på något vis enklare att göra det än 

att hantera skuldkänslorna för att inte kunna vara en normal flickvän”. Att nedsatt kraft kan 

ge minskad sexlust framkom i studien av Carlsson et al (2001). 

Många personer tyckte att det hjälpte att tala om hur sjukdomen påverkade deras dagliga liv 

med sina närmaste och hade bra stöd och förståelse av dessa visar studien av Lesage et al 

(2011). Däremot underskattade anhöriga förekomsten av fatigue och vilka ansträngningar det 

verkligen krävdes av den sjuke för att klara dagliga aktiviteter och hur det påverkade 

patientens känsloliv. 

Att relationer blir lidande av fatigue var något som också beskrevs i studien av Czuber-

Dochan et al (2014). En sjuksköterska ansåg att: ” de är verkligen utmattade, och om de 

verkligen lyckas ta sig till arbetet så är de verkligen helt utmattade när de kommer hem från 

arbetet och har absolut ingen energi att göra något annat, så deras sociala liv existerar 

knappast. Och ..ja hos vissa påverkar det verkligen allt, och deras relationer därför att de 

alltid är trötta. Något annat som också framkom i studien var att patienterna blev beroende av 

familj och barn att göra saker för dem. 

Livsstilsförändring 

Fatigue kan också innebära att vanor får omvärderas och leda till förändringar i livsstil. Det 

visade studien av Beck et al (2013) där personerna med IBD fick de lägga om sina vanor, de 
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var tvungna att planera sina dagar minutiöst och lägga in planerade vilo- och sovstunder 

mellan aktiviteter. Ett behov att lyssna mer på kroppens signaler framkom. Även barn till 

föräldrar med IBD fick ändra sitt livsmönster till följd av förälderns sjukdom. Då föräldrarna 

inte orkade med hushållsarbete, blev barnen mer ansvarsfulla hemma (Mukherjee et al, 2002). 

Möjligheter 

Livsstilsförändring 

Även positiva förändringar framkom: I studien av Wolfe et al (2008) beskrevs hur personer 

anammade en mer hälsosam livsstil efter att de drabbats av IBD. De blev också bättre på att 

organisera. Liknande resultat framkom i studien av Soares Sarlo, Barreto och Domingues 

(2008). Att bli en bättre och modigare människa och ta vara på livet och leva hälsosammare, 

var något som några av personerna med CD tyckte att sjukdomen och tröttheten medfört. Jag 

tror jag har börjat se livet på ett annat sätt, ett positivt sätt” och ” jag har börjat njuta av 

livet på ett hälsosammare sätt, jag har börjat ta hand om mig och det gör mig glad” var några 

kommentarer av personerna i studien. Att det är möjligt att hitta god hälsa och livskvalitet i 

sjukdomen framgick i studien av Cooper et al (2010). En kvinna med CD beskrev att andra 

värden än de rent fysiska begräsningarna som sjukdomen förde med sig, fick större betydelse: 

”Så länge jag kan gå upp på morgonen och gå till arbetet, känner jag ingen stress, jag mår 

fint, och det är så jag mäter min livskvalitet. Om jag fortfarande kan gå ut och göra det jag 

måste är allt frid och fröjd” . I studien av Fletcher et al (2008) tyckte vissa att de blivit 

starkare och mer toleranta av svårigheterna de upplevt p.g.a. fatigue. 

Relationer 

Ibland kan fatigue stärka relationerna mellan barn och föräldrar då den medförde att 

föräldrarna var hemma mer och hade tid att prata och läsa sagor i sängen. När barnen stöttade 

föräldrarna kom de varandra närmare känslomässigt, det visade studien av Mukherjee et al 

(2002). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden var en systematisk litteraturstudie som bestod av 26 veteskapliga artiklar som sökts i 

tre olika databaser under februari månad. Avsikten var att finkamma dessa databaser på all 

forskning som publicerats om hur fatigue påverkar det dagliga livet och livskvaliteten för 

vuxna personer med IBD och även se hur den påverkar relationer med familjen. Eftersom 

sökning med enbart sökorden inflammatory bowel disease AND fatigue OR asthenia i Cinahl 
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2014-02-09 och sökningen i Pubmed 2014-02-02 med olika synonymer på fatigue och 

inflammatory bowel disease gav få träffar, 0 respektive 64, fick sökningarna inriktas på att 

söka brett, utan begränsningar, med förlorad specificitet, för att få artiklar. Detta kan jämföras 

med den systematiska litteraturöversikt med syfte att undersöka prevalens och mönster på 

fatigue hos patienter med IBD av Langenberg och Gibson (2010) där endast 10 artiklar 

hittades i Pubmed och Ovid Medline med liknande sökord: ”fatigue”, ”Crohn´”, ”colitis” och 

”inflammatory bowel disease”.  I en annan översikt (Czuber-Dochan, Ream, & Norton, 2013) 

med syfte att undersöka patienters erfarenheter av och faktorer för fatigue fann författarna 28 

artiklar i sju databaser. Här gjordes inga begränsningar i tid och sökvägarna var breda med 

många olika varianter av sökord på fatigue och IBD. Här var syftet lite bredare än i denna 

litteraturstudie, men det var även där svårt att hitta relevanta artiklar av hög kvalitet och 

fatigue var inte huvudsyftet i flertalet av dessa, vilket stämmer överens med min erfarenhet. 

 Eftersom referenslistor och relaterade artiklar i databaserna genomsöktes noggrant och 

samma artiklar återkom i de olika sökningarna, bör de breda sökningarna utan begränsningar 

gällande språk eller publiceringsdatum ha minimerat risken för att värdefulla artiklar missats. 

Eftersom fatigue är ett begrepp som inte har någon enhetlig definition menar Langenberg och 

Gibson (2010) att det kan försvåra forskning om fatigue. I denna studie har därför även 

sökord som ”asthenia”, ”Fatigue Syndrome, Chronic", "Muscle Fatigue"och "Mental Fatigue" 

använts. Asthenia förklaras som: kraftlöshet, Fatigue Syndrome, Chronic", förklaras som 

kroniskt trötthetssyndrom, "Muscle Fatigue” som: muskeltrötthet och muskelutmattning och 

mental fatigue som psykisk utmattning, mental trötthet eller mental utmattning, enligt 

Svenska Mesh (www. KI.se). Detta kan i efterhand diskuteras om det var korrekt gjort, men 

valdes ändå för att fånga upp olika aspekter på fatigue istället för att begränsa till t.ex. enbart 

fysisk trötthet. Syftet var ju att se hur det dagliga livet och relationer påverkas och det har hela 

tiden varit vägledande. Möjligtvis kan författarens förförståelse av den svåra tröttheten till 

följd av att leva med CD, varit ett hinder för strikt objektivitet, men tanken har hela tiden varit 

att försöka se fenomenet med ett öppet sinne, utan förutfattade meningar, något som kanske 

kan jämföras med begreppet ”bracketing” inom fenomenologin (Polit& Beck, 2012, s. 495). 

Valet att göra en integrativ litteraturstudie grundades på att denna typ, enligt Whittemore och 

Knafl (2005), inkluderar både experimentella och icke- experimentella studier för att nå en 

mer fullständig förståelse av ett fenomen och därför har potential att integrera en mängd olika 

syften och resultera i en heltäckande skildring av komplexa begrepp, teorier eller sjukvårds 

problem av betydelse för omvårdnad (2005).  Inga interventionsstudier ingick dock i denna 
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översikt, vilket får ses som en svaghet eftersom RCT- studier anses ha högst bevisvärde (Polit 

& Beck, 2012, s.203). Detta berodde helt enkelt på att inga sådana studier gick att finna. 

Elliot, Mc Kinley och Cistulli (2011) menar dock att den integrativa litteraturstudien är mer 

passande för sjuksköterskors praktik eftersom den inte så lätt kan undersökas med RCT- 

studier. 

 Totalt ingick över 10000 personer med IBD i denna litteraturstudie vilket torde ge den styrka. 

Det sammantagna antalet personer i de kvantitativa studierna som undersökte prevalens av 

fatigue hos patienter med IBD var ca 8755. Av dessa uppgav ca 4200 att de led av fatigue i 

någon form, vilket motsvarar ca 48 % (Graff et al, 2011; Jelsness-Jörgensen et al, 2011b; 

Lesage et al, 2011; Lönn et al, 2014; Minderhood et al, 2003; Romberg-Camps et al, 2010; 

Römkens et al, 2011 & Piche et al, 2010). Det visar att fatigue är vanligt förekommande och 

dessa studier visar också att fatigue ger påverkan på livskvalitet. Det mindre antal personerna 

som ingick i de kvalitativa studierna tillförde en mer mångfacetterad bild av och en 

helhetsförståelse för hur denna påverkan ser ut, och vilken betydelse den får på dagligt liv och 

för relationer. Könsfördelningen var dock något sned. Slår man ihop patienterna i alla studier 

så visade det sig att kvinnorna dominerar (62 %). Här kan diskuteras om det beror på om fler 

kvinnor lider av IBD eller om de är mer benägna att medverka i studier än män. 

En studie där barn förekom har tagits med, efter viss tvekan (Mukherjee et al, 2002). 

Anledningen att den ändå inkluderades var att det inte var barnen som var sjuka utan deras 

föräldrar och eftersom andra studier (Beck et al, 2013; Czuber-Dochan et al, 2014 & 

Mukherjee et al, 2001) visat att föräldrar med IBD ofta känner skuld för att de inte orkar med 

barnens aktiviteter bl.a. var det intressant att se barnens version, även om deltagarantalet inte 

var så stort.  

En styrka med studien är att det förekom kontrollstudier med friska kontroller och även med 

patienter med andra sjukdomar (Fletcher et al, 2008; Jelsness- Jörgensen et al, 2011a; 2011b; 

Minderhood et al, 2003; Piche et al, 2010 Römkens et al, 2011 & Schneider et al, 2008 ). En 

svaghet med denna litteraturstudie var att livskvalitet och fatigue är svårdefinierade begrepp 

och detta visar sig bl.a. i de många olika mätinstrument som använts i de olika studierna. De 

som använts för att mäta fatigue i denna litteraturstudie är DFIS, ESS, FQ, MFI och PFS som 

enligt författarna i de olika studierna där de ingår har hög validitet, liksom de mätinstrument 

som mäter hälsorelaterad livskvalitet. HRQoL har i denna studie skattats, dels med allmänna 

instrument såsom EQ-5D och SF-36 och med sjukdomsspecifika instrument: IBDQ och 

RIFPC (förklaringar av förkortningar finns i bilaga 9). Dessutom har olika intervjuguider 
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använts i de kvalitativa studierna, t.ex. i Carlsson et al studie från 2001 där en för ändamålet 

utvecklad intervjuguide använts. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur fatigue påverkar personer med IBD. Detta 

har uppnåtts på så sätt att följder av fatigue som kanske inte varit så kända förut framkommit. 

Min egen erfarenhet som sjuksköterska i mötet med patienter med IBD och som patient med 

CD har varit att fatigue är något som överhuvudtaget inte diskuterats i vården. Detta kan 

säkert ha berott på okunskap då detta faktiskt varit ett relativt okänt fenomen. Ingen tidsgräns 

bakåt sattes då artiklar söktes och trots det hittades inga relevanta artiklar före 2001. Men nu 

när forskning bekräftat att fatigue är vanligt förekommande så finns inga ursäkter att inte 

diskutera detta med patienterna.  

IBD har länge ansetts som en psykosomatisk sjukdom och detta har nog förhindrat att 

personerna med IBD har vågat öppna upp inför anhöriga eller vårdpersonal. Flera av studierna 

visade ju på bristande förståelse hos vårdpersonal eller familj (Beck et al, 2013;Czuber-

Dochan et al, 2014; Lesage et al, 2011; Lönnfors, et al, 2014) I studien av Lesage et al (2011) 

gjordes jämförelser av hur patienterna, deras anhöriga och deras läkare uppfattade att IBD 

påverkade det dagliga livet. När det gällde just fatigue underskattade läkarna och de anhöriga 

dess negativa påverkan på livet, vilket gjorde att patienterna tvekade att tala om det för att inte 

verka gnälliga. Römkens et al (2011) menade också att det är viktigt att läkare verkligen tar 

fatigue på allvar eftersom som många personer med IBD lider av det. Eftersom fatigue är så 

mångfacetterat och det finns många bakomliggande faktorer, måste hänsyn tas till även 

psykologiska faktorer som bidragande orsak, menade de och eftersökte studier som 

undersöker möjligheten att använda KBT (kognitiv beteendeterapi) i behandling av fatigue. 

Banovic (2011) drog kopplingen mellan personlighetsdrag och intensitet av fatigue, starkast 

samband sågs mellan personlighetsdragen persistence (ung: ihärdighet) och self-directness 

(självdirekthet). Ju mer ihärdiga de var desto mindre fatigue, något som författarna förklarade 

med att de trots att sjukdomen är så slumpmässig lyckas de upprätthålla ett mått av välmående 

och att de som tänker mindre negativa tankar inte upplever fatigue lika intensivt. När 

vårdpersonal ska behandla personer med IBD i inaktiv fas som lider av fatigue bör de ha i 

åtanke psykosociala aspekter som ev. kan svara positivt på psykoterapi.  

Även Cooper et al (2010) såg en bristande medvetenhet hos sjukvårdspersonal i allmänhet när 

det gäller behoven hos patienter med IBD och eftersökte mer träning och utbildning för läkare 
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och personal som inte arbetade inom gastroenterologi, för att inte försena diagnos och 

handläggning. Läkarna i studien av Lesage et al (2011) underskattade förekomst av fatigue 

hos patienterna med IBD, samtidigt som de överskattade deras kunskaper om sjukdomen. Det 

är viktigt att sjukvårdspersonal verkligen tar reda på vad patienterna vet och vilken 

information de vill ha. I studien av Beck et al (2013) menade flera av kvinnorna att det inte 

var någon mening att tala om fatigue med hälso- och sjukvårdspersonal och ifall det kom på 

tal så var det på patientens initiativ. De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

förstod hur svår tröttheten var, men samtidigt förstod de att personalen inte kunde göra så 

mycket för att hjälpa dem så länge det inte fanns något botemedel. Här ligger ansvaret hos 

sjukvårdspersonal att ge tid och förutsättningar för att en bra kommunikation kan komma 

tillstånd mellan dem och patienten, och även dennes familj när så önskas. Eftersom det inte är 

klarlagt vad som orsakar fatigue och när den kan drabba personer med IBD så blir det svårare 

att förutsäga följderna och hur man kan motverka fatigue.  Just oförutsägbarheten gör det 

svårt för patienterna att ta kontroll över sjukdomen och den trötthet som den medför. Att ha 

kontroll eller inte var något som påverkade HRQoL för patienterna i studierna (Wolfe & 

Sirois, 2008; Czuber-Dochan et al, 2012). 

Patienter med CD verkade överlag uppleva mer fatigue och sämre HRQoL än de med UC 

enligt Romberg-Camps et al, 2010. Utifrån Devlen et al (2014) och Jelsness-Jörgensen et al 

(2011b) så fanns däremot inga skillnader i upplevda symtom av fatigue mellan 

patientgrupperna. Att resultaten pekar i så olika riktningar kan, bero på flera saker. Dels kan 

det bero på att olika mätinstrument för att mäta fatigue använts i de olika kvantitativa 

studierna (MFI respektive FQ) och studiernas olika design och syften. Kanske har 

sjukdomsdurationen större inverkan på upplevd fatigue och livskvalitet än vilken sjukdom 

personen lider av? Detta skulle iså fall ligga i linje med resultat från en studie av Jäghult, 

Saboonchi, Johansson, Wredling, & Kapraali (2011) där personerna mådde bättre med åren. 

Här verkar inte råda konsensus utan det behövs mer forskning, så att riktade resurser och 

behandlingar kan utvecklas.  

Fatigue verkade inte heller ha samband med låga värden på Hb eller binjurebarkssvikt 

(Minderhood et al 2003) eller ha samband med högt CRP (Graff et al, 2011). Däremot visade 

studierna av Jelsness-Jörgensen (2011a; 2011b) samband mellan blodbrist och fatigue, liksom 

studien av Romberg-Camps (2010), så här går svaren i olika riktningar. I studien av Graff et 

al (2011) sågs också samband mellan förändrade sovvanor och fatigue. Wolfe och Sirois 

(2008) visade på ett ökat sömnbehov p.g.a. fatigue. Här kan möjligen diskuteras om vad som 
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är orsak och verkan.  Tyvärr får patienterna ibland rådet att försöka ”vila bort” tröttheten, 

något som Czuber-Dochan et al (2012) menar är förkastligt då det kan leda till sämre 

kondition, minskad muskelstyrka och snarare leder till ökad fatigue. Det är ett viktigt resultat 

att det inte framkommer något starkt orsakssamband mellan olika blodprover och fatigue, utan 

att fatigue kan förekomma utan patologisk blodbild. Min erfarenhet som sjuksköterska och 

som patient med CD är att fatigue nonchaleras om blodproverna är normala. Resultatet från 

denna litteraturstudie visar att fatigue får övervägande negativa men även positiva följder. Två 

kategorier framkom: begränsningar och möjligheter, med tillhörande subkategorier (figur 1).  

Figur 1 

Följder av fatigue 

 

möjligheter begränsning

 

Kognitiva faktorer 

Resultatet visade att den kognitiva förmågan kunde påverkas negativt (Czuber-Dochan, et al, 

2012; Wolfe & Sirois, 2008 & Beck et al, 2013). Studien av Devlen et al (2014) visade dock 

ingen sådan koppling, då det var ett ämne som inte togs upp av patienterna i fokusgrupperna 

eller i intervjuerna (2014). Antingen var det inget problem för de medverkanden eller så kan 

det ha varit genant ämne att tala om. En studie av Hollerbach, Kullman, Geissler 

Schoelmerich och Andus (2000) undersökte den extraintestinala inblandningen i centrala 

nervsystemet (CNS) och dess bidrag till patofysiologi hos IBD- patienter och friska 

kontroller. De fann att IBD – gruppen visade störningar i korttidsminne och hade 

morfologiska abnormiteter CNS i större utsträckning an kontrollgruppen.75 % av IBD 
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patienterna hade vita substans förändringar på MR- undersökningar av hjärnan. Även Atree, 

Dancey, Keeling och Wilson (2003) påvisar brister i den verbala förmågan hos patienter med 

IBD jämfört med friska kontroller och patienter med IBS, något som inte kunde förklaras av 

depression, kognitiv belastning eller medicinering. Detta måste utforskas vidare menar de.  

Om det nu är så att det finns fysiologiska förklaringar till den kognitiva påverkan och att det 

inte beror på enbart fatigue är det viktigt att blir känt hos både patienter och vårdpersonal, för 

bästa diagnostik och vård.  

Affektiva faktorer 

Resultatet visar att fatigue påverkar humöret och känslolivet i stor utsträckning (Banovic, 

2011; Beck et al, 2013; Carlsson et al, 2001 Cooper et al, 2010; Czuber-Dochan et al, 

2012;Jelsness- Jörgensen2011, 2012; Lesage et al, 2011; Phil-Lesnovksa e tal, 2009; Soares 

Sarlo et al, 2008 & Schneider et al, 2008). Ilska, frustration, ledsamhet, oro, självömkan och 

sorg var känslor som förekom hos vissa personer liksom känslor av skuld, vanmakt, 

hopplöshet och dåligt samvete för att de inte orkade med sina åtaganden. Både kognitiva och 

affektiva konsekvenser framkom tydligt i de kvalitativa studierna men inte lika bra i de 

kvantitativa. Detta kan möjligen bero på att de mätinstrument som används inte är tillräckligt 

bra på att fånga upp dessa aspekter. Enligt Wolf och Sirois (2008) mäter varken SF-36 eller 

IBDQ den kognitiva dimensionen eller i vilken utsträckning patienterna oroar sig över hur 

ekonomin påverkas, på ett relevant sätt. IBDQ kan enligt Wolf et al (2008) inte heller belysa 

positiva aspekter av IBD. Det är viktigt att det utvecklas bra instrument både för att mäta 

fatigue och HRQoL för just IBD- patienter som täcker alla aspekter och som har hög 

reliabilitet och validitet och som gäller för skandinaviska förhållanden. Upplevelser av fatigue 

kan nog vara lika på många sätt i olika kulturer, men ändå skilja sig då hälso- och 

sjukvårdssystemet och försäkringssystem ser olika ut i de många av de länder som studierna 

gjorts i. 

Fysiska faktorer 

Att fatigue kan orsaka andra fysiska symtom än de som härrör från mag- och tarmkanalen är 

ett viktigt fynd. Dessa kunde vara påverkan på motorik, stelhet, känsla för kyla osv.(Beck et 

al, 2013). Här kan diskuteras om det är fatigue som ger dessa symtom eller om det är andra 

ledsjukdomar som brukar drabba patienter med IBD som är orsaken. Att ha fatigue i åtanke 

vid handläggning av ledåkommor kan ev. förhindra onödig medicinering och lidande. 
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Arbete/studier 

Resultatet visar att fatigue påverkar förmågan att arbeta, men konsekvenserna verkar variera 

mellan olika länder, då patienterna i de brittiska studierna (Cooper et al, 2010;Czuber-Dochan 

et al, 2010 och Czuber-Dochan et al, 2014) och patienterna i studien av Lönnfors et al, (2014) 

från Belgien-Österrike verkade mötas av mindre förståelse för sin trötthet av arbetsgivare och 

kollegor än de i den svenska studien av Carlsson et al, (2001). Här är underlaget för litet för 

att dra några slutsatser om detta beror på olika arbetskulturer eller inte i de olika länderna. 

Jelsness-Jörgensen et al (2011a) efterlyste framtida studier som mer utförligt undersöker 

vilken effekt fatigue har på HRQoL och förmågan att arbeta och studera. Detta vore önskvärt 

ur mer än en synvinkel, att inte kunna arbeta får negativa följder ekonomiskt och socialt. 

Högskolor och lärosäten bör göra allt för att underlätta att personer med IBD kan fullfölja 

valda utbildningar. Arbetsgivare bör bli mer flexibla när det gäller arbetstider så att behov av 

raster och vila tillgodoses.  

Sociala faktorer 

Ett viktigt resultat är att fatigue i så stor utsträckning ledde till social isolering för personer 

med IBD, både på arbetsplatser och ute i samhället (Beck et al, 2013;Czuber-Dochan et al, 

2012; Devlen et al, 2014 & Phil-Lesnovska et al, 2010). Detta gick också ut över barnens 

sociala liv (Mukherjee et al, 2002). Det var svårt för personerna att behålla sin självständighet 

när de blev beroende av andra (Czuber-Dochan et al, 2012). Här är det nog viktigt med 

information om sjukdomarna, både till vårdpersonal, arbetsgivare och familjemedlemmar, 

men även att kunskapen ute i samhället ökar för en större förståelse och anpassning till de 

specifika behov som de har.  

Relationer 

Syftet var ju även att se hur relationer med familjen påverkas av fatigue, och här pekar svaren 

i olika riktningar, både negativa men även positiva konsekvenser framkom. Här kan inga 

säkra slutsatser dras då underlaget är för litet, här behövs mer forskning. Wrigth, Watson och 

Bell (2009, s. 72) menar att individer bäst förstås mot bakgrund av sina relationer med andra 

och att en familj karaktäriseras av starka emotionella band och engagemang 

familjemedlemmarna emellan. Detta är viktigt för vårdpersonalen att ta i beaktande när de 

möter patienter med IBD. Endast två av studierna (Lesage et al, 2011; Mukherjee et al, 2002) 

tar upp anhörigas åsikter. Om man ska återknyta till Wright och Leahey’s omvårdnadsmodell 

CFAM där familjen kan ses som ett system där helheten är större än summan av delarna, så är 

det viktigt att involvera patientens närstående i större utsträckning än vad som görs i nuläget. 
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Detta framkom bl.a. i studierna av Czuber- Dochan et al (2012) och Mukherjee et al (2001). 

Patienterna önskade att sjukvårdspersonalen skulle se dem som” hela” personer satta i ett 

familjesammanhang och inte bara behandla de kliniska symptomen. Föräldrar med IBD hade 

ett extra stort behov av att familjen involverades i vården, både praktiskt vid sjukhusvistelser 

och mentalt i form av stöd och information. I studien av Mukherjee et al (2001) framkom 

vikten av att kunskaperna om IBD ökar bland allmän sjukhuspersonal och bäst lämpade att 

utbilda dessa är personal på gastroenterologiska avdelningar. Detta för att kunna hjälpa bl.a. 

föräldrar med IBD med deras speciella behov. Genom att stötta föräldrarna stöttar man i 

förlängningen också deras barn. Detta är ett viktigt resultat då det visar på behovet av 

samarbete mellan olika yrkeskategorier i vården av personer med IBD. 

I flera av studierna framkom att relationerna kan förändras av olika anledningar p.g.a. fatigue. 

Både relationer mellan makar- samboende, förälder- barn och patient- vänner påverkades, 

mestadels negativt men även positivt. Många patienter upplevde sig inte förstådda av sina 

närstående och där kan sjuksköterskan spela en viktig roll. Fletcher et al (2008) menar att 

sjuksköterskor i frontlinjen verkligen har potential att stärka livskvaliteten hos personer med 

IBD, genom stöttning och utbildning om deras sjukdom, för att stärka deras egna 

copingmekanismer.  

Livsstilsförändring 

Wrigth, Watson och Bell (2009, s. 72) menar att alla individer har resurser, ofta omedvetna 

eller obeaktade sådana. En del patienter kände sig ju faktiskt starkare rent mentalt trots den 

fysiska tröttheten då de lärt sig hushålla med energin, något de kunde ha nytta av i andra 

situationer i livet. De kunde också lära sig att leva mer hälsosamt, något de inte gjort om de 

inte blivit sjuka.  

Slutsats och implikationer för vårdpersonal 

Hälsa kan ju upplevas på många sätt, inte bara som avsaknad av sjukdom (Cooper et al, 2010; 

Fletcher et al, 2008). Blaxter (2010, s. 54-56) menar att hälsa kan ses som att inte vara sjuk, 

som fysisk vitalitet, som sociala relationer, som funktion och som psykosocialt välbefinnande. 

Detta är speciellt viktigt att ta i beaktande då dessa sjukdomar inte går att bota, det gäller att 

hitta sätt att lära sig leva med sjukdomen. Självklart går det inte att dra alla patienter med IBD 

över en kam, det gäller att hitta personliga lösningar för de drabbade och deras anhöriga och 

vara lyhörd för hur just de vill bli bemötta och hjälpta i vården. Resultatet visar tydligt att 

fatigue vid IBD är vanligt förekommande och får långtgående följder men inte är ett lika känt 

fenomen som vid andra kroniska sjukdomar. Därför behövs mer forskning, speciellt för att 
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fånga upp följder av fatigue på relationer och socialt liv. Här skulle framtida forskning kunna 

förändra synen och den bör förslagsvis vara kvalitativ. En intervjustudie med personer med 

IBD och deras anhöriga, som sedan tolkades med fenomenografisk ansats, för att fånga 

olikheter, kunde vara intressant att genomföra. 

Czuber-Dochan et al (2014) beskriver personer med IBD som normala människor som lever 

under onormala förhållanden. Resultatet visar att dessa har som mål att kunna leva ett så 

normalt vardagsliv som möjligt utifrån sina förutsättningar med sjukdomar som inte går att 

bota. Med kunskap och fakta om fatigue och dess följder kan personer med IBD lättare hävda 

sina rättigheter i vården och samhället. Vi som arbetar i vården, på röntgen och på andra 

ställen, bör ha för avsikt att hjälpa dem och deras familjer att stärka sina resurser. Det kan 

ligga en fara i att enbart ”stirra sig blind” på de negativa följderna, utan det bästa är nog att 

fokusera på det positiva och bygga vidare på det. Enligt Öquist (2008, s. 26-33) har 

skolmedicinen av tradition haft en rationalistisk syn på sjukdom, som bygger på en linjär syn 

på världen där orsak föregår verkan. Sjukdom föregår diagnos.  Ser vi på fatigue ur denna 

synvinkel kan den vara ett symtom orsakat av sjukdom, i detta fall IBD, eller så orsakar 

fatigue sjukdom eller andra symtom. Överger vi däremot det rationalistiska synsättet för ett 

cirkulärt systemiskt tänkande där sjukdom och fatigue betraktas som delar i en social 

situation, har vi större möjlighet att förändra livet i positiv riktning för dessa personer. Allt för 

att minska de negativa följder som fatigue ger och öka deras livskvalitet. 
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measured with the generic 15D 

instrument. Quality of 

Life Research, 19, (6),919-928. 

Visar att 

patienter med 

IBD skattar 

signifikant lägre 

när det gäller 

vitalitet än 

allmänheten, 

men visar inte 

orsak-verkan. 

Att testa ett för 

IBD specifikt 

instrument för att 

mäta HRQOL  

samt se skillnad 

mellan IBD och 

friska kontroller 

I 

R Jäghult m fl (2010) Identifying 

predictors of low health-related 

quality of life among patients 

with inflammatory bowel 

disease: comparison between 

Crohn's disease and ulcerative 

colitis with disease duration. 

Journal of Clinical Nursing 20, 

(11-12),1578-1587. 

 

 

 

Handlar mest om 

hur sjukdoms-

duration 

påverkar 

livskvalitet, inga 

direkta samband 

kan dras mellan 

fatigue och 

livskvalitet 

Identifiera 

faktorer som 

påverkar 

livskvalitet hos 

patienter med IBD 

och jämföra 

mellan CD och 

UC 

 

 

 

II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Hardt+m+fl.+(2009)+Chronisch+entzundliche+Darmenkrankungen+als+multifokale+Erkrankungen%3Ak%C3%B6rperliche+und+psychosoziale+Probleme+von+patienten+mit+CED.+Ergebnisse+eines+Fragebogen-Surveys.
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Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   
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Är instrumenten -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 
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                     Bilaga 5.  

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl planerad 

och genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller 

för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder 
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Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: 

Medel 

II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt 

formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp 

för liten/otillräckligt 

beskriven 

metod/analys ej 

tillräckligt 

beskriven eller 

bristfällig 

resultatredovisning 
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Bilaga 6. Tabell 7. Översikt av inkluderade artiklar. 

 
Typ av 

artikel 

Författare Antal 

personer 

Område Kvalitet 

K Beck m fl 2013 11 Hur kvinnor med IBD upplever och 

handskas med fatigue 

II 

K Carlsson m fl  2001 6 Att leva med Crohn´s sjukdom och stomi: 

påverkan på dagligt liv 

II 

K Cooper m fl 2010 

 

24 Personlig kontroll och coping vid IBD I 

P Banovic m fl 2011 81 Samband mellan personlighetsdrag och 

upplevelsen av fatigue 

II 

P Casellas m fl 2012 

 

115 Hur läkning av tarmslemhinnan påverkar 

livskvalitet 

II 

K Czuber-Dochan m fl 

2012 

46 Upplevelser av fatigue vid IBD I 

K Czuber-Dochan m fl 2014 20 Vårdpersonals uppfattning om upplevelse 

av fatigue 

II 

K Daniel 2001 5 Unga vuxnas uppfattning av att leva med 

IBD 

II 

K Devlen m fl 2014 27 Effekter av fatigue II 

K Fletcher m fl 2008 8 Copingprocesser hos unga kvinnor med 

IBD/IBS 

II 

P Graff m fl 2011 31 Hur fatigue påverkar livskvaliteten hos 

patienter med IBD 

I 

P Jelsness-Jörgensen m fl  

2011 

2463 Effekter av fatigue på livskvalitet I 

P Jelsness-Jörgensen m fl  

 2011 

2463 Prevalens av och prediktorer för fatigue  I 

P Jelsness-Jörgensen m fl 2012 140 Effekter av fatigue I 

P Lesage m fl 2011 2424 Livskvalitet vid IBD I 

P Lönnfors m fl 2014 4670 IBD: påverkan på livskvalitet II 

P Minderhoud m fl 2003 147 Prevalens av fatigue och dess påverkan på 

livskvalitet vid tyst IBD 

II 

K 

 

Mukherjee m fl 2002 23 Barns upplevelser av förälder med IBD 

 

II 

K 

 

Mukherjee m fl 2001 24 IBD: s påverkan på föräldraskap 

 

I 

P Piche m fl 2010 

 

152 Hur IBS-symtom påverkar livskvalitet hos 

patienter med Crohn´s sjukdom 

I 

K Pihl- Lesnovska m fl 2010 11 Faktorer som påverkar livskvalitet vid 

Crohn´s sjukdom 

I 

P Romberg-Camps m fl 2010 1187 Hur fatigue påverkar livskvaliteten hos 

patienter med IBD 

I 

P Römkens m fl 2011 222 Förekomst och orsaker till fatigue 

 

I 

K Soares Sarlo m fl 2008 8 Upplevelsen av att leva med Crohn´s 

sjukdom 

II 

K Schneider m fl 2008 7 Unga kvinnors levda erfarenheter av 

IBS/IBD 

II 

K Wolfe m fl 2008 282 Upplevelser av hur IBD påverkar dagligt 

liv 

I 

 
P= Prospektiv studie 

R= Retrospektiv studie 

K= Studie med kvalitativ metod 
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Bilaga 7.  Figur 2. Översikt över litteraturgranskning  

 

 

 

 

Lästa titlar: 

1472 

 

 Lästa abstrakt: 

195 

Lästa artiklar: 

103 

Valda artiklar efter första läsning:  

44 

 

Valda artiklar efter 

relevansbedömning: 

26 

 

 Valda artiklar efter 

kvalitetsgranskning: 

26 

Exkluderade artiklar:  

18 

Exkluderade artiklar: 

0 

Hög kvalitet: 

13 

Medelhög kvalitet: 

13 

Låg kvalitet: 

0 

Till tabell: 

26 
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Bilaga8 

Tabell 8 Exempel på analys av huvudresultat 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Wolfe m 

fl.2008 

Canada 

 

Fatigue leder till ”mental slöhet” Tankeförmåga Kognitiva 

faktorer 

Svårigheter att sköta arbetet p.g.a. fatigue Personlig 

utveckling 

Arbete/studier 

Patienterna kan få dålig ekonomi Ekonomi Arbete/studier 

Det sociala livet blev lidande bl.a. p.g.a. 

tröttheten 

Isolering Sociala faktorer 

Vissa patienter blev bättre på att organisera Personlig 

utveckling 

Arbete/studier 

Fatigue ledde till att patienterna lade om 

sin livsstil till att leva hälsosammare  

Coping Livsstilsföränd-

ring 

Czuber-

Dochan m 

fl.  

(2012) 

Storbritanni

en 

 

 

Fatigue påverkade den mentala hälsan 

negativt 

Tanke/problem-

lösningsförmåga 

Kognitiva 

faktorer 

Det sociala livet blev lidande  Isolering Sociala faktorer 

Patienterna kunde bli beroende av andra 

människor när de inte orkade själva 

Beroende Sociala faktorer 

Många orkade inte arbeta  Ekonomi Arbete/studier 

De var rädda att göra misstag för att de var 

så trötta 

Rädsla Affektiva 

faktorer 

Vissa vågade inte skaffa fler barn p.g.a. att 

de inte trodde de skulle orka med att ta 

hand om dem 

Föräldraroll Relationer 
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Bilaga8 

Tabell 8. Exempel på analys av huvudresultat. Forts. 

Mukherje m 

fl (2002) 

Storbritanni

en 

 

Barnen ansåg att deras sociala liv blev 

lidande när föräldrarna var för trötta för att 

delta i aktiviteter eller åka på semester 

Isolering Sociala faktorer 

Barnen fick ta mer ansvar i hemmet, t.ex. 

laga mat då föräldrarna inte orkade, de tog 

över föräldrarollen 

Föräldraroll Relationer 

Barnen fick ta mer ansvar i hemmet, t.ex. 

laga mat då föräldrarna inte orkade, de 

gjorde dem mer ansvarsfulla 

Coping Livsstils-

förändring 

Barnen upplevde att de kom närmare sina 

föräldrar känslomässigt när de tog hand om 

dem 

Stärkande Relationer 

De kunde känna skuld för att föräldrarna 

var trötta när de varit med på aktiviteter 

Skuld Affektiva 

faktorer 

Ibland blev barnen arga eller ledsna för att 

föräldrarna inte orkade 

Ilska Affektiva 

faktorer 

Barnen blev rädda för att tröttheten 

betydde att föräldrarna var mycket sjuka 

och kanske kunde dö. De vågade inte 

lämna föräldern ensam.  

Rädsla  Affektiva 

faktorer 

Jelsness-

Jörgensen m 

fl  

( 2011) 

Norge 

Fatigue ger nedsatt HRQoL hos patienter 

med IBD. Detta gäller speciellt den fysiska 

livskvaliteten. 

Träning Fysiska 

faktorer 

Hos patienter med UC sågs samband 

mellan fysisk funktion och kronisk fatigue, 

vilket innebär svårigheter att utföra fysiska 

uppgifter. 

Arbete 

 

Arbete 

Kronisk fatigue ledde till 50 % lägre 

värden på RP hos både UC och CD 

Möjligheter Arbete 
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Bilaga 9 Tabell 9 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Banovic 

 m fl  

(2011) 

Frankrike 

 

N=81 

59 patienter med CD 

22 patienter med UC 

38 kvinnor och 44 

män 

Bortfall 54 patienter, 

varav 53 ej uppfyllde 

inkl.kriterier och en 

inte svarade på alla 

frågor 

Fastställa samband 

mellan personlighet och 

upplevelsen av fatigue 

när sjukdomen är i 

vilande stadie. 

 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Chi-square 

Mann-Whitney 

Pearsson´s  

korrelationskoefficient 

 

ESS 

HADS 

MFI (fransk 

version) 

ISI 

TCI-R (fransk 

version) 

 

För att förbättra vitaliteten hos patienter 

med IBD i vilande fas är det viktigt att 

identifiera och behandla fatigue som inte 

enbart beror på sjukdomen i sig utan på 

personlighetsdrag. De som hade svårare 

att hantera frustration och hade 

svårigheter att kontrollera, reglera och 

anpassa sig till sjukdomen hade högre 

grad av fatigue. Patienter med hög grad 

av fatigue led mer av ångest (p= 

0,05)och trötthet på dagarna (p=0,001) 

 

 

Medel 

(II) 

Beck m fl.  

(2013) 

Danmark 

 

N=11 kvinnor i 

åldrarna 40-59 år med 

IBD 

Syftet var att undersöka 

hur kvinnliga patienter 

med IBD upplever och 

handkas med fatigue. 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Explorativ 

Bandade intervjuer 

analyserade med 

systematisk 

textkondensation enl. 

Malterud 

En bedömare 

 

HBI 

SCCAI 

MFI-20 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide  

Fatigue fick både fysiska och mentala 

konsekvenser för kvinnorna. Fysisk 

fatigue beskrevs som ” en obehaglig 

känsla som känns i varje led” och som 

kunde leda till att de inte kunde styra 

sina rörelser, de tappade saker och de 

hade ont. De orkade inte träna och vissa 

orkade inte arbeta heltid eller inte alls. 

De tappade koncentrationen på arbetet. 

Det sociala livet blev lidande. Fatigue 

begränsade det dagliga livet. Känslor av 

oro, sorg, självömkan, frustration och 

ilska förekom. De kände skuld för att de 

inte orkade mer, speciellt i 

föräldraskapet. Många kände maktlöshet 

och uppgivenhet. 

 

 

 

 

 

 

Medel 

(II) 
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Carlsson m fl. 

(2001) 

Sverige 

N=6 

Patienter med CD 

 med stomi i åldrarna 

38-68 år.  

3kvinnor 

3 män 

Syftet var att beskriva 

praktiska aspekter i det 

dagliga livet hos 

patienter med CD 

och stomi som led av 

SBS (Short Bowel 

Syndrome)för att öka 

förståelsen för denna 

patientgrupp. Fokus låg 

på näringsintag, 

problem med stomin, 

men även 

socioekonomiska och 

sociala problem 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Explorativ 

3-4 timmar långa intervjuer 

där anteckningar skrevs 

ned samma dag. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide 

utvecklad av den 

ena forskaren 

(Carlsson) och 

utvärderad av en 

erfaren kirurg. 

Intervjuerna 

kompletterades 

med en 

enkät som 

handlade om 

nutrition och 

exkretion. 

Fyra av sex respondenterna led av svår 

fatigue, som gjorde att de hade mindre 

kraft och styrka och gjorde dem tvungna 

att sova på dagtid. Fatigue beskrevs som 

den största orsaken till försämrat 

familjeliv och minskat socialt liv. 

Fatigue är ett komplext begrepp som 

innefattar både social, fysiska och 

psykiska aspekter. Kraftlösheten kunde 

leda till nedsatt sexlust. De orkade inte 

med hushållsarbete i den utsträckning de 

önskade. Alla i studien kände sig 

förstådda av sina arbetsgivare, vilka 

dock kunde glömma bort att patienterna 

inte hade så mycket kraft och energi på 

arbetet ibland. Det fanns ett behov att få 

tala med någon som verkligen förstod 

deras situation 

 

 

Medel 

(II) 

Casellas 

 m fl 

(2012) 

Spanien 

 

N=115 

48 patienter med CD 

67 patienter med UC 

Bortfall 5 % 

51 kvinnor 

64 män 

 

Undersöka om patienter 

med UC eller CD i 

vilande fas får 

normaliserad 

livskvalitet när 

tarmslemhinnan läker 

 

Kvantitativ  

Prospektiv, multicenter, 

Observationstudie 

Kolmogorov-Smirnov test 

Fisher´s exact test 

Mann-Whitney 

Multipel regressionsanalys 

Univariat analys 

 

CGI 

EQ-5D 

ESR 

DFIS 

HB 

IBDQ-36 

SES-CD 

 

Läkning av tarmslemhinnan ledde till 

förbättrad uppfattning av hälsan hos 80 

% av patienterna med IBD, oavsett 

behandling. Det framkom en kliniskt 

relevant skillnad mellan patienter som 

fick återställd HRQoL och de som inte 

förbättrade HRQoL. De som uppgav 

förbättrad hälsa upplevde nästan ingen 

fatigue, de utan förbättring rapporterade 

mer intensiv fatigue 

 ( p<0,001). Fatigue var den starkaste 

determinanten för normaliserad HRQoL. 

 

 

 

 

 

 

Medel 

(II) 
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Cooper m fl. 
(2010) 

Storbritannien 

N=24 

12 patienter med CD 

12 patienter med UC 

13 män och 11 

kvinnor mellan 30-40 

år. 

Utforska hur patienter 

med inflammatorisk 

tarmsjukdom 

IBD tänker att 

personlig kontroll och 

egenvård påverkar 

deras sjukdom 

Kvalitativ 

Del av större prospektiv 

studie. Bandade intervjuer 

på 35min -1,5h som skrevs 

ner och analyserades med 

systemic framework 

analysis enligt Ritchie och 

Lewis. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Många upplevde det som stressande att 

leva med IBD som är sjukdomar vars 

förlopp är svåra att förutsäga. Fatigue 

kunde leda till problem på arbetet då 

arbetsgivare inte förstod deras situation, 

de kände att de måste vara på topp om 

de var på jobbet, annars kunde de stanna 

hemma, enligt arbetsgivaren. De 

upplevde sig inte trodda. Då var det 

viktigt att ha en specialistsjuksköterska 

att dela sina tankar och sin oro med. Det 

var viktigt att ha personlig kontroll över 

sjukdomen. 

 

 

Hög 

(I) 

Czuber-

Dochan m fl.  

(2012) 

Storbritannien 

 

N=46 

28 patienter med CD 

18 patienter med UC 

15 män 

31 kvinnor i åldrarna 

27-80år 

Utforska fatigue och 

hur det påverkar det 

dagliga livet hos 

patienter med IBD och 

se vilka copingmetoder 

de använder för att 

lindra symtom 

Kvalitativ 

Explorativ 

Bandade nedskrivna 

intervjuer på 90-120min 

som tolkades med  

Innehållsanalys 

2 bedömare 

Semistrukturerade 

intervjuer i 5 

fokusgrupper 

 

Alla deltagare upplevde fatigue p.g.a. 

IBD som var en ofrånkomlig del av livet 

hos patienter med IBD och som 

påverkar både den mentala hälsan och 

det sociala livet negativt. Det krävs extra 

planering inför aktiviteter och sociala 

tillställningar. Detta kan leda till 

isolering. De blev beroende av hjälp från 

andra. Många orkar inte jobba och de 

som gjorde det berättar om kampen att 

hålla sig vaken och alert och om rädslan 

att göra misstag. Vissa avstod från att 

skaffa barn för de ansåg sig inte orka ta 

hand o m barn. Kunskapen om fatigue är 

generellt låg hos läkare och tas inte upp 

till diskussion. Patienterna får hitta egna 

strategier för att hantera tröttheten 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

(I) 
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Czuber-

Dochan m fl.  

(2014) 

Storbritannien 

 

N=20 

8 sjuksköterskor 

3 dietister 

2allmänläkare 

2 gastroenterologer 

1 psykolog 

2farmaceuter 

1 kurator 

1 psykiater 

Syftet var att få en 

detaljerad förståelse för 

hur vårdpersonal 

uppfattar att patienter 

med IBD upplever 

fatigue. 

Kvalitativ 

Beskrivande  

Bandade intervjuer: 

face-to -face (4 st)   

telefon (16st) 

Fenomenologi 

Fler bedömare (varje 

bedömare minst 50 % ) 

Semistrukturerade 

djupintervjuer med 

intervjuguide 

Trots att fatigue är ett av de vanligast 

förekommande symtomen vid IBD 

fanns en dålig förståelse hos 

sjukvårdspersonalen, som ansåg att 

fatigue är svårt att förstå och hantera. 

Detta skapar frustration då de känner att 

de inte kan erbjuda den hjälp de vill. 

Personalen upplevde att fatigue får 

många konsekvenser för patienterna på 

det dagliga livet. Det påverkar bl.a. 

studie- och arbetsförmåga. Relationer 

till partners och föräldraskapet blir 

lidande då de är utmattade, de blir 

känslomässigt lidande då de kan 

upplevas som gnälliga och lata. De blir 

beroende av andras hjälp.  

 

 

 

 

Medel 

(II) 

Daniel 

(2001)  

Frankrike 

 

N=5  

2 kvinnor och 3män 

18-24år med IBD 

Syftet var att utöka 

medvetenheten och 

stärka den empiriska 

förståelsen för hur unga 

vuxna med IBD 

upplever att det är att 

leva med sjukdomen. 

Speciellt fokus lades på 

relationer och socialt 

liv och vilka 

förväntningar på 

sjuksköterskor som 

patienterna har. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Bandade intervjuer tolkade 

med fenomenologisk 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide 

Personer med IBD ställs inför många 

livsavgörande utmaningar som påverkar 

dem personligen, deras relationer och 

deras sociala liv. Fyra av fem beskrev 

hur de avskärmade sig från sina 

partners, familjemedlemmar och vänner. 

Sjukdomen tog så mycket energi och tid 

att de kände att de inte orkade ge mer av 

sig själva till andra. Detta kunde leda till 

att de valde att stöta bort sina partners, 

eftersom de kände skuld för att de inte 

orkade vara ”normala”. De kände sig 

oförstådda, bl. a av sjukvårdspersonal. 

De ville bli ”hörda” av de 

sjuksköterskor de träffade 

 

 

 

 

Medel 

(II) 
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Devlen m fl. 

(2014) 

USA 

N=27 

6 patienter med CD 

21 patienter med UC 

14 män 

13 kvinnor 

Ålder 20-59 år 

Syftet var att beskriva 

effekterna av IBD ur ett 

patientperspektiv 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie 

Fokusgrupper och 

individuella intervjuer som 

tolkades med grundad teori 

och MaxQDA (version 

10.0) 

Öppna intervjuer De vanligaste fysiska effekterna var 

smärta, diarré, inkontinens, rektala 

blödningar, systemiska symtom, 

viktnedgång och fatigue. Fatigue var en 

orsak till frånvaro från skola och arbete. 

Medel 

(II) 

Fletcher m fl 

(2008) 

Canada 

N=8 

Kvinnliga 

universtitetsstudenter 

i åldrarna 20-22 varav 

3 med UC och de 

andra med IBS 

Utforska den upplevda 

erfarenheten hos 

kvinnor med antingen 

IBD eller IBS och se 

hur sjukdomen 

påverkar dem och vilka 

copingstrategier de 

använder 

Kvalitativ 

Intervju via e-post  

 Intervju”face-to-face” som 

bandades och skrevs ner  

Fenomenologi 

3 bedömare 

Enkät för 

bakgrundsfakta 

E-mailintervju 

Semistrukurerad 

Face-to – face 

intervju 

Trötthet framkom som ett problem 

bland kvinnorna som kunde känna sig 

utmattade och ur stånd att göra 

”någonting”, de ville bara ligga till 

sängs i fosterställning. Kvinnorna 

uppgav olika copingstrategier för att 

hantera sin sjukdom såsom att ha en 

positiv attityd, stöd från omgivning, 

ignorera problem, utbildning, 

avslappningsmetoder osv. Någon tyckte 

att svårigheterna gjort henne starkare. 

Viktigt att vårdpersonal får insikt i dessa 

känslor för att kunna stötta och hjälpa. 

 

Medel 

(II) 

Graff m fl 

(2011) 

Canada 

 

N=318  

51 % med CD  

49 % med UC) 

19-81 år 

(bortfall 31 %) 

Ej uppgivet antal 

kvinnor resp. män 

Att utvärdera fatigue 

mer utförligt än vad 

som gjorts tidigare hos 

IBD- patienter 

Kvantitativ  

Del av kohort- studie 

Beskrivande statistik 

Chi-square 

Pearssons 

korrelationskoefficient 

Student´s t test 

Bivariat och multipel 

regressionsanalys 

Blodprover:  

Hb, CRP 

Enkäter: 

MFI, PSQI, ESS, 

CPSS, GSI, IBDQ 

Fatigue är vanligt förekommande både 

hos patienter med CD och UC och har 

samband med dålig sömnkvalitet och 

stress. Högre grad av fatigue hos de med 

aktiv sjukdom, men även hos de med 

tyst sjukdom där en tredjedel upplevde 

fatigue. Inget samband med Hb eller 

CRP kunde ses. Högre grad av fatigue 

gav sämre livskvalitet 

 

 

 

 

 

Hög 

(I) 
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Jelsness-

Jörgensen  

m fl  a 

( 2011) 

Norge 

N=2463 

92 patienter med UC 

48 patienter med CD 

2323 friska kontroller 

(bortfall 3 %) 

Undersöka vilken 

påverkan kronisk 

fatigue har på både 

allmän och 

sjukdomsspecifik 

HRQoL hos patienter 

med IBD. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Multicenterstudie 

Beskrivande statistik 

Chi-square 

Pearssons 

korrelationskoefficient 

Student´s t test 

 

SCCAI 

SCDAI 

FQ 

N-IBDQ 

SF-36 

Fatigue ger nedsatt HRQoL hos 

patienter med IBD. Detta gäller speciellt 

den fysiska livskvaliteten. Samband 

sågs mellan kronisk fatigue och IBD -

symtom, rökning och hemoglobinvärde. 

Hos patienter med UC sågs samband 

mellan fysisk funktion och kronisk 

fatigue, vilket innebär svårigheter att 

utföra fysiska uppgifter. Kronisk fatigue 

ledde till 50 % lägre värden på RP hos 

både UC och CD-patienter. 

Hög 

(I) 

Jelsness-

Jörgensen  

m fl b 

( 2011) 

Norge 

N=2463 

92 patienter med UC 

48 patienter med CD 

2323 friska kontroller 

(bortfall 3 %) 

Undersöka prevalensen 

av fatigue hos patienter 

med IBD och 

identifiera 

demografiska och 

kliniska faktorer som 

påverkar fatigue. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Multicenterstudie 

Student´s t test 

Spearmans rangkorrelation 

Linjär regressionsanalys 

PASW 

FeCal-test 

SCCAI 

SCDAI 

FQ 

N-IBDQ 

Kronisk fatigue är vanligare hos 

patienter med IBD än hos friska 

kontroller (p<0,001). IBD- symtom, 

hemoglobinvärde och förändrat 

sömnmönster är prediktorer. IBD- 

patienterna uppgav brist på energi, 

behov av vila, nedsatt muskelstyrka och 

trötthet, vilket understryker att fatigue 

har negativ inverkan på den fysiska 

funktionen. 

Hög 

(I) 

Jelsness-

Jörgensen m 

fl  

( 2012) 

Norge 

N= 140 

92 patienter med UC 

(47 % kvinnor) 

48 patienter med CD 

(75 % kvinnor) 

( bortfall 3 %) 

Undersöka hur kronisk 

fatigue påverkar 

sjukdomsrelaterade 

bekymmer hos IBD- 

patienter 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Multicenterstudie 

Student´s t test 

Spearmans rangkorrelation 

Linjär regressionsanalys 

PASW 

FQ 

N-IBDQ 

RFIPC 

SF-36 

Kronisk fatigue ger upphov till högre 

nivå av oro för t.ex. stomi, förlorad 

tarmkontroll, brist på energi, tidig död, 

operation, bli en börda och cancer, 

vilket i sin tur gav upphov till lägre 

livskvalitet. 

 

Hög 

(I) 

Lesage m fl  

(2011) 

Frankrike 

N=2424 

1494 med CD 

741 med UC 

189 med IC 

( 62 % kvinnor) 

Dessutom:  

770 läkare 

1104 anhöriga 

40 % svarsfrekvens 

 

Syftet var att lära mer 

om IBD- patienters 

funderingar och 

jämföra dessa med nära 

anhörigas och 

behandlande läkares 

åsikter. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsundersökning 

Beskrivande statistik 

Chi-Square 

T-test 

Cohen icke-parametriskt 

test 

RFIPC 

MFI-20 

70 % av patienterna upplevde att IBD 

påverkade det dagliga livet. Hälften av 

patienterna, oavsett diagnos, upplevde 

fatigue. Av dessa upplevde 2/3 detta 

som ett dagligt bekymmer. De flesta  

(ca 80 %) kände att det hjälpte att tala 

om sjukdomen för att få anhöriga att 

förstå deras situation. Många av dessa 

var rädda att de skulle upplevas som 

gnälliga och därför valde de främst att 

tala med sin läkare eller nära anhöriga 

Hög 

(I) 
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och mer sällan med vänner eller 

kollegor. Läkarna tenderade att 

underskatta sjukdomens påverkan på 

arbete, familj, känsloliv, fritid, humör 

och förekomst av fatigue. Läkarna 

överskattade dock patienternas 

kunskaper om sjukdomen. Överlag så 

stämde uppfattningarna väl överens när 

det gällde anhöriga och patienter, 

speciellt när det gällde smärtupplevelse 

och hur sjukdomen påverkar humör och 

det faktum att patienterna inte kan 

planera aktiviteter i förväg. Däremot var 

de anhöriga inte så medvetna om vilka 

ansträngningar som krävs av patienterna 

för att kunna genomföra dagliga 

aktiviteter 

 

Lönnfors m fl 

(2014) 

Belgien 

Österrike 

N= 4670 

62 % med CD 

33 % med UC 

5 % annan form av 

IBD eller ej ännu 

fastställd diagnos 

66 % kvinnor 

33 % män 

De kom från 25 olika 

länder och 

rekryterades på 

internet via EFCCA 

Inget bortfall 

redovisas utan antalet 

begränsades till ett 

visst antal per land. 

Att få en internationell 

överblick över hur IBD 

påverkar det dagliga 

livet hos de drabbade 

och att få en bättre 

förståelse för hur 

kvaliteten på vården 

kan förbättras. Man 

ville också se skillnader 

mellan olika länder, 

åldersgrupper och 

subgrupper. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Multicenterstudie 

Beskrivande statistik 

Enkät utvecklad av 

EFCCA som 

besvarades på 

internet med 52 

frågor i sex 

kategorier 

50 % av respondenterna hade känt sig 

trötta varje dag under deras senaste 

skov, 95 % åtminstone en dag i veckan.  

Under lugna perioder av sjukdomen 

kände sig 20 % trötta varje dag och 83 

% åtminstone en dag i veckan. 70 % 

uppgav att de varit borta från arbetet 

p.g.a. IBD et senaste året. Den 

vanligaste orsaken (51 %) var fatigue, 

de hade inte tillräckligt med energi för 

att ta sig igenom dagen. 24 % hade fått 

negativa kommentarer från chefer och 

medarbetare med avsikt på deras 

arbetsförmåga p.g.a. IBD 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

(II) 



 

8 
 

Minderhoud 

m fl 

(2003) 

Nederländ-

erna 

N=147 

80 patienter med IBD 

53 kvinnor och 46 

män 

67 friska kontroller 

(bortfall 46 %) 

Att undersöka 

prevalensen av och 

svårigheter orsakade av 

fatigue hos patienter 

med ”tyst” IBD och 

undersöka samband 

mellan fatigue-

livskvalitet. En hypotes 

var att fatigue hos IBD-

patienter beror på 

hypocortisolism 

Kvantitativ 

Tvärsnittsundersökning 

Fall- kontroll 

Beskrivande statistik 

Student`s  t-test ( unpaired) 

Pearsson´s  

Korrelationskoefficient 

Bortfallsanalys 

 

 

Blodprover: 

Kreatinin,natrium, 

kalium,CRP 

ferritin, glukos, 

vita blodkroppar, 

Hb, folat, B12, 

Cortisol. 

Enkäter: 

CAIUC 

CDAI 

IBDQ MFI 

Mer än 40 % av alla IBD- patienter med 

tyst sjukdom led av fatigue. Alla 

dimensioner på livskvalitet mätt med 

IBDQ var negativt korrelerade med alla 

dimensioner på fatigue, MFI (p<0,001, 

vilket innebär att fatigue påverkar 

livskvaliteten i stor utsträckning. 

Däremot uppvisades inget samband 

mellan fatigue och halt av cortisol i 

blodet. 

Medel 

(II) 

Mukherjee 

 m fl.  

(2001) 

Storbrittanien 

 

N=24  

föräldrar med IBD 

(varav 19 mödrar och 

fem fäder) från två 

olika sjukhus 

Syftet var att identifiera 

föräldrarnas syn på hur 

föräldraskapet påverkas 

av IBD, vilka effekter 

som noterades hos 

barnen och hur 

föräldrarna handskades 

med svårigheter. Även 

hjälpbehovet ville 

undersökas. 

K Kvalitativ: Fokusgrupper 

och enskilda intervjuer. 

Dessa bandades utom i två 

fall 

Innehållsanalys; kodning 

av två bedömare 

Halvstrukturerade 

intervjuer och 

SIBDQ för 

demografiska data. 

Föräldrarna uppger fler negativa än 

positiva effekter av IBD på 

föräldraskapet, mödrar rapporterade fler 

svårigheter än fäder och det gjorde även 

de med yngre barn. Förutom diarré´ och 

inkontinens så var smärta och trötthet 

något som ledde till begränsningar i 

föräldraskapet. De isolerade sig, deras 

sociala liv blev begränsat. De orkade 

inte leka med sina barn i önskvärd 

utsträckning och förlorade lättare 

humöret. Vissa valde av den 

anledningen att bara skaffa ett barn. 

Barnen fick ta stort ansvar i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Mukherjee 

 m fl  

(2002) 

Storbritannien 

 

 

 

 

N=23  

barn till patienter med 

IBD 

14 flickor och 9 

pojkar 6-20 år 

Bortfall 2 pojkar 

Syftet var att beskriva 

vad barn förstår om 

deras föräldrars 

sjukdom, hur det 

påverkar deras dagliga 

liv, vad de gör för att 

hantera svårigheter och 

vad de önskar för hjälp 

utifrån. 

K Kvalitativ:  

Bandade intervjuer enskilt 

eller tillsammans med 

syskon. 

Innehållsanalys; kodning 

av två bedömare. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. De 

yngre barnen 

ritade teckningar 

för att underlätta 

intervjusituationen. 

Sju av barnen påverkades inte nämnvärt 

av föräldrarnas sjukdom, de ansåg inte 

denna som allvarlig. Detta oberoende av 

barnens ålder. Fem stycken ansåg att 

sjukdomen var allvarlig och resten 

tyckte att sjukdomen var allvarlig för att 

den påverkade det dagliga livet, men 

inte allvarlig för att den inte var 

livshotande. Den negativa påverkan 

bestod mestadels av att föräldrarna inte 

orkade så mycket, vilket kunde leda till 

att barnen fick ta mer ansvar. Barnen 

kunde känna skuld, ilska, och 

nedstämdhet. Deras sociala liv blev 

begränsat. Även positiva effekter 

förekom: deras relation med föräldrarna 

stärktes i vissa fall. 

Medel 

(II) 

Piche m fl  

(2010) 

Frankrike 

N= 152 

92 patienter med CD 

40 patienter med IBS 

20 friska kontroller 

 

95 kvinnor och 57 

män 

Inget bortfall 

redovisat 

Undersöka förekomst 

av IBS-liknande 

symtom hos patienter 

med ”vilande” CD och 

jämföra påverkan av 

dessa symtom hos 

patienter med CD och 

IBS när det gäller 

skattad HRQoL och  

fatigue 

P Kvantitativ 

Prospektiv, kontrollerad 

Beskrivande statistik 

Mann-Whitney u-test 

Anova 

Chi-square 

Logistisk regressionsanalys 

 

Francis  Score 

Likert scales 

FIS 

Short-form Beck 

HADS 

Patienter med CD i vilande skede som 

uppvisade IBS-liknande symtom, hade 

signifikant mer djupgående förändringar 

av HRQoL, mer fatigue och 

depressioner jämfört med de 

Crohnpatienter utan IBS-symtom. 

Fatigue var en viktigt bestämmande 

faktor för HRQoL för både IBS-

patienter och Crohnpatienter med IBS-

symtom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Pihl-

Lesnovska, 

 (2009) 

Sverige 

N=11 

6 män 

5 kvinnor i åldrarna 

29-83 år 

 

Identifiera och beskriva 

hur patienter med CD 

 upplever livskvalitet 

Kvalitativ 

Bandade nedskrivna 

intervjuer 20-60 min 

Grundad teori enligt Glaser 

1 intervjuare 

2bedömare 

Intervju med 

öppna frågor. 

Första frågan: 

Vill du vara vänlig 

och beskriva vad 

livskvalitet innebär 

för dig? 

Följdfrågor. 

Livskvaliteten varierade beroende på 

hur väl de lyckades hantera de 

begränsningar som sjukdomen innebär. 

Fem teman framkom: självbild, 

bekräftande relationer, maktlöshet, 

attityd mot livet och känsla av 

välbefinnande. Trötthet kunde leda till 

social isolering och en känsla av 

besvikelse, då de inte orkade lika 

mycket som andra. De var rädda att 

svika vänner och anhöriga. De med 

positiv attityd kände sig mindre 

kraftlösa än de med negativ attityd som 

kunde känna sig konstant, väldigt trötta. 

Det är svårt att veta vad som är orsak 

och verkan, gör tröttheten att man blir 

negativ eller tvärtom? 

Hög 

(I) 

Romberg-

Camps m fl 

(2010) 

Nederländer-

na 

 

N=707 

304 patienter med CD 

368 patienter med UC 

35 patienter med IC 

 (indeterminate 

colitis) 

Hälften kvinnor, 

hälften män 

(bortfall 35 %) 

Syftet med  

studien var att 

undersöka förekomsten 

och svårighetsgrad av 

fatigue och dess 

påverkan på livskvalitet 

vid IBD  

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Multicenterstudie 

Pearson chi-square 

Multipel regressionsanalys 

Blodprov: 

Hb 

Enkäter: 

HADS 

HBI 

MFI-20  

IBDQ,  

SF-36 

 

Vid IBD är det vanligt med fatigue, 

även när sjukdomen är “tyst”. Hos 

patienter med CD ledde anemi till sämre 

värden på SF-36 något som inte visade 

sig hos patienter med UC, där 

blodvärdet inte påverkade. Fatigue 

påverkar livskvaliteten och det är därför 

viktigt att läkare blir medveten om detta 

i behandlingen av IBD. 

Hög 

(1) 

Römkens, m 

fl 

(2011) 

Neder-

länderna 

N=227 

117 patienter med CD 

55 patienter med UC 

50 patienter med 

Lynch (kontrollgrupp) 

39 % män 61 % 

kvinnor 

(bortfall 26 %) 

 

Undersöka prevalensen 

och möjliga faktorer av 

fatigue hos polikliniska 

IBD- patienter 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Fall- kontroll 

Beskrivande statistik 

Chi-square 

Student´s t test 

p-värde <0.05 signifikant 

 

Blodprover: 

Hb, blodceller, 

CRP, albumin och 

vitamin B12 

Enkäter: 

HBI 

PFS 

 

64 % av IBD- patienterna upplevde 

fatigue. Ingen signifikant skillnad 

mellan CD och UC. Högre prevalens 

hos de med aktiv sjukdom, men även 40 

% av de med tyst sjukdom upplevde 

fatigue som påverkade det dagliga livet 

Medel 

(II) 
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Soares Sarlo 

m fl. 

(2008) 

Brasilien 

N=8 

Män och kvinnor (ej 

uppgivit hur många 

av vardera kön) med 

CD i åldrarna 20-59 

år. 

Förstå innebörden av 

att leva med CD 

K Kvalitativ 

Djupintervjuer som 

bandades och skrevs ner 

och tolkades med  

Hermeneutik enligt Giorgi 

Fler bedömare 

Djupintervjuer 

med huvudfrågan: 

Hur är det för dig 

att leva med 

Crohn´s sjukdom? 

Patienter med CD 

 får ändra hela sitt livsperspektiv. 

Vetskapen om att sjukdomen är kronisk 

kan leda till negativa känslor, men kan 

även få positiva effekter, då en sundare 

livsstil kan få dem att må bättre. 

Känslan av svaghet som sjukdomen för 

med sig kan få dem att avstå från 

antaganden. 

Det är viktigt för vårdpersonal att förstå 

människans natur, hur de är som 

personer, deras känslor för att bäst 

kunna hjälpa och ge adekvat vård. 

Medel 

(II) 

Schneider m 

fl. 

(2008) 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=7 

Kvinnor med 

IBD/IBS i åldrarna 

18-22 år 

 

Syftet var att utforska 

unga 

universitetsstuderande 

kvinnors erfarenheter 

av att leva med 

IBD/IBS med speciellt 

fokus på den negativa 

inverkan av sjukdomen 

på välbefinnande och 

livskvalitet. 

K Kvalitativ  

Explorativ 

Bandade nedskrivna 

intervjuer vid flera 

tillfällen utförda av en 

forskare. Materialet 

granskades av tre forskare 

och tolkades med 

fenomenologisk ansats 

enligt Patton men även 

enligt van Manen 

Enkät för 

bakgrundsfakta 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Kvinnorna upplevde en kaskad av 

negativa effekter av sjukdomen såsom 

hjälplöshet, förlägenhet och oro. Fatigue 

och smärta var de symtom som 

besvärade kvinnorna mest. Fatigue 

beskrevs som ”ständigt närvarande”. De 

kände sig ”dränerade, svaga, trötta”. 

”Tröttheten tog ”musten ur dem”. De 

beskrev som att de inte hade någon 

energi och att de ”bara måste ligga ner”. 

De enklaste sysslor kunde bli 

oöverstigliga. Detta ledde till att de inte 

ville delta i dagliga aktiviteter, de fick 

ändra hela sin livsstil. Känslor av skam 

och skuld förekom. 

 

 

Medel 

(II) 
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Wolf m fl 

(2008) 

Canada 

N=282 med IBD 

varav 75 % kvinnor 

Bortfall 3 % 

Att undersöka IBD- 

patienters subjektiva 

erfarenheter av hur 

sjukdomen påverkar 

deras dagliga liv för att 

utveckla bättre 

mätinstrument, då de 

som fanns tillgängliga 

inte belyser alla 

aspekter t.ex. positiva 

K Kvalitativ: Elektronisk 

enkät på internet eller 

pappersenkät med öppen 

frågeformulering. 

Innehållsanalys; kodning 

av två bedömare 

Del av större kvantitativ 

studie 

Del av IBDQ Sex huvudteman med flera 

underliggande teman framkom: Fysisk, 

känslomässig, social, kognitiv, 

självreglering och praktisk funktion. 

Under temat fysisk påverkan av IBD 

framkom bl.a. att upplevelsen av fatigue 

kunde leda till känsla av ”mental slöhet” 

vilket i förlängningen ledde till att vissa 

patienterna inte kunde sköta sina 

arbeten, de fick sämre ekonomi och 

hade ingen energi att få saker gjorda. 

Det sociala livet blev lidande för vissa. 

Även positiva aspekter framkom, de 

levde sundare och lärde sig organisera 

sina liv. 

Hög 

(I) 

 

Ordlista: 

BSI: Brief Symtom Inventory (mäter oro och ångest i samband med olika psykiska symtom) 

CAIUC: Clinical Activity Index for Ulcerative Colitis (mäter sjukdomsaktivitet) 

 

CDAI:Crohn´s Disease Activity Index ( mäter sjukdomsaktivitet) 

 

CGI:Clinical Global Impression ( mäter hur allvarlig sjukdomen är) 

CRP: C-reaktivt protein (biologisk markör på systemisk inflammation) 

CPSS:Cohen Perceived Stress Scale (undersöker hur stress påverkar en sjukdom) 

DFIS: Daily Fatigue Impact Scale (mäter patientens uppfattning av fatigue) 

EFCCA: European Federation of Crohn´s and Ulcerative Colitis Assocations 

ESS: The Epworth Sleepiness Scale (mäter daglig trötthet) 

EQ-5D: EuroQual-5 dimension (enkät för att mäta hälsostatus) 

ESR: Erythrocyte Sedimention Rate (mäter biologisk aktivitet) 
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FeCal-test: Feacesprov som mäter calprotectin som är markör på inflammation i tarmen 

FQ: Fatigue questionnaire (mäter både fysisk och mental fatigue, innehåller 11 områden, indelad i två huvudområden. Utvecklad av Chalder et al) 

GSI: General Severity Index 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale (mäter depression och ångest hos patienter med fysiska sjukdomar) 

HB: Hemoglobin  

HBI: Harvey Bradshaw Index (mäter sjukdomsaktivitet, ursprungligen utvecklat för CD) 

ISI:The Insomnia Severity Index (ger ett index på svårighetsgrad på sömnlöshet inklusive upplevda konsekvenser dagtid) 

MFI: Multidimensional Fatigue Inventory  

MFI, fransk version innehåller fyra dimensioner: General Fatigue, Mental Fatigue, Motivation, Reduced Activity. 

IBDQ: Mäter sjukdomsspecifik HRQoL. Skala32-224. Högre poäng= bättre HRQoL  

PFS: Piper Fatigue Scale (enkät för att mäta fatigue, ursprungligen utvecklat för cancerpatienter) 

PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index (enkät som mäter sömnkvalitet och sömnstörning under senaste månaden) 

SCCAI: Simple Clinical Colitis Activity Index 

SCDAI:Simple Crohn´s Disease Activity Index 

SES-CD: Simple Endoscopic Score for Crohn´s disease (mäter skada på tarmslemhinnan) 

SF-36: Short Form 36 (enkät som mäter allmän HRQoL, uppdelad i åtta dimensioner: PF= fysisk funktion, RP= rollbegränsning p.g.a. fysiska problem, BP= kroppssmärta, 

GH= allmän hälsa, VT= vitalitet, SF= social funktion, RE= rollbegränsning p.g.a känslomässiga problem och MH= mental hälsa.)  

RIFPC: Rating Form of IBD Concerns (sjukdomsspecifik enkät, utvecklad av Drossman et al, värderar bekymmer och oro hos patienter med IBD) 

TCI-R Temperament and Character Inventory (enkät som mäter fyra dimensioner av temperament och 3 dimensioner av personlighetskaraktär) 

 


