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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Funktionella mag-tarmbesvär omfattar smärta i buken som inte har 
diagnotiserats, men som orsakar smärta som kan yttra sig som vanlig knip i hela magen eller 
bara en del av magen. Många får sura uppstötningar eller har varierande avföring som diarré 
eller förstoppning.  Personer med funktionella mag-tarmbesvär utgör en stor del av 
patienterna som besöker hälso- och sjukvården och kan bero på allt från stress eller 
förstoppning till allvarligare sjukdomar som cancer. Sjuksköterskan kan hjälpa genom att 
finnas som stöd och ge egenvårdsråd om livsstilsförändringar.  
Syfte: Studiens syfte var att belysa personens upplevelser av livsstilsförändringar vid 
funktionella mag-tarmbesvär. 
Metod: En litteraturstudie baserad på sex vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har 
genomförts. Artiklarna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans tolkning 
av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen indikerade till fem huvudkategorier som var; Sociala aktiviteter och 
relationer, Kost och hälsa, Fysisk aktivitet, Alternativa metoder, Tillit till receptfria 
läkemedel.  I resultatet visade sig att personer med funktionella mag-tarmbesvär upplever 
känslor som oro, skam och rädsla, och drog sig helst undan sociala aktiviteter. Personerna 
upplevde att fysisk motion och avslappningsövningar kunde lindra eller förebygga deras 
symtom, samtidigt som kosten hade stor betydelse för deras hälsa. 
Slutsats: Slutsatsen av studien visade att personerna med funktionella mag-tarmbesvär 
upplever att deras vardag och dess sociala aktiviteter och relationer påverkades av 
sjukdomen. Många upplevde olika bemötande av nära och kära, men även av vårdpersonal. 
Det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap om funktionella mag-tarmbesvär för att kunna ge 
personer med sjukdomen ett värdigt bemötande som inte skapar misstro utan trygghet. 
 
Nyckelord: Funktionella mag-tarmbesvär, livsstilsförändringar, upplevelser. 
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Inledning 

Enligt Stake-Nilsson, Hultcrantz, Unge och Wengström (2011) lider flera personer idag av 

smärta i buken eller andra besvär såsom illamående, halsbränna, gaser, diarré och 

förstoppning.  Dessa besvär samlas under begreppet FGID, functional gastrointestinal 

disorders, tillstånd som trots utredningar inte fått en diagnos eller förklaring, och det är därför 

svårt att få behandling för sina besvär. De två mest förekommande tillstånden bland 

funktionella gastrointestinala besvär är funktionell dyspepsi, FD, och Irritable Bowel 

Syndrome, IBS. Stake-Nilsson et al. (2011) påvisar att idag lider cirka 11-20 procent av den 

svenska befolkningen av dessa besvär och var tjugonde besök ute på vårdcentraler är 

funktionella mag-tarmbesvär och det kan medföra höga samhällskostnader då fler 

sjukanmäler sig från arbetet, många sjukvårdsbesök samt läkemedelsförskrivning (Stake-

Nilsson et al., 2011). 

 

Det finns idag få vetenskapliga studier med kvalitativ design som handlar om funktionella 

mag-tarmbesvär och hur det bäst kan lindras eller förebyggas, och Trinkley och Nahata 

(2011) påvisar att det finns riktlinjer för att behandla till exempel IBS, men dessa riktlinjer 

inriktar sig ofta på behandling av läkemedel. Det finns kunskap om icke-farmakologiska 

behandlingar, men den kunskapen är enligt Trinkley och Nahata (2011) relativt okänd bland 

vårdpersonal (Trinkley & Nahata, 2011). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan 

sjuksköterskor enklast införskaffa sig aktuell kunskap genom en sammanställning av 

vetenskaplig forskning och därmed arbeta evidensbaserat. Genom ökad kunskap av aktuell 

forskning kan sjuksköterskan öka sina möjligheter att utöva evidensbaserad omvårdnad som 

kan bekräfta och stödja personer med funktionella mag-tarmbesvär då personer med FGID 

utgör en stor del av patienterna som besöker hälso- och sjukvården (Willman et al., 2011). 

 

Stake-Nilsson et al. (2011) fortsätter med att sjuksköterskor idag kan hjälpa personer med 

FGID genom att införskaffa sig kunskap inom funktionella mag-tarmbesvär då det har visat 

sig att den bästa hjälpen för personer med FGID är i form av egenvårdsråd om 

livsstilsförändringar. Vid mötet mellan sjuksköterska och personer med FGID kan det vara 

till stor hjälp om sjuksköterskan kan förklara att forskning visar att besvären kan förbättras 

genom livsstilsförändringar. Genom att belysa personens upplevelser av livstilsförändringar 

vid funktionella mag-tarmbesvär kan sjuksköterskor bygga på sin kunskap och där med skapa 
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förståelse för personer med FGID. Sjuksköterskor kan skapa ett bemötande som visar på 

förståelse och kan stödja personerna med FGID, vilket vid oförståelse eller okunskap kan bli 

svårt att förmedla till patienten (Stake-Nilsson et al., 2011).  

Bakgrund 

Funktionella mag-tarmbesvär 

Enligt Häuser, Layer, Henningsen och Kruis (2012) blir mag-tarmbesvär mer förekommande 

och kan bero på allt från stress eller förstoppning till allvarligare sjukdomar som cancer. 

Häuser et al. (2012) påstår att i många fall finns ingen förklaring till vad smärtan beror på, 

samtidigt som fler människor idag besväras av magont (Häuser et al., 2012). Stake-Nilsson et 

al. (2011) fortsätter med att funktionella mag-tarmbesvär kan omfatta smärta i buken som inte 

har diagnotiserats men som ändå orsakar mycket onödigt lidande. Inom varje område av 

funktionella mag-tarmbesvär finns i sin tur ett antal undergrupperingar. De två vanligaste 

funktionella mag-tarmsjukdomarna är IBS (Irritable Bowel Syndrome, funktionell 

tarmsjukdom) och funktionell dyspepsi (magkatarr, funktionell magsäcks- och 

tolvfingertarmsjukdom) som ger besvär i olika delar av mag-tarmkanalen (Stake-Nilsson et 

al., 2011). Funktionell mag- tarmsjukdom FGID betyder att det finns symtom/besvär utan 

bakomliggande förklaring (Häuser et al., 2012). 

Irritable Bowel Syndrome 

Enligt Häuser et al. (2012) är Irritable bowel syndrome (IBS) en funktionell tarmsjukdom 

som omfattar buksmärta som kan yttra sig som knip och känsla av uppblåshet, samt 

varierande avföring. Personer med IBS kan drabbas av andra gastrointestinala besvär som 

gastroesofageal refluxsjukdom (magsaftsreflux), dyspepsi och funktionell förstoppning 

(Häuser et al., 2012). Symtomen kan vara i flera år och återkommer ofta i skov. Häuser et al. 

(2012) fortsätter med att symtomen kan variera och är ofta matrelaterade. Det finns ingen 

konstaterad orsak men besvären kan ha utvecklats till följd av någon typ av mag-

tarminfektion eller av långa perioder av stress. Patienter med IBS ger höga kostnader för 

hälso- och sjukvården genom sjukfrånvaro och ständiga sjukvårdsbesök (Häuser et al., 2012). 

 

World Gastroenterology Organisation, (WGO), (2009) beskriver att innan diagnos av IBS 

ställs måste sjukdom med anatomiskt påvisbara sjukliga förändringar i ett eller flera organ 
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kunnas uteslutas helt. Undersökningar som kan vara aktuella är till exempel antikroppstest, 

blodprov samt rekto-, gastro- och koloskopi (World Gastroenterology Organisation, 2009). 

Diagnos av FGID kan ställas med hjälp av symtomkriterier, de såkallade Rom-III kriterierna 

som enligt Longstreth et al. (2006) påvisar att IBS är en sjukdom med återkommande besvär 

av smärta eller obehag i buken som pågått under minst tre dagar per månad under de senaste 

tre månaderna. De första symtomen skall ha dykt upp för minst sex månader sedan och 

symtomen skall dessutom uppfylla minst två av följande: Symtomen lindras av toalettbesök, 

och när symtomen försämras är det kopplat till en ändrad avföringsfrekvens och förändrad 

konsistens på avföringen (ibid.). 

 

WGO (2009) menar på att samtidigt som funktionella mag-tarmbesvär kan uppkomma på 

grund av stress kan också stress förvärra besvären hos personer med IBS, vilket ofta leder till 

att en ond cirkel skapas. Sjukdomen har i flertalet fall associerats till ångest och eller 

depression hos personerna med FGID. Flera av patienterna med IBS rapporterar om symtom 

som liknar dyspepsi, till exempel illamående och halsbränna (WGO, 2009).  

Funktionell Dyspepsi 

Enligt Stake-Nilsson et al. (2011) kan personer som drabbats av funktionell dyspepsi uppleva 

symtom som ”uppkördhet efter maten”, tidig mättnadskänsla, smärta eller en brännande 

känsla från övre delen av magen. Besvären härstammar från magsäcken eller 

tolvfingertarmen (Stake-Nilsson et al., 2011). Halsbränna och sura uppstötningar ansågs förr 

ingå i symtomen hos dyspepsi, men hänvisas nu till termen gastroesofageal reflux (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Stake-Nilsson et al. (2011) påvisar att 

personer med dyspepsi ofta drabbas av halsbränna och sura uppstötningar tillsammans med 

ordinarie symtom. Precis som hos IBS så tillkommer diagnosen Funktionell Dyspepsi först 

efter uteslutning av andra sjukdomar (SBU-rapport 2007).  

 

Det finns enligt Stake-Nilsson et al. (2011) idag ingen direkt behandling som kan bota 

funktionella mag-tarmbesvär. Sjukvården kan erbjuda information om diagnosen, dietråd och 

eventuell behandling av vissa förekommande symtom som smärta, illamående och halsbränna 

(ibid.). SBU (2007) uppger att syrahämmande preparat kan ha lindrande effekt vid dyspepsi. 

Vid smärta kan receptfria läkemedel ges då paracetamol är att föredra framför icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) då dessa och opiater har icke önskvärda sidoeffekter 

på det gastrointestinala området. Receptbelagda och receptfria NSAID kan orsaka mag-
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tarmbesvär som kan resultera i blödning, sår eller perforation i mage eller tarmar då de 

innehåller acetylsalicylsyra som kan ha negativ effekt på bukslemhinnan. Opiater ska 

undvikas, då beroende och missbruk är en stor risk i ett sådant kroniskt tillstånd (SBU, 2007). 

Kost som producerar mindre gas kan vara till hjälp, lättyoghurt, till exempel, innehåller bra 

bakterier och kan hjälpa till att upprätthålla en gynnsam miljö i tarmen. Det kan underlätta att 

inte äta så mycket grova grönsaker (som kål, bönor och ärtor), vete, lakrits, mjölk, alkohol 

och kaffe, eftersom det kan ge mer gaser i magen. För vissa personer och vissa 

probiotikastammar har inom klinisk prövning bevisad effekt för uppblåsthet, buk- och 

väderspänning (WGO, 2009).  

 

Enligt WGO (2009) kommer symtomen hos de flesta personer med IBS sannolikt att kvarstå, 

men inte förvärras. För en del kan symtomen försämras, medan andra återhämtar sig helt från 

sjukdomen. WGO (2009) påvisar att 18 % av ett slumpmässigt urval av 1021 personer av den 

amerikanska befolkningen som hade IBS, hade 38 % inte längre besvär 12-20 månader 

senare. Faktorer som kan påverka prognosen negativt kan vara oro för ytterligare sjukdomar 

som inte omfattar FGID, kronisk stress, psykisk sjukdom eller psykologiska besvär. WGO 

(2009) förklarar att faktorer som kan bidra som hälsofrämjande är att personer med FGID 

accepterar sin sjukdom samt att vårdpersonal finns som positivt stöd och informerar om 

sjukdomen (WGO, 2009).   

Upplevelser 

En upplevelse är enligt Birkler (2007) en händelse en person är med om och hur personen 

uppfattar situationer eller olika ting. Det kan skilja mellan vårdpersonals respektive en 

patients upplevelse kring hälsa och ohälsa. Det kan skapa missförstånd mellan sjuksköterska 

och patient ifall de upplever patientens hälsotillstånd olika. Birkler (2007) tror att ifall 

vårdpersonalen ska kunna bemöta, stödja och arbeta hälsofrämjande behövs en ökad 

förståelse för hur personer med FGID upplever de livsstilsförändringar som kan behövas göra 

(ibid.). Asp och Fagerberg (2012) fortsätter med att inom vårdvetenskap studeras icke-

materiella fenomen som hälsa och smärta, och kunskap kan spridas genom människor som 

berättar om hur de upplever dessa sin hälsa och eventuell smärta (Asp & Fagerberg, 2012).  

 

Häuser et al. (2012) påvisar att personer med FGID kan ha svårt att acceptera att sjukdomen 

inte har några direkta lösningar och att deras symtom kan vara i flera år eller bli kroniska. 

Häuser et al. (2012) menar på att det är viktigt att acceptera sjukdomen och försöka hantera 
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den. Sjuksköterskor kan förmedla kunskap om sjukdomen och ge råd till patienter med FGID, 

och hur de kan hantera sin sjukdom och dess symtom (Häuser et al., 2012). 

 

Enligt Stake-Nilsson et al. (2011)  kan besvären ha med personers livssituation att göra och 

brukar avta med åldern. I yrkesverksam ålder kan jobb, barn och fritidsaktiviteter vara 

stressigt och de hormoner som utsöndras vid stress påverkar magen. Stake-Nilsson et al. 

(2011) menar att sjuksköterskor kan med sin omvårdnadskompetens spela en viktig roll för 

den grupp människor som lider av mag-tarmbesvär. För personer med IBS utvecklar vården 

idag så kallade IBS-skolor. Syftet är att ge personer ökad kunskap om sina besvär. Dessa 

patientutbildningar har visat positiva effekter inte bara i form av ökad kunskap utan även 

minskad psykologisk stress och mindre fysiska besvär. Personer med funktionell dyspepsi 

skulle kunna inkluderas för att nå hela gruppen med FGID. Sjuksköterskor kan genom 

utbildning om FGID utveckla sin profession för att möta dessa personer, ge dem tid, stöd och 

egenvårdsråd för att hantera de livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga (Stake-Nilsson 

et al., 2011).   

Livsstilsförändringar  

Enligt Halpert et al. (2007) kan en hektisk livstil med stress och oro förvärra symtomen hos 

personer med FGID, och Monsbakken, Vandvik och Farup (2006) fortsätter med att de flesta 

personer med IBS tycker att deras diet påverkar hur de mår och ofta gör kostrelaterade 

förändringar för att må bättre (Halpert et al., 2007; Monsbakken et al., 2006).  

 

Allmän vägledning om kost för personer med FGID är fiberrik kost, regelbundna måltider, 

intag av tillräckligt med vätska och regelbunden fysisk aktivitet (WGO, 2009). Häuser et al. 

(2012) fortsätter med att ofta får personer med FGID göra livstilsförändringar då sjukdomen 

påverkar deras vardag mer eller mindre varje dag, och personerna får upprepade gånger 

frånvara från deras arbete på grund av deras hälsa, och många får ofta ge upp aktiviteter som 

att gå ut till restauranger eller åka bort på semester. Häuser et al. (2012) påvisar att förändring 

av livsstil och vardagsvanor kan förbättra hälsan och minska riskerna för sjukdom. Olika 

livstilsförändringar som kan ha betydelse för personer med FGID kan vara fysisk träning, lära 

sig hantera sina symtom genom till exempel hypnos, avslappningstekniker, psykodynamisk 

terapi och kognitiv beteendeterapi samt stresshantering (Häuser et al., 2012). 
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Teoretisk referensram 

Dorothea Orems (2001) egenvårdsteori presenterades första gången 1971 och den bygger på 

bland annat Orems egna erfarenheter av arbete inom omvårdnad, och läroplaner för 

sjuksköterskeutbildningen som hon utformade under 1950-talet. Dorothea Orems 

egenvårdsteori har fått stor betydelse inom sjukvården. Orem var sjuksköterska och 

publicerade flera idéer där hon definierade egenvård som ”aktiviteter som den enskilde 

initierar och utför i syfte att uppehålla liv, hälsa och välbefinnande”. Orem menar på att 

människan har själv de resurser som behövs för egenvård, om det inte gäller sjukdom då 

Orem (2001) anser att vårdpersonal är av stor hjälp. Orem anser att det finns ett behov att 

utveckla omvårdnad till en praktisk vetenskap. Orem delar upp sin teori i tre olika faser: 

värderingsfasen, som innebär att personen ska få klarhet i vilka handlingar som är 

nödvändiga för att säkerställa hälsa och välbefinnande, planeringsfasen, som handlar om att 

systematiskt planera dessa handlingar och sist genomförandefasen, som är den fas då 

handlingarna genomförs (Orem, 2001). Stake-Nilsson et al. (2011) tillägger att på lång sikt 

kan egenvård hjälpa personer med funktionella mag-tarmbesvär inte minst genom att minska 

sjukfrånvaro och därmed minska samhällskostnader, utan även stärka personers välmående 

och förbättra deras livssituation (Stake-Nilsson et al., 2011).   

Syfte  

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av livsstilsförändringar vid funktionella 

mag-tarmbesvär. 

Metod  

En litteraturstudie med kvalitativ design har genomförts. Enligt Olsson och Sörensson (2011) 

fördjupar sig forskaren successivt och resultatet grundar sig på insamlad information. Vid 

litteraturstudier görs en systematisk sökning efter litteratur i form av artiklar som sedan 

kritiskt granskas. Med kvalitativ ansats förhåller sig forskaren neutral och strävar efter en 

holistisk syn på informationen. Resultatet i kvalitativ forskning grundar sig ofta på ett litet 

antal personer och specifika kontexter (ibid.). Det är lämpligt att använda sig av kvalitativ 

design då syftet är att undersöka upplevelser eller erfarenheter (Friberg, 2006). 
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Metoden är induktiv vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en 

förutsättningslös analys av texter, vilka kan vara baserade på människors berättelser om sina 

upplevelser. 

Datainsamling  

Datainsamling har skett med hjälp av databaser som CINAHL (Cumulative Index of Nursing 

and Allied health) och Medline. Enligt Polit och Beck (2011) är CINAHL användbar då 

hälso- och vårdvetenskaper eftersträvas. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är 

Medline bland de främsta databaserna inom området medicin och vårdvetenskap. 

Litteratursökningen utgick från respektive databas ämnesordlista. Cinahl benämner sina 

ämnesord Headings och Medline hänvisar till MeSH-termer. Sökord som använts; Functional 

gastrointestinal disorders, IBS, Qualitative, Irritable Bowel Syndrome, Experiences, 

Dyspepsia, Abdomen disorders, Self care, Gastrointestinal, bowel-disorders, nurse. Sökorden 

kombinerades sedan med den booleska sökoperatoren AND eller OR. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) är booleska sökoperatorer ord som kombinerar söktermer på olika sätt. 

Vid kombinerade söktermer kan sökningarna begränsas eller utökas beroende på 

kombinationerna. Sökning där sökord kombinerades med OR utgjorde upprepade gånger en 

allt för stor variation av artiklar som inte stämde överrens med studiens syfte, och därför 

användes enbart AND vid sökning efter artiklar till studiens resultat. De olika 

sökningskombinationerna (se bilaga 1) användes för att finna artiklar som överrensstämmer 

med syftet (ibid.).  

Urval 

Inklusionskriterier på alla sökningar var att abstract skulle finnas samt innehåll av 

söktillägget ”peer-reviewed” vilket innebär att artiklarna blivit granskade. Det gjordes enbart 

sökningar efter artiklar publicerade från år 2000 till år 2013, samt artiklar skrivna på 

engelska. Samtliga artiklar i studiens resultat är från länder i västvärlden. Personer som 

involveras i artiklarnas studie skulle vara 18 år fyllda eller äldre.  

 

Efter sökning av vetenskapliga artiklar skett har titlar och abstracts studerats noga och 

översatts till svenska för att avgöra att artikeln i fråga kan användas till studien. 

Av sammanlagt 141 lästa abstrakts valdes det ut 12 artiklar vars resultatdel lästes noggrant 

innan de kvalitetsgranskats. Resterande artiklar ansågs inte stämma överrens med studiens 

syfte och/eller stämde inte överrens med inklusionskriterierna, och togs därför bort.  
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Kvalitetsgranskning 

Antalet artiklar som har kvalitetsgranskats var 12 stycken, och kvalitetsgranskningen har 

skett enligt Willman et al. (2011) modell med poängsystem, för att skapa en tydlig 

bedömning och granskning av artiklarna (bilaga 2). Positiva svar på ja- eller nej-frågorna ger 

ett poäng medan negativa svar ger noll poäng. Poängsumman för varje enskild artikel räknas 

sedan om till procent för att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma varje artikels kvalitet 

gentemot varandra (ibid). Artiklar med resultat på över 80 procent anses vara utav hög kvalité 

medan artiklar över 70 procent anses vara utav medelkvalité. Artiklar med resultat på under 

60 procent höll för låg kvalité och har inte används till studien. Efter kvalitetsgranskning 

gjorts återstod sex av tolv artiklar då hälften av artiklarna höll för låga poäng enligt Willman 

et al. (2011) poängsystem för att användas till studien. Av de återstående sex artiklarna fick 

fem artiklar över 80 procent på kvalitetsgranskningen och anses därmed vara av hög kvalitet 

medan en artikel fick 70 och är av medel kvalitet (ibid.). Slutligen återstod sex artiklar till 

analysdelen (se bilaga 3).  

Analys   

Samtliga sex artiklar har analyserats genom Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys som består av stegen: framtagning av meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning och utformning av kategorier.  

 

Manifest innehållsanalys med latenta inslag användes för att analysera data. Både manifest 

och latent innehållsanalys innefattar enligt Graneheim och Lundman (2004) tolkning av 

texter men tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå. Den manifesta 

innehållsanalysen handlar om att beskriva det som uttrycks i texten, alltså beskriva det 

synliga och uttalade innehållet med så låg grad av tolkning som möjligt. Under den latenta 

innehållsanalysen sker en tolkning av den underliggande mening som återkommer i texten 

som helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Uppdelningen av text i meningsenheter till 

kategorier (se bilaga 4) gör det möjligt för forskaren att följa analysprocessen och kan enklare 

se om och hur väl kategorier överrensstämmer med data och studiens syfte, vilket kan öka 

trovärdigheten hos studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Enligt Backman (2008) innebär analys att data ändras till en mer tolkningsbar information 

som kan relateras till den ursprungliga problemformuleringen. Problemet blir dock inte 

besvarat förrän tolkning av datan skett (ibid.). Data i form av artiklar har analyserats enligt 
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Graneheim och Lundman (2004) och har efter analys tolkats till en text som är enkel att förstå 

och som svarar till studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att det alltid 

blir en form av tolkning, dock kan den bli mer eller mindre djupgående. 

 

Analysen började med att de sex artiklarna som godkändes i kvalitetsgranskningen lästes 

grundligt för att få en tydlig uppfattning av texten samt en klar helhetsbild. Meningsbärande 

enheter som ansågs svara mot studiens syfte togs sedan ut till analysförfarandet. 

Meningsenheten översattes till svenska för att sedan kondenseras. Kondenseringen innebar att 

meningarna kortades ner med fokus på att behålla och koncentrera meningens innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter att meningarna kondenserats jämfördes de med 

originaltexten för att säkerställa att innebörden var densamma. De kondenserade 

meningsenheterna tillskrevs sedan en kod. En kod var en etikett som beskrev den 

kondenserade meningens innehåll. Koden användes sedan för att lättare kunna dela upp de 

kondenserade meningsenheterna efter innehåll. Beroende på dess innehåll delades de sedan in 

i olika kategorier som återspeglade det centrala innehållet i artiklarna (ibid.).  

Resultat  

Fem kategorier ligger till grund för studiens resultatdel; Sociala aktiviteter och relationer, 

Kost och hälsa, Fysisk aktivitet, Alternativa metoder och Tillit till receptfria läkemedel.  

Sociala aktiviteter och relationer 

Flera deltagare upplevde att deras funktionella mag-tarmbesvär påverkar deras vardagsliv 

negativt, oftast på grund av smärta i buken som är vanligt vid IBS. Många lider av diarré eller 

förstoppning, och några uppgav besvär som anal- och urininkontinens (Drossman et al., 

2009).  Många av personerna upplever rädsla, oro eller frustration över att leva med IBS. 

”The fear of having an attack is worse than the attack.” (Drossman et al., 2009, s. 1535). 

 

Personerna med FGID är vana att få olika respons av människor de berättar om sin sjukdom 

för, en del positiva andra mindre positiva. Även bland vårdpersonal upplever personerna att 

de blir bemötta på olika sätt. En del läkare var förstående och andra verkade inte ta dem på 

allvar. Många personer uppger att efter att ha deltagit i stödgrupper tillsammans med andra 

männsiskor som går igenom samma sak, känns det bättre när de kan prata om besvären och 

känna sig förstådda (Drossman et al., 2009). 
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De allra flesta uppger att de känner sig bekväma hemma, då slappnar de av och kan äta mer 

som vanligt. Personerna känner sig oroliga på offentliga platser eller tillsammans med 

människor de inte känner så väl, så de låter ofta bli att äta innan eller under tiden. Sociala 

tillställningar eller spontana kvällar med vänner är oftast otänkbara för många med IBS, och 

att ge upp saker som andra kanske tar för givet, som restaurangbesök, är inte ovanligt. 

Samtidigt lever många med funktionella mag-tarmbesvär i tysthet. Många uppger att de 

tycker det är genant att berätta för andra varför de plötsligt måste på toaletten så ofta och 

länge, eller att de inte alltid deltar i aktiviteter på grund av sina besvär (Drossman et al., 

2009). 

 

Personerna talar ofta om upplevelser av skam, till exempel berättar en ung kvinna om att hon 

inte vågade träffa killar för att hon tyckte det var genant med sina magproblem, och var rädd 

över hur killen skulle reagera. Personerna uppger ofta att de hellre isolerar sig än talar om 

sina bekymmer med andra på grund av rädsla och skam (Schneider & Fletcher, 2008).  

 

Det kan enligt flera personer vara utmattande att leva med funktionella mag-tarmbesvär. 

Personerna spenderar stor tid på att fokusera på sina besvär som till exempel smärta och oroar 

sig mycket. Efter en hel dag av oro och smärta är det ofta trötthet som tar över och fler väljer 

att stanna hemma och vila. En person berättade om när hon tillbringat flera timmar på 

toaletten i många nätter där hon suttit och gråtit av smärta, samtidigt som hon ansträngt sig 

för att vara så tyst som möjligt för att inte väcka familjen. Det är inget ovanligt att många 

som nämnt ovan lider i tysthet. Personerna upplever skuld över hur deras besvär påverkar 

deras anhöriga, och sluter sig ofta från omvärlden (Rønnevig, Vandvik & Bergbom, 2009).   

De allra flesta upplever någon form av skuld eller känsla av skam över sin FGID och känner 

inte att de kan prata med anhöriga eller vårdpersonal. Personerna vill ofta stanna hemma för 

sig själva (Johnson & Johnson, 2006). 

 

“It’s pretty mortifying to talk about your bodily functions, even to family 

and friends and to try to make them understand how hard it is to go 

places because of them. It’s bad enough trying to tell the doctor. I’m often 

tempted to just stay home and live my life alone.” (Johnson & Johnson, 

2006, s. 165). 
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Många uppger att det är lätt att ge in för frestelser som ens vänner kanske tar för givet, som 

till exempel mat och dryck. Oavsett att personerna vet att de kommer må dåligt av en viss 

dryck eller maträtt så vill de ändå få känna sig normala och äta och dricka så som sina vänner 

gör (Schneider, Jamieson & Fletcher, 2009). 

 

”Like, if all my friends are going out and drinking and stuff, then I will 

like go out and drink with them like even if I have to go to the bathroom 

like four times the next day.” (Schneider et al., 2009, s. 86). 

 

Oftast är det tillsammans med andra som personerna med FGID uppger att de ”slarvar” med 

sina matvanor, och de känner ofta sig mer normala när de inte längre är så strikta med maten. 

Personerna tycker ofta att det är värt att få känna sig normala för en kväll även om dagen 

efter kan bli smärtsam (Schneider et al., 2009).  

Kost och hälsa 

Personerna berättar om ett slags önsketänkande när de smakar något som de egentligen vet 

kommer göra dem sjuka. De intalar sig själva att det kanske inte blir några konsekvenser just 

den enstaka gången. Personerna menar att det ibland är lätt att glömma sin strikta diet vid 

umgänge med vänner för att känna sig normal för omväxlingsskull. Flertalet av personerna 

måste planera sin vardag och ta med egen mat till middagsbjudningar. Annars är det risk för 

att spendera större delen av middagsbjudningen på toaletten än med vännerna (Schneider et 

al., 2009). De flesta deltagare var hela tiden medvetna om de uppoffringar som deras IBS fick 

dem att göra. De var inte fria att äta vad de ville, kunde inte delta i sociala aktiviteter eller 

använda offentliga färdmedel såvida de inte hade tagit försiktighetsåtgärder. För en del, var 

det tillräckligt att undvika möten före lunch, så då deras tarmar skulle ha lugnat ner sig. 

Andra lämnade aldrig hemmet med mat i magen. Andra undvek att äta, ibland på ett par 

dagar, innan en viktig händelse (Rønnevig et al., 2009).  

 

Personer med funktionell dyspepsi rapporterade symtom som smärta och kramp, illamående, 

halsbränna, en känsla av att "bränna", kräkningar, sveda, ”sugande känsla”, en ”vikt över 

magen”, och känslor av obehag. Alla hade använt minst en ickefarmakologisk metod, till 

exempel fysisk aktivitet eller avslappningsövningar, men den allra mest förekommande 

metoden var relaterad till kosten. När personerna ser över sin kost grundligt med hjälp av till 
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exempel sjuksköterska, kan de eventuellt lindra eller förebygga funktionella mag-tarmbesvär 

(Stake-Nilsson et al., 2009). 

 

“When the symptoms begin, I must eat a banana immediately; therefore I 

always have a banana in my bag.” (Stake-Nilsson et al., 2009, s.110). 

 

Effekterna av icke-farmakologiska metoder relaterade till kosten varierade mellan att vara 

förebyggande och symtomlindrande. Många av metoderna gav delvis lindring av symtomen 

men effekterna kunde bero på huruvida metoden initierats hos personen i fråga. Vissa av 

metoderna användes först enbart som förebyggande men efter daglig användning kunde den 

effektivt hålla symtomen borta helt. Förebyggande metoder var banan, nyponsoppa, mjölk, 

mjölk med kardemumma, och varmt vatten.  Metoder som upplevs lindra för stunden 

inkluderar kolsyrat vatten, grädde, whiskey, och kaffe med en klick smör i. Sötmandlar eller 

kex användes både som förebyggande och lindrande metod (Stake-Nilsson et al., 2009).  

Fysisk aktivitet 

Personerna med FGID undvek ofta fysiska aktiviteter tillsammans med andra på grund av oro 

och rädsla för deras kropp inte skulle ”bete sig” så som de själva ville. Mest är det 

matrelaterade aktiviteter som undviks men också aktiviteter som lekar med barn och 

barnbarn. Flera av personerna har lärt sig att hantera sina besvär och vet vad de kan äta och 

vilken mat de ska undvika, samt vet när och ifall de ska äta innan en viss aktivtet eller inte 

(Drossman et al., 2009). Fysisk aktivitet upplevdes som en övning personerna utför i syfte att 

lindra sina funktionella mag-tarmbesvär. En del personer upplevde att promenader hade 

effekt och gav delvis lindring av symtom. De vanligaste symtomen som upplevdes förbättras 

genom motion var smärta och illamående (Stake-Nilsson et al., 2009). 

 

“When my symptoms begin, I take a walk. It always makes my stomach 

feel better.” (Stake-Nilsson et al., 2009, s.112) 

 

Alternativa metoder 

Vanligt bland många deltagare var olika sorters av avslappningsövningar för att lindra sina 

symtom. En del personer kunde lägga sig i sängen och lyssna på avslappnande musik för att 

få tankarna på annat håll än smärtan i buken. Värme i form av en uppvärmd vetekudde 
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uppgavs lindra för stunden då det hade en avslappnande effekt “The relaxation gave partial 

symptom relief.” (Stake-Nilsson et al., 2009, s.112). Personerna upplevde att massage hade 

en avslappnande effekt och även lindrande av värk och illamående (Stake-Nilsson et al., 

2009).  

Tillit till receptfria läkemedel 

Flera personer uppgav att användandet av Imodium lindrade symtom och vetskapen om att 

alltid bära med sig läkemedlet i väskan var psykiskt lugnande. Många kände att de var 

beroende av Imodium så pass att de ofta tog mer av läkemedlet än vad som var 

rekommenderat. Imodium kan användas för att motverka diarré genom att normalisera 

tarmrörelserna (Schneider et al., 2009). 

 

”Imodium is definitely that main coping mechanism because 

it’s both physical and psychological. When I know I have it, 

I feel better…” (Schneider et al., 2009, s. 87). 

 

Vissa personer tyckte att laktastabletter kunde hjälpa ifall de ätit mat som innehöll 

mjölkprodukter, då det är vanligt att personer med FGID är överkänsliga för laktos. Ifall 

personerna tagit laktastabletter innan de äter en måltid som innehåller mjölkprodukter 

(Schneider et al., 2009).  

Diskussion  

Metoddiskussion 

I studien skulle personens upplevelser av livstilsförändringar studeras och därför valdes en 

kvalitativ metod. Enligt Willman et al. (2011) är kvalitativ metod att föredra ifall personers 

upplevelser eller erfarenheter skall studeras. Olsson och Sörensson (2011) menar på att en 

kvalitativ metod studerar något specifikt på djupet och ger inga generella slutsatser som 

kvantitativ forskning kan ge. En litteraturstudie gjordes då Polit och Beck (2011) menar på att 

en sådan studie ger ett större representativt urval än en empirisk studie eftersom 

litteraturstudien sammanställer forskning från flera studier inom valt ämne. Samtidigt som en 

empirisk studie kan svara på studiens syfte kan den vara tidskrävande (Polit & Beck, 2011).  
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Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes först i CINAHL samt i Medline då de ansågs 

vara lämpliga databaser eftersom de innehåller artiklar som rör omvårdnadsforskning 

(Willman et al., 2011). Eftersom endast sex artiklar ansågs relevanta till studien hade 

ytterligare databaser kunnat användas och kunnat bredda studiens resultat. Enligt Olsson och 

Sörensson (2011) grundar sig kvalitativ forskning på ett litet antal individer och de sex 

artiklar som valts ut till studien ansågs svara på syftet, samtidigt som det hade föredragits att 

använda fler artiklar. Det finns en del forskning inom den här studiens ämne det vill säga 

upplevelser av livsstilsförändringar vid FGID, men den forskning som gjorts är till större 

delen ur en kvantitativ synvinkel. Det ansågs att en kvantitativ studie inte hade givit ett lika 

inriktat och specifikt resultat som den här studien syftat på, då studien handlar om att belysa 

personens upplevelser. Willman et al. (2011) anser att det aldrig är tillräckligt att endast söka 

med ett sökord vid sökning av vetenskapliga artiklar. Sökorden kombinerades därför med den 

booleska sökoperatorn AND. På så vis avgränsades sökningen med riktning mot studiens 

syfte. Detta sätt gav varierande resultat och trots avgränsning uppkom fler artiklar med 

sjukdomar som inte hör till studiens syfte. Sökningarna hade kunnat kombineras med 

sökoperatorn OR men detta gav allt för varierande sökningar då det strävades efter artiklar 

som var så precisa som möjligt för att kunna svara på studiens syfte, som är väl inriktad på ett 

precist ämne, nämligen personens upplevelser av livstilsförändringar vid mag-tarmbesvär. 

 

Alla artiklar är skrivna på engelska. Inga direkta begränsningar på länder gjordes men enbart 

artiklar från västvärlden har använts till studien. Enligt Willman et al. (2011) skall sökningar 

begränsas till språk som behärskas och i det här fallet gjordes endast sökningar på engelska. 

Artiklarnas studier är gjorda i Sverige, Norge, Usa och Kanada.  FGID förekommer på alla 

kontinenter i världen så artiklar från andra delar av världen hade kunnat användas. I 

Storbritannien är 13-20 procent av befolkningen drabbade av FGID och i Usa är det enligt 

Lu, Chen, Chen och Ou (2009) uppskattat att mellan 25 till 55 miljoner människor lider av 

IBS. Då FGID är sjukdomar och/eller besvär där det fortfarande inte har hittats någon lösning 

eller orsak på så bör det eventuellt inte vara av större betydelse vilket land studierna 

härstammar ifrån. Dock så finns det olika sätt att hantera symtomen på runt om i världen 

samtidigt som sjukvårdssystemen kan variera bland de olika länderna. Studien skulle baseras 

på så evidensbaserad och ny kunskap som möjligt och i till exempel Asien kan det 

förekomma alternativa behandlingsmetoder och naturliga örter, och många personer förkastar 

västerländska metoder på grund av rädsla för eventuella biverkningar (Lu et al., 2009).  
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Resultatet är till stor del baserat på studier gjorda i andra länder än Sverige, och människors 

livstil kan variera på många sätt beroende på var i världen de bor, vilket kan ha påverkat 

resulatet. Personerna i Sverige kan till exempel ha ätit en helt annan kost tillskillnad från 

personerna i USA. Dock verkar resultatet under kategorin ”Sociala aktiviteter och relationer” 

förekomma i samtliga artiklar. FGID påverkar personernas livsstil negativt genom fysisk och 

psykisk smärta och de flesta upplevde att de fick undvika sociala aktiviteter på grund av sina 

besvär samt bära med sig receptfria läkemedel. Enligt Rønnevig et al. (2009) är funktionell 

mag-tarmbesvär förknippat med känslomässig stress som är vanligt i dagens moderna 

samhälle (ibid.). Då sjukvården konstant utvecklas har enbart artiklar som är skrivna från år 

2000 och framåt använts. 

 

Alla studiens sex artiklar kvalitetsgranskats enligt Willman et al. (2011) modell med 

poängsystem, för att skapa en tydlig bedömning och granskning av artiklarna (bilaga 2).  

Granskningsprotokollet var relativt enkel att förstå och utföra, dock var frågorna; ”Redovisas 

resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?” samt ”Genereras teori?” svårbedömda, 

vilket gör att granskningsprotokollet blev modifierat, genom att de frågorna avstods att svara 

på. Forsberg och Wengström (2008) anser att ett modifierat granskningsprotokoll kan vara 

unikt, vilket i sin tur kan öka tillförlitligheten och trovärdigheten för studien.  

 

Alla artikelsökningarna gav sex artiklar efter kvalitégranskningen, där fem av artiklarna var 

av hög kvalitet och en artikel av medelkvalitet. Vidare hade ett insamlande av mer data till 

studiens resultat, för att få ett breddat resultat varit fördelaktigt, men som nämnts innan har 

det inte gjorts mycket forskning av just funktionella mag-tarmbesvär ur ett kvalitativt 

perspektiv som belyser personens upplevelser av livstilsförändringar. Samtidigt menar Olsson 

och Sörensen (2012) att fem till sex artiklar är ett tillräckligt antal vetenskapliga artiklar för 

att ligga till grund för en litteraturstudiens resultat. 

 

Analysförfarandet beskrivs noggrant av Graneheim och Lundman (2004) och var enkel att 

förstå. Koderna var relativt enkla att behärska men det har varit utmanande och krävande att 

bilda kategorier och analysförfarandet har flera gånger gått fram och tillbaka. Fokus har legat 

på det manifesta innehållet då syftet av studien var att belysa personens upplevelser utan att 

tolkning om det som sagts av personerna ska ha skett i allt för hög grad. Enligt Polit och Beck 

(2011) sker ofta tolkning vid analysering vilket gör att vissa latenta inslag kan förekomma. 

Nackdelen med att självständigt arbeta med studien är att det enbart blir en synpunkt på 
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artiklar under kvalitetsgranskningen. Hade studien gjorts av två personer så hade det 

eventuellt kunnat vara lättare att avgöra artiklarnas kvalitet då flera granskningar av samma 

artiklar ökat tillförlitligheten på granskningen och i sin tur studiens trovärdighet (Polit & 

Beck, 2011; Willman et al. 2011).  

 

Resultatdiskussion 

Det framkommer i resultatet att personer med FGID upplever att det är fysiskt och mentalt 

smärtsamt och vill gärna dra sig undan från sociala aktiviteter. De allra flesta har funnit att 

genom livsstilsförändringar kan de lindra och förebygga sina besvär. Många tycker att kosten 

har stor påverkan på hur deras symtom yttrar sig och upplever att de genom maten kan 

förebygga och lindra symtom. Personerna använder fysisk aktivitet och avslappningsövningar 

för att hantera sina besvär, samtidigt som det är vanligt att använda receptfria läkemedel 

(Häuser et al., 2012). Orem (2001) menar på att människan har själv de resurser som behövs 

för egenvård. Stake-Nilsson (2011) fortsätter med att dagens sjukvård blir allt mer 

högteknologisk och egenvård kan tyckas omodern och orelevant för vissa personer samtidigt 

som forskning visar att egenvård och livstilsförändringar är väsentligt vid funktionella mag-

tarmbesvär (Stake-Nilsson et al., 2011). 

 

Resultatet i studien visar att personerna upplever att de blir bemötta på olika sätt och av 

människor de möter, familj som vårdpersonal. De framkommer också i resultatet att många 

av personerna med FGID lider i tystnad då de upplever att det inte är helt accepterat att lida 

av en sjukdom vars symtom ofta är associerade som socialt generande. Av rädsla och skam 

isolerar personerna sig och har svårt att öppna upp sig. I ung ålder kan det vara extra känsligt 

att leva med funktionella mag-tarmbesvär och många väljer att dra sig undan från aktiviteter 

(Schneider & Fletcher, 2008). Häuser et al. (2012) menar på och det är viktigt att försöka 

behålla sina fritidsaktiviteter och sina sociala kontakter (ibid.). Lu et al. (2009) tillägger att 

det ofta är tabu att tala om mag-tarmbesvär, och kvinnor som är mest förekommande bland 

personer med FGID, ofta känner sig stigmatiserade. Lu et al. (2009) fortsätter med att många 

kvinnor upplevde att andra förväntade sig att kvinnor skall vara renliga och blygsamma, samt 

att förekomsten av mag-tarmbesvär bör vara obefintlig. Familj och socialt stöd bidrar 

avsevärt till välbefinnande hos personer med IBS eftersom sjukdomen innebär höga 

kostnader för samhället och har negativ påverkan i personers liv samtidigt som det inte finns 

något botemedel (ibid.). Orem (2001) menar att det är viktigt att ha ett holistiskt tänkande, 
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och faktorer som kan påverka ens hälsa är både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Miljön omkring en person kan bidra till både hälsa och ohälsa (Orem, 2001).  

 

De flesta personerna anser att deras besvär är matrelaterade och kosten är enligt World 

Gastroenterology Organisation (2009) mest förekommande anledningen till symtom hos 

personer med FGID. Det är inte nödvändigtvis så att personerna är allergiska mot gluten eller 

laktosintoleranta utan de kan vara tillfälligt överkänsliga. En mag-tarminfektion till exempel 

maginfluensa kan ge upphov till en störning av mag-tarmsystemet och när en person drabbas 

av en infektion och i samband lever en stressad livsstil med ”fel” kost kan det sätta igång 

funktionella mag-tarmbesvär som kan vara i flera år (ibid.). Orem (2001) menar 

sjuksköterskan bör se till patientens egenvårdskapacitet, och kan ge stöd och motivation till 

patienten så att denne kan återfå sin förmåga till egenvård.   

 

I resultatet framkom att personerna använder fysisk aktivitet som förebyggande och lindrande 

metod för sina besvär. I dagens samhälle som blir allt mer moderniserat så kan i många fall 

orsaken till FGID ligga i människors vardag och hektiska tempo. Många lider idag av olika 

besvär som ofta förknippas med stress, vilket kan påverka kroppen negativt. Kroppen blir 

mer mottaglig för infektioner och en del människor får ont i magen vid stress vilket kan 

förklaras med att personerna spänner sig och får på så vis ont. Vissa får ont i axlar och rygg, 

andra magen. Lever personer under en längre tid av stress blir kroppen mer känslig för smärta 

och tillståndet kan bli kroniskt (Socialstyrelsen, 2009). Motion gör att kroppen bildar 

endorfiner som verkar stimulerande och humörhöjande samtidigt som det lindrar smärta i 

kroppen. Vid vardaglig fysisk aktivitet blir människor mer fokuserade och avslappnade 

fysiskt och psykiskt samtidigt som fysisk smärta reduceras (Riedl et al, 2011; Stake-Nilsson 

et al., 2011). Dessa metoder kan fysiologiskt förklaras med att hormonerna cortisol och 

serotonin påverkar aktiviteten i mag-tarmkanalen. Sjuksköterskan kan råda personer med 

FGID att börja motionera och fysisk motion på recept kan ge goda effekter på besvären 

(Stake-Nilsson et al., 2011). Yoon, Grundmann, Koepp och Farrell (2011) tillägger att studier 

indikerar till att yoga kan avsevärt förbättra besvären vid IBS (ibid.).  

 

Resultatet visar att personer med FGID gärna använder sig av receptfria läkemedel. 

Sjuksköterskan har förskrivningsrätt till vissa receptfria läkemedel, och vid indikationer 

gällande mag-tarmproblem har sjuksköterskan förskrivningsrätt vid till exempel 

förstoppning, diarré, halsbränna och sura uppstötningar (SOSFS, 2009:05). Stake-Nilsson et 
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al. (2011) tillägger att många anser att receptfria läkemedel kan vara dyra och vissa är oroliga 

över dess biefffekter. Personer som upplever att de måste bära med sig receptfria läkemedel i 

väskan har genomgått en livsstilsförändring då personer normalt sätt inte skall behöva olika 

preparat för att känna sig tillfreds. Förändringen är inget som föredras av personerna, då 

samtliga föredrar att leva som de gjorde innan diagnos, samtidigt som uppskattningen av 

receptfria läkemedel finns i hög grad (ibid.). Häuser et al. (2012) tillägger att det kan vara 

svårt att bevisa effekten av läkemedel mot IBS på grund av de åtskiljande och varierande 

symtom vid sjukdomen samt att gensvaret på placebo kan ske snabbt. Det kan vara svårt att 

bevisa om effekten beror på läkemedel eller om det beror på placeboeffekt (Häuser et al., 

2012).  

 

Resultatet visar att personerna upplever att någon form av egenvård lindrar eller förebygger 

deras symtom. Många lider av FGID och på grund av att det fortfarande inte finns en direkt 

förklaring eller orsak till sjukdomen så kan ibland den enda lösningen på besvären vara 

egenvård. Studier har visat att många uppnår symtomlindring genom egenvård, och ofta 

genom huskurer som personerna hört från familj, vänner och bekanta, ska ha god effekt. 

Hälsokostpreparat är också väl beprövat men kan bli kostsamma i längden. Kostrelaterade 

metoder kan enligt Stake-Nilsson et al. (2011) ha olika effekt. Vissa neutraliserar saltsyran i 

magsäcken, vissa har ett högt innehåll av fett som gör att magsäcken töms mer långssamt. 

Vissa metoder har ingen fysiologisk förklaring och dess effekt kan istället bero placeboeffekt. 

Egenvårdsmetoder och dess effekter kan öka vid ett varmt bemötande hos till exempel 

vårdpersonal. Människors respons till någon icke-farmakologisk behandling som akupunktur 

kan öka ifall de upplever att de är varmt bemötta av personen som utför behandlingen eller 

metoden. Sjuksköterskan kan genom god omvårdnad och ett trevligt bemötande hjälpa 

personer med FGID (ibid.). Orem (2001) menar på att människan har själv de resurser som 

behövs för egenvård, om det inte gäller sjukdom då Orem anser att vårdpersonal är av stor 

hjälp. Sjuksköterskan kan stötta och undervisa patienten som en guide i patientens egenvård. 

Det är viktigt att ha hänsyn till patientens livssituation och personlighet för en 

individanpassad vård. På så sätt kan en trivsam och motiverande miljö skapas för att 

patienten skall uppnå sina mål (Orem, 2001).  
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Slutsats 

Personerna med FGID upplever att deras vardag och dess sociala aktiviteter och relationer 

påverkades av sjukdomen. Många upplevde olika bemötande av nära och kära, men även av 

vårdpersonal. Det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap om funktionella mag-tarmbesvär 

för att kunna ge personer med sjukdomen ett värdigt bemötande som inte skapar misstro utan 

trygghet. Personerna undvek ofta aktiviteter medan andra vägrade låta sjukdomen ta över och 

ofta gjorde som vännerna, trots att besvären kunnat bli värrre, bara för att få känna sig 

normala. Flera personer upplevde att de fick planera sin kost i form av lindrande av symtom 

och förebyggande av besvären. Fysisk aktivitet hade positivt resultat på besvären. Personerna 

upplevdes uppnå avslappning med hjälp av alternativa metoder, och många kände sig lugna 

både psykiskt och fysiskt när de hade receptfria läkemedel med sig.  

 

Personer med FGID skall inte behöva oroa sig över att söka hjälp i vården på grund av 

okunskap bland vårdpersonal. Vidareforskning inom funktionella mag-tarmbesvär kan öka 

sjuksköterskans möjligheter att hjälpa personer med funktionella mag-tarmbesvär men 

sjuksköterskan kan också eventuellt lära sig att tidigt upptäcka symtom som kan tyda på eller 

ge upphov till FGID. Vidare forskning kan ge svar på frågor om sjukdomen som fortfarande 

inte finns eller som fortfarande inte är absoluta. Skiljer sig symtomen åt mellan kvinnor och 

män? Är stress den egentliga orsaken till funktionella mag-tarmbesvär?  

 

Innan föreliggande studie ansågs att en empirisk studie varit mer tidskrävande. Dock så har 

sökning efter litteratur till föreliggande studie tagit lång tid och troligen varit mer arbete än en 

empirisk studie på grund av svårigheter att finna lämpliga kvalitativa vetenskapliga artiklar 

som kunnat besvara studiens syfte.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Cinahl 

Siffran inom parantes visar antal artiklar som valts vid tidigare sökning.  

 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Functional gastrointestinal 
disorders 

4 2013-10-29 3 1 

Ibs AND qualitative 2 2013-10-29 2 0 
 

Irritable Bowel Syndrome AND 
lifestyle 

5 2013-10-29 3 2 

Dyspepsia AND experiences 0 2013-10-29 0 0 

Self care AND ibs 0 2013-10-29 0 0 

Self care AND Gastrointestinal 3 2013-10-29 1 0 

Self-care AND bowel-disorders 1 2013-11-02 1 0 

IBS AND qualitative 14 2013-11-02 14 1 

IBS AND Nurse 6 2013-11-02 6 0 

Irritable Bowel Syndrome AND 
experiences 

 

9 
 

2013-11-19 
 

6 
 

3 
 

Dyspepsia 96 2013-11-19 50 2 

 

 

 

Medline 

Siffran inom parantes visar antal artiklar som valts vid tidigare sökning. 

 

Sökordskobinationer Antal träffar Sökdatum Lästa Abstrakt Antal valda 

Functional 
gastrointestinal 

disorders 

202 2013-10-29 47 2 (1) 

Ibs AND qualitative 16 2013-10-29 8 1 

 Experiences AND 
Dyspepsia 

8 2013-10-29 6 1 (1) 

Experiences AND IBS 8 2013-10-29 5 0 

Self care AND 
gastrointestinal 

disorders 

1 2013-10-29 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1(2) 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Stake-Nilsson, K., Söderlund, M., 
Hultcrantz, R., & Unge, P.  
 
2009 
Sverige 

A Qualitative Study of 
Complementary 
and Alternative Medicine 
Use in Persons 
With Uninvestigated 
Dyspepsia 

Kvalitativ metod med 
gruppintervjuer som 
varade ungefär 1 ½ h. 

25 deltagare i åldrarna 18-82 Hög 

Johnson, J.E., & Johnson, K.E. 
2006 
USA 

Ambiguous Chronic 
Illness in Women: 
A Community Health 
Nursing Concern 

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

15 deltagare i åldrarna 19-64 Medel 

Drossman, D.A., Chang, L., 
Schneck, S., Blackman, C., Norton, 
W.F., & Norton, N.J. 
2009 
USA 

A Focus Group 
Assessment of Patient 
Perspectives on Irritable 
Bowel Syndrome and 
Illness Severity 
 

Kvalitativ metod med 
fokusgrupper 

 
16 deltagare i 3 grupper 

Hög 

Rønnevig, M., Vandvik, P.O., 
& Bergbom, I. 
2009 
Norge 

Patients' experiences of 
living with irritable bowel 
syndrome 

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

13 deltagare I åldrarna 45-84 Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2(2) 

 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Schneider, M.A., & Fletcher, 
P.C.  
2008 
Kanada 

'I feel as if my IBS is keeping 
me hostage!' Exploring the 
negative impact of irritable 
bowel syndrome (IBS) and 
inflammatory bowel disease 
(IBD) upon university-aged 
women 

Kvalitativ metod med intervjuer 7 deltagare I åldrarna 18-22 Hög 

Schneider, M.A., Jamieson, A., 
& Fletcher, P.C. 
2009 
Kanada 

'One sip won't do any harm . . .': 
temptation among women with 
inflammatory bowel 
disease/irritable bowel 
syndrome to engage in negative 
dietary behaviours, despite the 
consequences to their health. 

Kvalitativ metod med intervjuer 8 deltagare I åldrarna 18-23 Hög 

 
.  
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet 1(3) 
 

”I mix carbonated water and cream. 
It relieves my 

symptoms for hours.” (Stake-
Nilsson., et al., 2009, s.110). 

Kolsyrat vatten och 
grädde lindrar 

Kosten Kost och hälsa

“When the symptoms begin, I 
must eat a banana immediately; 

therefore I always have a 
banana in my bag” (Stake-Nilsson., 

et al., 2009, s.110). 

När symtomen börjar 
måste jag äta en banan. 

Kosten Kost och hälsa

  

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Kategori 

“When my symptoms begin, I take 
a walk. It always makes my 
stomach feel better” (Stake-
Nilsson., et al., 2009, s.112). 

Promenader brukar 
hjälpa mot symtomen 

Promenader Fysisk aktivitet 

“I use exercise as a way to handle 
my symptoms and the stress they 

cause.” (Johnson & Johnson, 2006, 
s. 166) 

 

Tränar för att hantera 
symtom och stress 

Träning Fysisk aktivitet

“The relaxation gave partial 
symptom relief.” (Stake-Nilsson., 

et al., 2009, s.112). 

Avslappning kan lindra 
symtom 

Avslappning Alternativa metoder
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet 2(3) 
 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Kategori 

‘‘I didn’t tell my husband, don’t tell my friends. I 
feel lots better now that I can talk about it’’ 

(Drossman., et al., 2009, s. 1538). 

Det känns bra att tala 
med andra 

Tala med 
andra 

Sociala aktiviteter och 

relationer 

”I would just distance myself a little more, simply because I 
wasn’t really comfortable in telling them.” (Schneider & 

Fletcher, 2008, s. 142) 
 

Dra sig undan istället 
för att berätta 

Isolering Sociala aktiviteter och 

relationer 

”I’m really concerned about like, um, if I had to go on a 
long car ride with somebody, like if it’s my parents or my 
boyfriend or whatever, but if it’s say someone say that I 

didn’t really know that well, then I’m probably not going to 
eat.” (Schneider, Jamieson & Fletcher, 2009, s. 88) 

Oro över vad som 
kan hända vid långa 
bilfärder med andra 
personer leder till ett 
avståndstagande från 

mat 

Oroad över 
okända 

miljöer och 
omgivningar 

Sociala aktiviteter och 

relationer 

It’s pretty mortifying to talk about your bodily functions, 
even to family and friends and to try to make them 

understand how hard it is to go places because of them. It’s 
bad enough trying to tell the doctor. I’m often tempted to 

just stay home and live my life alone. (Johnson & Johnson, 
2006, s. 165). 

 

Förödmjukande att 
tala om. Känsla av att 
vilja hålla sig ensam 

Svårigheter att 
tala om sina 

besvär 

Sociala aktiviteter och 

relationer 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet 3(3) 

Meningsenhet Kondenserad 
mening 

Kod Kategori 

Um, so drinking, like I’m still going to do that but if I 
know that I’m going out and I’m going to be 

drinking, I’ll preventively take Imodium and then I 
won’t have a problem. (Schneider, Jamieson & 

Fletcher, 2009, s. 87). 

Förebygger med 
imodium 

Receptfria läkemedel Tillit till receptfria läkemedel 

So I mean I have lactose pills, so when I do have 
something, like if I have like pasta with a sauce made 
from milk or if I have a cream soup or something like 

that, then I have lactase pills that I can take 
(Schneider, Jamieson & Fletcher, 2009, s. 87). 

Förebygger med 
laktostabletter 

Receptfria 
läkemedel/kosttillskott 

Tillit till receptfria läkemedel 

”Like, if all my friends are 
going out and drinking and stuff, then I will like go 
out and drink with them like even if I have to go to 

the bathroom like four times the next day.” 
(Schneider, Jamieson &  Fletcher, 2009, s. 86). 

 

Vill gärna gå ut 
med vänner och 

festa trots 
flertalet 

toabesök dagen 
efter 

Vill göra som 
vännerna 

Sociala aktiviteter och 
relationer 

”Imodium is definitely that main coping mechanism 
because it’s both physical and psychological. When I 
know I have it, I feel better...” (Schneider, Jamieson 

& Fletcher, 2009, s. 87). 
 

Fysiskt och 
psykiskt 

lugnande med 
Imodium 

Receptfria läkemedel Tillit till receptfria läkemedel 

 

 

 

 


