
Uppsats omvårdnad 15 hp

Hur upplever patienter med 
Mb Crohn kontakten med 

vårdpersonal?

Författare: Jeanette Andersson
& Linda Göransson
Examinator: Ulla Peterson
Termin: HT 2011
Kurskod: 2VÅ100



Sammanfattning

En person som drabbats av den inflammatoriska tarmsjukdomen Mb Crohn är under ett svårt 
skov ofta i behov av sjukvårdskontakt. Skovet kan innebära blodiga diarréer flera gånger per 
dygn, buksmärta och feber. För att minska patientens lidande är det viktigt att 
sjukvårdskontakten blir positiv för patienten. 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter med Mb Crohn upplevde kontakten med 
vårdpersonal samt vilka faktorer som påverkade kontakten. Den metod som användes var en 
kvalitativ innehållsanalys som gjordes av text från sex bloggar skrivna av personer med Mb 
Crohn. En blogg kan beskrivas som en dagbok, publicerad via internet. 

Resultatet visade att kontakten med vårdpersonal gav både positiva och negativa 
upplevelser. Faktorer som gjorde upplevelsen positiv var när personalen fanns tillgänglig 
samt gav möjlighet till delaktighet. Då personalen visade sig kompetent, engagerad och 
empatisk upplevdes trygghet och bekräftelse. Faktorer som gjorde upplevelsen negativ var 
när personalen gav fel eller bristfällig information och behandling, inte gav utlovade besked 
i rätt tid eller inte visade intresse för patienternas åsikter. Känslor som då upplevdes var 
otrygghet, maktlöshet, frustration och förlorad autonomi. De negativa faktorerna övervägde.

Slutsatsen av denna studie är att vårdpersonal kan utveckla sin förmåga i kontakten med 
patienter med Mb Crohn. Att vårdpersonal vid utbildningstillfällen reflekterar över 
informanternas erfarenheter i vårdsituationer, är förslag som kan leda till en bättre vård.

Nyckelord: Mb Crohn, upplevelser, blogg, lidande, vårdkontakt, kvalitativ innehållsanalys
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Citat ur en blogg

”- Just nu känns det som om min kropp ses som en 
vandrande journal, ett stycke kött. Kirurgerna ser bara till 
min jävla tarm, de ser inte till mig.”

(Jolina, 2009-01-31, ur bloggen Min resa).



2

Introduktion

Att drabbas av den kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen Morbus Crohn kan innebära 

ett stort lidande (Sarlo, Barreto & Domingues 2008). Detta lidande har vi kommit i kontakt 

med i vårt arbete på den medicinska vårdavdelning där gastroenterologiska och 

hematologiska patienter vårdas. Upplevelsen är att patienter med Mb Crohn har ett stort 

lidande ofta i det tysta och att denna patientgrupp inte får lika stor uppmärksamhet, i 

jämförelse med hematologiska patientgrupper med mer livshotande diagnoser. Intresset 

väcktes för hur vårdpersonalen på ett bättre sätt skulle kunna stötta dessa patienter till att få 

ett bättre välbefinnande i kontakten med vården. Att läsa bloggar på internet där personer 

med Mb Crohn skriver om sina upplevelser av sjukdomen och upplevelser av kontakten 

med sjukvården ger en ärlig och spontan beskrivning. Här framkommer troligen faktorer 

som dessa personer upplever som viktiga för att känna sig trygga och för att få känslan av 

ett gott bemötande av vårdpersonalen. Detta borde kunna ge en vägledning till att utföra en 

bättre omvårdnad av patienter med Mb Crohn.

Bakgrund

Mb Crohn

Namnet Morbus Crohn eller Crohns sjukdom kommer från den amerikanske 

gastroenterologen Burrill B. Crohn (1884-1983), som tillsammans med två läkarkollegor år 

1932, beskrev 14 fall av icke-tuberkulös inflammation i tarmen. Denna tarmsjukdom fick 

senare namnet Morbus (latinska ordet för sjukdom) Crohn. Sjukdomen har troligen dock 

funnits långt före detta, då den medicinska litteraturen redan från 1700-talet beskriver 

tarmförändringar som liknar det vi idag benämner Mb Crohn (Brinkberg-Lapidus 2008).

Mb Crohn tillhör sjukdomsgruppen inflammatoriska tarmsjukdomar och är tillsammans 

med ulcerös colit den vanligaste. Jämförs könsfördelningen vid Mb Crohn är sjukdomen 

något vanligare bland kvinnor (Danielsson 2010). Cirka 0,2 % av Sveriges vuxna 

befolkning lider av Mb Crohn som är en livslång sjukdom som går i skov. Detta innebär att 
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sjukdomen inte går att bota men att patienten kan ha långa besvärsfria perioder. Dock är 

personer med Mb Crohn inte en homogen grupp utan har ett mycket varierande förlopp. 

Sjukdomsaktiviteten under de första tre åren efter diagnos säger oftast mycket om framtida 

prognos ( Brinkberg-Lapidus 2008). Orsaken till Mb Crohn är okänd men genetiska 

faktorer kan ha en viss betydelse. Oftast drabbas yngre personer (Järnerot 1998). Rökning 

ökar risken att drabbas av sjukdomen och hela sjukdomsförloppet försämras då (Brinkberg-

Lapidus 2008). Inflammationerna är transmurala, vilket innebär att tarmens alla skikt är 

drabbade (Danielsson 2010). Sår kan uppträda omväxlande i tarmen, där vissa områden är 

friska och andra är sjuka. De sjuka och såriga områdena av tarmen kan succesivt bli till 

fibrotisk ärrvävnad och ge upphov till förträngningar och ileus. Sjukdomen kan ses på olika 

ställen i hela mag-tarmkanalen, från munhålan till ändtarmen (Brinkberg-Lapidus 2008). 

Vid diagnosen ulcerös colit är kliniken likvärdig, men här är endast tjocktarmen drabbad. 

Samlingsnamnet för Mb Crohn och ulcerös kolit är IBD (Inflammatory bowel disease) 

(Belling,Woods & McLaren 2008).

Symtom och diagnostik

Symtomen varierar beroende på var i tarmen sjukdomen sitter, och hur utbredd den är

(Danielsson 2010). Vid ett svårt skov förekommer blodiga diarréer fler än sex gånger/dygn, 

feber, CRP-stegring (C-reaktivt protein), viktnedgång, allmän sjukdomskänsla, trötthet och 

anemi. Även en uppspänd buk med buksmärtor eller ömhet över buken är symtom på ett 

svårt skov som oftast kräver sjukhusvård. Fistlar och abscesser kan uppstå (Brinkberg-

Lapidus 2008). Patienter med Mb Crohn löper större risk att drabbas av besvär från leder, 

ögon, hud och rygg (Danielsson 2010).

För att ställa diagnosen Mb Crohn görs flera undersökningar. Den viktigaste 

undersökningen för rätt diagnos är koloskopi som innebär att tarmslemhinnan ses genom 

ett endoskop som förs in via ändtarmen. Läkaren som utför undersökningen kan se hela 

kolon upp till terminala ileum. Här syns inflammationens utbredning och svårighetsgrad 

och även biopsier kan tas. Att ta feces-provet calprotectin ger en bild av hur kraftig 

inflammationen i tarmen är. Ett högt värde tyder på en svårare inflammation. Blodstatus, 
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CRP, elektrolyt-och leverstatus kontrolleras, samt feces-hemoglobin och feces-odling. 

Röntgenundersökningar av tarmen kan vara till stor hjälp vid misstanke om djupare sår 

eller tarmdilatation (Ericson & Ericson 2008).

Behandling

Behandlingen vid ett svårt skov av Mb Crohn sker oftast inneliggande på en 

gastroenterologisk vårdavdelning där daglig kortisonbehandling vanligtvis administreras. 

Ibland ges samtidigt annan immunmodulerande behandling (Danielsson 2010). Patienterna 

får under den akuta fasen inte äta och dricka som vanligt utan rekommenderas tarmvila, då 

tillförseln av näring ges som parenteral nutrition. Även antibiotika, järnsubstitution och 

blodtransfusion kan behövas (Ericson & Ericson 2008). En annan medicinsk behandling 

som ges för att minska inflammationen i tarmslemhinnan vid fortsatt aktivt skov är anti-

TNF-terapi (Tumör Nekros Faktor) (Danielsson 2010). Vid så svåra skov att inte medicinsk 

behandling hjälper eller vid ett ileus är kirurgisk behandling nödvändig. Här får patienten i 

de flesta fall en stomi. Ibland krävs även operativ dränering av abscesser och fistlar för att 

stimulera läkning (Brinkberg-Lapidus 2008).

För att förlänga de skovfria perioderna får patienterna med Mb Crohn ofta 

underhållsbehandling med inflammationsdämpande läkemedel (Ericson & Ericson 2008). 

Enligt Danielsson (2010) kan patienter med skov i tunntarmen må bättre av fettreducerad 

kost. Denna kost påverkar dock inte sjukdomsförloppet men kan minska smärtan och 

diarréerna.

Kontakter i vården

Verksamheten inom vården är beroende av möten. De kontakter som uppstår är mellan 

vårdpersonal och patient, anhörig och medarbetare. Det är viktigt att vårdpersonalen möter 

med respekt, ger ärliga besked samt ger bästa möjliga vård. Vårdpersonalens 

bemötandekompetens är betydelsefull för att skapa en bra relation till patienten. Båda 

parterna har en beroendeställning till varandra. Patienten befinner sig i en 

beroendeställning till vårdgivaren samtidigt som vårdpersonalen är beroende av att 
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patienterna och anhöriga är delaktiga i vården för att resultat skall uppnås (Gustafsson 

2007). Det kan finnas flera orsaker till att relationen mellan vårdpersonal och patient inte 

blir optimal. Vårdpersonalen kan uppleva tidsbrist eller känna rädsla för att bli för 

personligt engagerad i patientens situation. Patientens beteende kan göra vårdpersonalen 

osäker (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Patienten känner sig 

ofta utanför och maktlös i vårdsituationen då denna ofta medför ett beroende av andras 

beslut. Dessa besluts riktighet är det svårt som patient att bedöma och detta stärker stressen 

och osäkerheten (Björvell 2001).

I kontakten mellan vårdpersonal och patient har vårdpersonalen ett ansvar att ge den 

omvårdnad som krävs. Vårdpersonalen bör sträva efter att skapa en kontakt där patientens 

situation blir synlig. För att främja patientens välbefinnande är det värdefullt att 

vårdpersonalen är lyhörd för patientens berättelser om upplevelser och rutiner i det dagliga 

livet (Ternestedt & Norberg 2009). Att stärka patientens egna copingresurser genom att öka 

och stödja patientens kontroll över sin egen sjukdom och behandling är viktigt. 

Vårdpersonalen måste ta tillvara patientens egna inneboende kraft, motivation och 

självförtroende. Ett aktivt medbestämmande och deltagande i den egna vården möjliggör 

ökat välbefinnande, bättre hälsa och därmed minskat lidande (Björvell 2001). Personer med 

Mb Crohn är i många olika sammanhang tvingade till att anpassa sitt liv till de utmaningar 

som sjukdomen bär med sig. Dessa patienter behöver kanske mer än andra ett starkt stöd 

från sin omgivning (Moser 2008). Bellings (2008) studie på IBD-patienter, visade att den 

överlägset mest efterfrågade egenskapen hos en IBD-sjuksköterska var att ”de alltid var 

där”. Att få ha en tillförlitlig och konstant kontakt som tar sig tid och som förklarar, 

förutser, lyssnar, övervakar och följer patienten genom sin sjukdom beskrivs som 

värdefullt.

Ett bra socialt stöd är viktigt för patienters psykologiska välbefinnande och detta kan också 

påverka sjukdomens aktivitetsnivå. För att kunna ge en optimal omvårdnad är det viktigt 

att vårdpersonalen har kunskap om den problematiska livssituationen många patienter med 

kronisk tarmsjukdom befinner sig i (Moser 2008).
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Enligt Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) skall vården bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att patienten skall informeras 

om det egna hälsotillståndet samt vilka utrednings-och behandlingsmöjligheter som finns. 

Vårdpersonalen skall finnas lättillgänglig för patienten, se till patientens integritet och 

självbestämmande samt ge en vård som innebär kontinuitet och trygghet. Lagen poängterar 

vikten av att understödja goda kontakter mellan vårdpersonal och patient.

I socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskan framgår det att 

sjuksköterskan ska visa respekt och omsorg för vårdtagarens integritet, autonomi samt 

värdighet.

Tidigare forskning

Forskning gjord på personers upplevelser av att ha diagnosen Mb Crohn beskriver rädsla 

för smärta och rädsla för försämringar i sjukdomen med eventuella kirurgiska ingrepp. 

Rädsla för att överföra sjukdomen till sina barn och biverkningar av medicinsk behandling. 

Känslan av brist på frihet. Att inte kunna äta det man vill och att ha svårt för att delta i 

sociala aktiviteter såsom middagar. Isoleringen kan leda till depression. Självbilden 

beskrivs som sämre då man ej riktigt kan styra över sin kropp. Kroppen förändras. 

Vårdpersonal måste känna till detta för att kunna ge det stöd som patienten behöver (Sarlo 

et al., 2008).

Patienter med IBD värdesätter stöd, omsorg, råd och empati mest av allt i vårdkontakten 

med sjuksköterskan. Den tekniska medicinska kompetensen anses mindre viktig. Patienter 

som har tillgång till en ”egen” specialiserad sjuksköterska, var mycket positiva till detta. 

Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan ansågs vara att lyssna och vara närvarande. Att få 

känna sig som en person istället för en patient eller en diagnos upplevs viktigt (Belling et 

al., 2008).

Att få diagnosen Mb Crohn innebär ofta att vårdpersonal och sjukhus blir en del av 

patientens liv. Sjukdomen kan ge en stor förändring av livsstilen och kosthållningen och 

patienten lever med risken att behöva bli stomiopererad. Dessa stressfaktorer har studerats 
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och vårdpersonal kan göra stora insatser för patienten om dennes unika stressfaktorer 

identifieras. Vikten av att ha ett team av olika personer från sjukvården runt sig tas upp. 

Läkaren är givetvis mycket viktig men har begränsad tid för varje patient. Känslan av 

försummelse och att inte hinna få svar på alla frågor kan elimineras om flera 

personalkategorier finns tillgängliga för patienten. Att det finns en sjuksköterska som är lätt 

att nå för rådgivning av symtom och medicinering är av stor betydelse. Dietisten kan hjälpa 

patienten med kostrådgivning och en kurator/terapeut kan vara behjälplig med 

stresshantering. Utbildningsprogram där dessa olika personalkategorier informerar 

patienter är att eftersträva. Det ger patienten kunskap om sin sjukdom som leder till att 

lättare klara av sin livssituation (Zutshi, Hull & Hammel 2007).

Blogg

Ordet blogg härstammar från webblogg (engelskans web log) och innebär en online-logg 

alternativt dagbok på internet. En blogg är en ofta uppdaterad sida där det senast 

publicerade inlägget visas överst, i omvänd kronologisk ordning. Innehållet varierar men 

de allra flesta har en dagboksliknande funktion där man skriver om tankar och känslor, så 

kallade vardagsbetraktelser (Nationalencyklopedin 2012). Bloggen är en alternativ 

publiceringsväg till offentligheten där man kan uttrycka sina tankar och göra sin röst hörd 

utan redaktionell granskning. Denna uppsats avser att studera bloggar som är nischade runt 

en diagnos, nämligen Mb Crohn.

Det är viktigt för vårdpersonal att ta del av de bloggar inriktade mot specifika diagnoser 

som finns online. Det ger en ovärderlig inblick i att leva med en specifik diagnos. 

Patientens röst blir hörd. Forskning här bidrar avsevärt till att anamma ny kunskap om livet 

vid en viss diagnos (Heilferty 2009).
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Omvårdnadsteori

Eriksson (1994) delar in lidandet i tre olika former; sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs i relation till 

sjukdom/behandling. Detta lidande kan vara kroppsligt och/eller själsligt. Det kroppsliga 

lidandet sätts oftast i samband med smärta och det själsliga i känslor som skuld eller skam 

som patienten kan ha gentemot sin sjukdom eller behandling. Vid magsjukdomar som t ex 

Mb Crohn riskerar patienten att betraktas som psykosomatiskt sjuk.

Livslidandet är relaterat till allt vad det kan innebära att leva. Vissa vanliga rutinerna sätts 

ur spel vid sjukdom, det sociala livet förändras och patientens existens är hotad. Vetskapen 

om att livet är tidsbegränsat blir också tydligare, vilket kan ge ett stort lidande (Eriksson 

1994).

Vårdlidandet är det lidande som upplevs i relation till vårdsituationen. Enligt Eriksson 

(1994) kan vårdlidandet upplevas på olika sätt. Ett vanligt vårdlidande är kränkning av 

patientens värde som människa. Att inte ge henne en plats. Nonchalans och att inte ”se” 

människan är en kränkning av patientens värdighet som kan leda till förtvivlan, skuld och 

skam. Värdighet och trovärdighet innebär att vårdpersonalen är lyhörd för patientens 

upplevelser och ser dessa som sanna. Att som patient bli tagen på allvar är av stor vikt. 

Detta för att vårdpersonalen inte ska orsaka patienten känslan av maktlöshet, vilket kan 

uppstå om personalen uppträder på ett sådant sätt att patienten gör saker den inte vill eller 

orkar med. Att kränka patientens värdighet blir till ett stort vårdlidande. Varje patient bör 

ges individuell vård för att behålla sin värdighet.

Eriksson (1994) säger att vårdpersonal ofta är auktoritära och tror sig veta vad som är rätt 

och/ eller fel för patienten. Att utöva straff och fördömelse när personalen upplever 

patienten besvärlig. Att ignorera och inte ge den vård patienten behöver. Ett exempel kan 

vara att ett glas med dryck ställs på sängbordet, utan att vårdaren erbjuder patienten hjälp, 

trots att vårdaren vet att patienten är oförmögen att dricka själv. Situationer där patienter 

upplever ett vårdlidande genom utebliven vård, kan bero på att vårdaren genom slarv eller 
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okunskap inte ger den vård som behövs, men kan också bero på medveten vanvård. Att 

lindra patientens olika lidanden är en viktig uppgift för vårdpersonalen, som enligt 

Eriksson (1994) kan göras om patienten får känslan av att vara välkommen, känner sig 

respekterad och får den vård och behandling som krävs.

Vårdpersonalens bemötande av patienten är av stor vikt för att minska lidandet och ge en 

känsla av bekräftelse och rätten att delta i sin egen hälsoprocess (Dahlberg et al., 2003).

Problemformulering

Personer med Mb Crohn har ibland svåra symtom av sin sjukdom och därför ett 

sjukdomslidande (Sarlo et al., 2008). Ohälsa och sjukdom kan beröra hela individens 

livssituation. Situationen att behöva vara patient rubbar det invanda och plötsligt står man 

inför ett lidande som innefattar hela livssituationen, ett livslidande (Eriksson 1994). Det 

kan vara svårt som sjukvårdspersonal att veta hur den sjuke upplever sin situation. Genom 

att söka kunskap om hur Mb Crohnpatienter beskriver vårdkontakter kan man på ett bättre 

sätt ge stöd och motivation. Studieresultaten borde kunna visa om patienter upplever ett 

vårdlidande och i så fall ge oss som vårdpersonal vägledning till ett bättre 

omhändertagande i det kliniska arbetet.

Syfte 

Syftet var att undersöka hur patienter med Mb Crohn upplever kontakten med vårdpersonal

och vilka faktorer som påverkar kontakten.

Metod

Metoden för forskningen är inspirerad av Lundman och Graneheims (2008) beskrivning 

om kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Genom att studera bloggar har vi 

granskat och tolkat de texter som personer med Mb Crohn förmedlat angående sina 

upplevelser i kontakten med vårdpersonal. Användandet av dagbok som en effektiv och 
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tillförlitlig metod för datainsamling inom omvårdnadsforskningen, stödjs både av 

forskningsresultat och litteratur (Ross, Rideout & Carson 1994).

Dagboksskrivandet är personligt och spontant. Intervjustudier är förenat med svårigheter i 

att exakt minnas tankar/känslor bakåt i tiden. Det finns också problem i att samla in känslig 

information via personlig intervju. Fördelen med dagbok är att personen skriver när den är 

mitt uppe i en händelse. Tanken och känslan är just nu (Jones 2000). Dagbok är en form av 

självrapportering och kan användas för att få en föreställning om patientens perspektiv på 

tillvaron (Patel & Davidsson 2003).

Sökningsförfarande / Urval

Sökningen av bloggar gjordes via sökmotorn Google med sökorden ”mb crohn blogg”, 

”blogg tarmsjukdom” och ”hälsoportalen”. Inklusionskriterierna var att bloggen skulle vara 

skriven på svenska av personen själv som har sjukdomen Mb Crohn. De bloggar som 

valdes ut skulle också innehålla text som beskrev kontakter med vårdpersonal, vara skrivna 

under de senaste fem åren och bloggaren skulle ge sitt medgivande till att bloggen 

analyserades. Flera bloggar exkluderades på grund av att de var skrivna av anhöriga till 

personer med Mb Crohn eller hade bloggaren flera sjukdomsdiagnoser, där Mb Crohn inte 

tillhörde huvuddiagnosen. Även de bloggar som krävde inloggning exkluderades. Antalet 

bloggar som valdes ut för analys blev elva stycken. Dessa personer fick i sin blogg en 

kommentar med önskan om kontakt via mail. Av dessa elva personer gav åtta stycken 

respons och kunde via mail delges en förfrågan. Denna förfrågan bestod av en presentation 

av oss själva samt en beskrivning av syftet och förfarandet med den planerade studien av 

bloggtexter (bilaga 1). Sex bloggare svarade och könsfördelningen var fem kvinnor och en 

man. De var alla positiva till vår forskning och gav sin tillåtelse till analys.

Analys

Processen med innehållsanalysen började med att bloggtexterna skrevs ut i pappersformat. 

Den blogg som funnits längst av de utvalda bloggarna startades våren 2007. Detta gav oss 

ett tidsperspektiv på drygt fyra år av skrivna bloggtexter, då alla inlägg fram till sommaren 



11

2011 skrivits ut. Några bloggare har gjort näst intill dagliga inlägg, ibland bara några rader, 

ibland helsidor. Alla inkluderade bloggares texter lästes igenom och de meningar som 

innehöll en beskrivning av kontakt med vårdpersonal markerades. Dessa markerade 

meningar skrevs ner som meningsenheter i två domäner – möjligheter och begränsningar. 

Dessa 190 meningsenheter (83 möjligheter och 107 begränsningar) kondenserades och 

kodades för att kortfattat beskriva dess innehåll. Koderna delades in i olika kategorier som 

därefter blev fördelade i två teman (bilaga 2). Båda författarna analyserade inledningsvis 

texten var för sig, för att sedan gemensamt fortsätta analysprocessen. Vid oklarheter fick vi 

backa tillbaka till grundtexten för att förtydliga citatets innebörd. Under hela 

analysprocessen fanns en medvetenhet om att texttolkningen påverkades av förförståelse, 

utbildning samt erfarenheter.

Etiska överväganden

Det är forskarens ansvar att integrera ett gott etiskt förhållningssätt vid analyserande av 

bloggtext. Det krävs känslighet och försiktighet (Heilferty 2011).

En etisk egengranskning, enligt det formulär som finns på Etikkommitén Sydost´s 

hemsida, har fyllts i och utifrån detta självtest framkom det att en rådgivande etisk 

bedömning behövdes inför denna studie. Etikkommittén har i sitt yttrande skrivit att de inte 

såg några hinder att använda sociala medier såsom bloggar vid datainsamling till forskning. 

Av etiska skäl tyckte de att en förfrågan borde skickas till de som skrivit bloggarna innan 

analysen gjordes. Bloggarna borde, enligt etikkommittén, inte citeras men synas i 

referenslistan.

Vår egen etiska reflektion är att bloggarna som vi analyserat själva valt att finnas 

tillgängliga på internet för allmänheten. Någon relation mellan författarna till denna 

forskning och Mb Crohn-patienterna som bloggar finns inte. Enligt etiknämndens 

rekommendationer har en förfrågan om godkännande skickats till berörda bloggare före 

analys-start.

Resultatet presenteras så att det inte kan härledas till någon specifik blogg. Även om de 

olika bloggarna syns i referenslistan kan läsaren inte urskilja vilken bloggare som skrivit 
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vad. Endast den bloggare som uttryckligen medgivit citat ur sin text, har citerats. Risken att 

personerna i materialet skulle känna sig integritetskränkta anser vi vara liten, och vägas 

upp av nyttan med denna typ av forskning. Vår kliniska erfarenhet är att patienter med Mb 

Crohn inte får lika mycket uppmärksamhet som patientgrupper med mer livshotande 

diagnoser. Denna studie kan därför bidra till ökade kunskaper för vårdpersonal om hur 

denna patientgrupp upplever bemötandet vid kontakt med hälso- och sjukvård, vilket kan 

leda till ett bättre anpassat bemötande.

Resultat

Resultatet visade att patienternas upplevelser av kontakten med vården kunde särskiljas till 

positiva och negativa upplevelser där de negativa övervägde. Vid innehållsanalysen 

framträdde två teman. Dessa teman var Faktorer som ger en positiv upplevelse i kontakten 

med vårdpersonal (tabell 1) och Faktorer som ger en negativ upplevelse i kontakten med 

vårdpersonal (tabell 2).

Faktorer som ger en positiv upplevelse i kontakten med vårdpersonal

Informanterna beskrev här de positiva mötena i vården. Dessa delades med hjälp av 

innehållsanalys in i fem olika kategorier som blev tillgänglighet, att få känna delaktighet, 

att få känna trygghet, engagerad personal samt empatisk personal.

Tillgänglighet

Som patient med Mb Crohn är man i ett utsatt läge och att då få känna att vården ställer 

upp och är tillgänglig när man som mest behöver den anses viktigt. Att kunna ringa och få 

en personlig kontakt utan dröjsmål och att via datorn i landstingets servicetjänst ”mina 

vårdkontakter” kunna lämna meddelanden om t ex receptförnyelse upplevs bra. Att 

vårdpersonal anstränger sig för att patienten snarast skall få träffa en läkare vid problem är 

betydelsefullt. Någon beskriver det som att hon inte varit i livet nu om inte läkaren kommit 

direkt. När sjukhusen i närområdet samarbetar för att få undersökningar gjorda så snabbt 

som möjligt känner man att vården fungerar bra. Vid aktiv sjukdom är vårdbehovet stort 
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och en informant beskriver sig som ”stamkund” som fått positiv särbehandling. Att få råd 

och stöd betyder mycket.

Att få känna delaktighet

Det anses mycket betydelsefullt att som kroniskt sjuk få känna delaktighet i sin egen vård 

och att få vara med i diskussionerna om hur vårdpersonalen tänker och planerar inför 

denna. Detta återkommer ofta som något mycket positivt. Exempel på beslut som fattas av 

vårdpersonal men där informanterna fått vara med att påverka har varit när man planerat 

hel eller delvis sjukskrivning, medicinering vid planerad graviditet, beslut om operation, 

nya medicinska behandlingar och om undersökningar ska göras eller inte. Det är värdefullt 

att känna sådan tilltro till personalen att man vågar göra sin röst hörd och säga ifrån när 

någonting inte känns bra, och att personalen då lyssnar. Någon beskriver att hon fått 

förtroendet att själv få avgöra när nya prover behöver tas, vilket ger en stor frihet. 

Situationen upplevs mer greppbar om man får ta del av koloskopibilder, provsvar och annat 

som rör ens vård och behandling.

Att få känna trygghet

Vikten av att få känna trygghet är något återkommande i alla bloggar. Förutsättningarna för 

detta är att man känner att man kan lita på att personalen är kompetent, informerar på ett 

bra sätt och ger tydliga besked. Det är alltid personalens egenskaper som skapar tryggheten 

hos informanterna. Att få information och stöd av olika yrkeskategorier, förutom den 

läkare och sjuksköterska man brukar ha kontakt med, som t ex stomi-sjuksköterska, dietist, 

kurator och narkosläkare känns bra när detta behövs. Personalen skall vara lugn, trygg, 

teoretiskt duktig och kunna ge positiv energi och hopp. Någon beskriver även att 

personkemin är viktig och att träffa vårdpersonal som är i olika åldrar upplevs mycket bra. 

Yngre sjuksköterskor tar hand om informanten som en jämnårig och en äldre sjuksköterska 

blir som en mamma. När vårdpersonalen är glad och kan skämta blir situationen lite lättare. 

Det ger trygghet att ha kontakt med ”sin” sjuksköterska eller läkare. Speciellt tycker en 

svårstucken informant att det känns skönt att få träffa samma skickliga sjuksköterska när 
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blodprover måste lämnas ofta. Med hjälp av stöd och råd från duktig personal vågar sig en 

av informanterna ut och resa, vilket hon själv inte hade vågat göra utan denna 

uppbackning. Det är viktigt att känna fullständig tillit till sin läkare och detta beskrivs av en 

informant genom att man tar in alla råd man kan få och gör som läkaren säger.

Engagerad personal

I det vårdande mötet lägger informanterna stor vikt vid engagerad personal. När personalen 

visar lite extra uppmärksamhet förmedlas känslan av att vara prioriterad och bekräftad.

Detta beskrivs när läkaren vill att patienten ska smyga förbi receptionen och titta in för att 

visa upp sitt sår. Informanten upplever då uppriktigt engagemang och detta känns 

värdefullt. Sjuksköterskor upplevs engagerade när de vid såromläggning meddelar att de 

varit spända på att få träffa patienten efter en svår operation. Att veta att personalen tänker 

på en, fast man inte varit där på länge ger en positiv upplevelse. När man som patient 

känner att personalen bryr sig och är hjälpsam beskrivs detta som betydelsefullt. Det kan 

till exempel vara i kontakten med sjuksköterskan som ger råd, framför frågor till läkaren 

för att därefter återkomma med besked. När den ”egna” sjuksköterskan kommer förbi på 

vårdavdelningen och frågar hur det går känns det bra. Någon informant beskriver att 

mottagningspersonalen alltid försöker ordna allt till det bästa, vilket gör att man saknar 

denna personliga kontakt de dagar man inte får behandling. Det ger en känsla av 

engagemang när personalen är glad, positiv och både frågar hur patienten och anhöriga 

mår. 

Empatisk personal

Empatisk personal ger stöd. Detta framkommer tydligt. När en informants sjukdom upplevs 

extra svår hjälper personalen till genom att visa inlevelse, lyssna och känna av 

sinnesstämningen. Personalen beskrivs som omtänksam och förstående i besvärliga 

situationer vid t ex smärtsamma undersökningar. När smärtan gör att ytterligare 

smärtlindring behövs upplevs förståelsen från vårdpersonalen, för att man verkligen har 

ont, viktig. En viktig del i vårdpersonalens arbete är att inge hopp och motivation att kämpa 
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vidare när livet som kroniskt tarmsjuk ger blandade känslor av frustration, desperation och 

likgiltighet. Flera informanter värdesätter att personalen är snäll, tar hand om och 

framförallt tar sig tid för samtal.

        Tabell 1: Faktorer som ger en positiv upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Kod Kategori Tema
Smidigt att få hjälp. Tillgänglighet Faktorer som 

ger en positiv 
upplevelse i 
kontakten 
med 
vårdpersonal

Skyndsam kontakt när det 
krävs.

Delaktighet i beslut. Bra 
information.

Delaktighet

Bra relation till personalen.

Frihet under ansvar. 
Autonomi.
Känsla av stöd. Trygghet

Kompetent personal.

Positivt sjukvårdsbesök.

Positivt besked från 
läkaren. 

Lugn personal.

Kompetent personal som 
tar sig tid att förklara 
sakligt och lugnande.
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   Fortsättning:
   Tabell 1: Faktorer som ger en positiv upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Kod Kategori Tema
Personal som fixar och vill 
väl. Stöttar.

Engagerad 
personal

Faktorer som 
ger en positiv 
upplevelse i 
kontakten med 
vårdpersonal

Patienten i centrum med 
lite extra uppmärksamhet.

Personalen ser även det 
friska. Personlig kontakt.

Personalen hjälpsam och 
anstränger sig för 
patientens skull.

Kompetent personal med 
empati.

Empatisk 
personal

Empatisk personal som 
försöker motivera.

Läkaren bryr sig och lägger 
ner sin själ.
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Faktorer som ger en negativ upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Informanterna beskrev här de negativa mötena i vården. Dessa delades med hjälp av 

innehållsanalys in i åtta olika kategorier som blev kommunikationsproblem, en känsla av 

maktlöshet, en känsla av otrygghet, en känsla av betydelselöshet, en känsla av frustration, 

förlorad autonomi, smärta samt oempatisk personal.

Kommunikationsproblem

Kommunikationsproblemen består ofta i att utlovade telefonsamtal aldrig kommer och att

man får fel eller ingen information alls. Detta leder till nervositet och oro i onödan. 

Informationsnivån kan också bli fel. En informant beskriver sig ha fått så mycket 

information på samma dag att det var svårt att ta till sig allt. Att få otydliga besked 

förekommer också, som när en kallelse för inläggning skickats ut, där det inte framgår 

varför man ska läggs in eller vad som skall ske. När man inte i tid får veta att dosjustering 

av medicinen ska göras, upplevs detta irriterande. Man anser även att det finns 

kommunikationsproblem mellan olika yrkeskategorier och vårdinstanser. Någon hade 

bland annat fått besked om operation då operationsavdelningen var stängd för studiedag 

och i en annan situation där kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare inte 

fungerat blev patienten drabbad när en fisteltråd tappats bort.

En känsla av maktlöshet

Maktlöshet är att inte kunna påverka sin situation. Det upplevs jobbigt att vänta på 

provsvar och undersökningar utan möjlighet att kunna skynda på. All väntan som 

förekommer inom vården är påfrestande och väntan på att bli uppringd av vårdpersonal 

beskrivs som en stor tidstjuv. När man vid försämring inte kan få tid på mottagningen för 

att träffa ”sin” läkare med kort varsel utan uppmanas att söka akutmottagningen känner 

man sig maktlös. Någon beskriver att hon upplever att andras ärenden alltid bedöms som 

viktigare än hennes. Det är så omständigt att vara sjuk och man är helt utlämnad till vården. 
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Vid blodprovstagning har patienten svårt att påverka sin situation. En informant beskriver 

att provtagningen tog 30 minuter och krävde två sjuksköterskor, fyra olika nålstorlekar, en 

mängd rör och värmekuddar innan allt grävande resulterade i två små rör med blod. Någon 

beskriver en känsla av meningslöshet över hela sin situation.

En känsla av otrygghet

Inkompetent personal som inte inger förtroende ger otrygghet. Inkompetensen kan visa sig 

som felbehandlingar och ren okunskap. Man beskriver att man fått fel läkemedel och fel 

eller uteblivna doser, så att man nu själv måste ifrågasätta, kontrollera och påminna för att 

läkemedelsbehandlingen ska blir rätt. Vårdpersonal hittar kvarglömda suturer och 

operationssår blir fult hopsydda. När vårdpersonalen inte använder den venösa infart som 

en informant har för provtagning och för läkemedel som ska ges intravenöst uppstår 

besvikelse och oro för att behandlas av okunnig personal. När olika besked lämnas från 

vårdpersonalen skapas otrygghet och ett exempel på detta beskrivs när flera läkare är 

involverade i vården av en och samma patient. Att inte förstå sin läkare på grund av 

språksvårigheter känns inte bra. Hela sjukhusmiljön upplevs som stressande och 

underbemannad. Någon beskriver det som att han inte kan lita på att sjukvården gör sitt 

bästa, och förtroendet försvinner.

En känsla av betydelselöshet

Att inte bli tagen på allvar kan få en att känna sig liten och obetydlig. På något sjukhus som 

drabbats av besparingsåtgärder var det bestämt att endast cancerpatienter prioriteras, vilket 

får en informant att känna sig betydelselös trots svår sjukdom. En informant berättar att 

hon känner sig mycket sjuk med diarréer, viktnedgång, magsmärta och blödningar, men 

prioriteras ändå inte i vården. Vårdbehovet och vårdinsatserna stämmer inte överens. Då 

man inte får planerad läkemedels-behandling inom rimlig tid för att det inte ordinerats, 

berättas det om. Detta ger irritation och känslan av att inte vara viktig. Något som en 

informant upplevde oförlåtligt var att mitt i ett pågående samtal med läkare bli störd av 
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någon ur vårdpersonalen som kommer in i rummet och avbryter för att tala med läkaren. 

Läkaren borde då, enligt informanten, sagt att han var upptagen i patientsamtal.

En känsla av frustration

Frustration beskrivs i situationer när man befinner sig i ovisshet och väntar på besked. Att 

inte få besked när det utlovats ger en stark känsla av besvikelse över hur hela 

vårdapparaten fungerar. Dock beskrivs det att några ur personalen gör allt för att gottgöra 

det kollegorna inte gör. När det inte går att få sina besök samordnade när man behöver vård 

från olika vårdgivare inom sjukhuset känns detta mycket frustrerande avseende tid och 

pengar. Detta när resan till sjukhuset tar två och en halv timme och läkarbesöket tar fem

minuter. En informant känner sig osynlig när dennes problem bollas mellan olika 

vårdinstanser och en kamp mellan experter uppstått. En besvikelse över hur svensk 

sjukvård fungerar beskrivs.

En känsla av förlorad autonomi

När vårdpersonalen bestämmer saker rörande informanterna utan att fråga om deras åsikter 

upplevs känslan av hopplöshet och en känsla av att vara värdelös. Det ger en förlorad 

autonomi att inte bli tillfrågad när det gäller ens egna liv. Flera beskriver att man känner att 

vårdpersonalen bara behandlar tarmen, inte hela människan. I en studerad blogg 

framkommer också att känslan av självbestämmande minskar vid inneliggande vård på 

sjukhus. Detta genom att dag som natt med jämna mellanrum bli störd och inte få 

bestämma över den egna tiden. Exempel som ges på detta är teknisk apparatur som 

krånglar, städning och behandling med intravenösa infusioner och injektioner som tar lång 

tid. Det beskrivs som mycket förnedrande att genomgå undersökningar som koloskopi och 

mammografi där känsliga kroppsdelar blottas.

Smärta

Ett av symtomen på skov vid Mb Crohn är, enligt tidigare beskrivning, buksmärta. Denna 

smärta är i många fall en av anledningarna till att en vårdkontakt uppstår. När 
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informanternas vårdkontakter har studerats beskrivs ofta smärtan också vara orsakad av 

plågsamma undersökningar och provtagningar. Upplevelsen kan vara mycket traumatisk 

och smärtan upplevs som fruktansvärd och oerhörd. Ibland upplevs så kraftig smärta att 

man i vissa fall storgråter och då i samband med tarmundersökningar som rektoskopi och 

koloskopi. Någon beskriver en lättnad över att få göra koloskopi i narkos då denna 

undersökning varit mycket smärtsam förra gången den utfördes. Informanterna känner 

också smärta och obehag vid röntgen, lumbalpunktion, venprovtagning och suturtagning.

Oempatisk personal

I några fall upplever informanterna att man vårdats av oempatisk personal. Detta beskrivs 

när personalen är hård och otrevlig i sitt bemötande. Informanten får en känsla av att 

personalen arbetar för att de är tvungna, inte för att de trivs med arbetet. Personal tar inte 

del av journalen eller rådfrågar kollegor för att ge bästa vård. Informanterna upplever att 

prestige och nonchalans bland personalen försvårar vården, och att man som patient blir 

lidande för detta. Någon berättar att hon ofta fått vänta onödigt länge på smärtlindring. 

Sjukvårdens gamla, invanda rutiner gör också att informanterna får en känsla av att 

personalen inte är empatisk. Detta beskrivs när sömnen blir störd på grund av att personal 

väcker patienten för att utföra omvårdnad som skulle kunna göras senare på dagen då man 

är vaken.
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      Tabell 2: Faktorer som ger en negativ upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Kod Kategori Tema
Väntan på besked. Kommunika-

tionsproblem
Faktorer som 
ger en 
negativ 
upplevelse i 
kontakten 
med 
vårdpersonal

Fel informationsnivå.

Felinformerad.

Jobbig väntan för att ta 
prover.

Maktlöshet

Ej kunna påverka.
Stressande sjukhusmiljö. Otrygghet

Okunnig personal.

Många olika bud.
Onödig information som 
skapar oro.

Inkompetent personal. 
Patienten blir lidande och 
förtroendet försvinner.

Underbemanning ger 
patienter sämre vård.



22

         Fortsättning:
         Tabell 2: Faktorer som ger en negativ upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Kod Kategori Tema
Tas ej på allvar. Betydelse-

löshet
Faktorer som 
ger en 
negativ 
upplevelse i 
kontakten 
med 
vårdpersonal

Prioriteras bort av ekonomiska 
skäl.

Känna sig liten och obetydlig. 

Ovisshet. Frustration
Dåligt skött system med några 
få eldsjälar.

Får aldrig vara ifred. Äger ej 
sin egen tid.

Förlorad 
autonomi

Förnedrande,
integritetskränkande 
undersökning. 

Patienten känner sig som ett 
"ting", en diagnos.

Lyssnar ej på patienten.
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        Fortsättning:
        Tabell 2: Faktorer som ger en negativ upplevelse i kontakten med vårdpersonal.

Kod Kategori Tema
Fruktansvärd fysisk smärta. Smärta Faktorer som 

ger en 
negativ 
upplevelse i 
kontakten 
med 
vårdpersonal

Jobbig undersökning. 
Oerhört ont.

Jobbig undersökning. 

Ingen känsla för patienten. 
Otrevliga.

Oempatisk 
personal

Stelbenta rutiner i centrum i 
stället för patienten.

Diskussion

Metoddiskussion

Datainsamlingen gjordes via bloggar hittade på internet, och utifrån syftet valdes metod 

och ansats. Kvalitativ innehållsanalys passade bra vid analys av dessa skrivna texter

(Lundman & Graneheim 2008). Bloggar ger uttryck för personligt skrivna tankar och 

känslor i realtid. Att de skrivs just då de upplevs stärker texten och hindrar tankar och 

känslor från att uteslutas eller glömmas bort (Jones 2000). Dock kan man vända på det och 

tänka att det blottande det innebär att utlämna sig till offentliga medier kan verka 

hämmande och begränsande. Man kanske väljer att utelämna en del jobbiga känslor när 

man vet att andra sitter och tar del av det man skriver. Man censurerar sig själv omedvetet 

och ger en ”falsk” positiv bild utåt. Bloggen är ju en webbdagbok som kan läsas, diskuteras 

och utvärderas av miljoner människor runt om i världen. 
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En nackdel är att möjligheten till att kunna ställa fördjupande frågor ej finns vid textanalys 

(Jones 2000). Trovärdigheten stärks av att båda författarna inledningsvis analyserade texten 

var för sig för att sedan tillsammans fortsätta analysprocessen. Läsning av text innebär 

alltid en tolkning och läsaren har en viss kunskap och förförståelse som kan innebära risk 

för feltolkningar. Dock minimeras dessa om man är medveten om dem samt tolkar texten 

gemensamt (Lundman & Graneheim 2008). I vårt arbete på en medicinavdelning träffar vi 

dagligen patienter med Mb Crohn och detta  har upplevts fördelaktigt vid analysen. En viss 

inblick i deras situation  samt deras möjligheter och hinder finns därmed. Enligt Lundman 

och Graneheim (2008) handlar trovärdigheten om hur väl analysprocess och data stämmer 

överens med avsett syfte. För att uppnå trovärdighet har ansträngningar gjorts för att välja, 

de för syftet, mest lämpliga meningsbärande enheterna och satt dessa i kategorier och 

teman så att inget relevant uteslutits. Trovärdigheten påverkar även hur överförbart 

resultatet är till andra grupper och sammanhang.

Att välja bloggtext som analysdata gör att man delvis begränsas till en viss målgrupps 

upplevelser då det är mest yngre personer som bloggar. Endast en av våra informanter var 

född före 1980. Äldre har inte samma datavana som yngre och har kanske därför ej fått upp 

ögonen för bloggande som ett verktyg att använda sig av. Även könsfördelningen var 

snedfördelad då det visade sig att fem av de sex bloggar som analyserats, skrivits av 

kvinnor. Är det så att kvinnor lättare skriver om nära, svåra saker? Vi hade i alla fall stora 

svårigheter med att hitta bloggande män vid sökning efter just ”crohn-bloggar”. En svaghet 

med denna studie är att den innehåller ett litet antal informanter och att de skrivit olika 

mycket. För att få en bild över hur vårdpersonalen på fler sjukhus i landet upplevs i 

kontakten med patienter med Mb Crohn, hade det varit bra att ha fått analysera fler 

bloggar, då troligen fler hälso-och sjukvårdsområden i Sverige hade blivit representerade. 

Då spridning i ålder, kön och lokalisation var liten kan överförbarheten till andra grupper 

och situationer påverkas (Lundman & Graneheim 2008). 
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Att granska bloggar har givit så mycket och det är svårt att se hur detta rika material skulle 

kommit fram på annat sätt. Texterna är kärnfulla och de som valt att blogga har en vana i 

att uttrycka sig i skrift. Det har varit extra spännande att jobba med originalkällorna och 

texterna som analyserats har troligen aldrig tidigare behandlats på detta sätt. Det har känts 

som en ära att få ta del av personliga och tänkvärda texter. Extra roligt var det att samtliga 

informanter visade sådan öppen glädje över att valet fallit på att analysera just deras blogg, 

och att de gärna ville ta del av det färdiga resultatet, vilket utlovats.

I resultatets tabeller samt i bilaga 2 har meningsenheterna tagits bort, för att inte bloggarna 

ska citeras. Detta på inrådan från etiska nämnden. Det hade troligen blivit mer styrka och 

kraft i texten om vi fått använda rena citat då dessa var så beskrivande och innehållsrika. 

Lite av det personliga uttrycket försvinner då texten kondenseras. Enligt Lundman och 

Graneheim (2008) ges läsaren möjligheten att bedöma giltigheten genom att få ta del av 

citaten man analyserat. Detta omöjliggörs här.

I tabell 1 och 2 visas ett skiftande antal exempel ur de olika kategorierna, och detta speglar 

hur olika antalet meningsenheter i varje kategori blev när innehållsanalysen utfördes. 

Innehållsanalysen är gjord på sex bloggares texter men att endast fem bloggar finns i 

referenslistan beror på att två bloggare skriver i gemensam blogg. Att studera personliga 

texter skrivna av personer med Mb Crohn har känts mer tilltalande än att studera 

forskningsartiklar i ämnet. Att tolka material som förmodligen inte tolkats tidigare har 

upplevts spännande. Genom denna typ av forskning tror vi oss ha kommit nära 

verkligheten.

Bloggtexterna är spontana, personliga, representativa och meningsfulla. Det finns ingen 

beställare till dem och det finns inga ekonomiska vinster med att blogga (Jones 2000).
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Resultatdiskussion

Att i denna studie få fram vilka olika upplevelser som finns hos personer med sjukdomen 

Mb Crohn i kontakten med vårdpersonal, är av betydelse då det ger en stor påverkan på 

välbefinnandet. Ökade kunskaper om hur patienter med Mb Crohn upplever kontakten med 

vårdpersonal är viktiga i ledet att förbättra vårdens utformning och minska vårdlidandet.

Bloggarnas negativa upplevelser ger dem ett stort lidande och de negativa upplevelserna 

dominerar. Detta kan bero på många orsaker som till exempel okunskap, stor arbetsbörda

och prestige från vårdgivaren. Det kan också bero på hur bloggaren mår när han/hon 

skriver. Man kan ha ett större behov av att ”skriva av sig” när man mår sämre, vilket kan 

ha gett oss fler negativa än positiva meningsenheter. Zutshi et al. (2007) beskriver 

forskning där patientens sinnesstämning påverkas av sjukdomens svårighetsgrad. 

Kommunikationsproblem med vårdpersonal är vanligt förekommande i bloggtexterna, 

speciellt att man lovats kontakt som sedan uteblir. Att inte heller bli sedd eller tagen på 

allvar upplevs kränkande. Enligt Eriksson (1994) uppstår ett stort vårdlidande om personen 

behandlas nonchalant och då förlorar känslan av att vara bekräftad. När man istället blir 

bemött så att man får en positiv upplevelse i kontakten med vårdpersonal uppstår känslor 

som att vara betydelsefull och att vara delaktig i beslut som gäller en själv. När personalen 

är öppen för patientens åsikter ses detta som någonting mycket positivt. Personalen kan 

föreslå åtgärder men det slutgiltiga beslutet ska patienten ha möjlighet att ta.

I resultatet framkommer att vårdpersonalen kan ge energi och stöd när de är närvarande 

och visar omtanke genom att komma och fråga hur man mår. Informanterna beskriver ofta 

trygghet och känsla av empati i kontakten med den ”egna” läkaren eller sjuksköterskan.

I forskning där man tittat på hur patienter med Mb Crohn uppfattar sjuksköterskans roll och 

personliga egenskaper, visar resultatet att det gör skillnad för patienterna att ha en etablerad 

kontakt med en specialiserad sjuksköterska. Dennes viktigaste uppgifter och egenskaper 

var att finnas lättillgänglig, ta sig tid och lyssna utan att ha bråttom, vara en stödjande länk 

mellan patienten och läkaren, se patienten som en person samt att även visa intresse för 
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familjen (Belling et al., 2008). Dessa egenskaper beskrivs även i vårt resultat som viktiga 

och de ger en positiv upplevelse i kontakten med vårdpersonalen. 

Att som patient ha en kontaktsjuksköterska kan förekomma på en vårdavdelning men blir 

lättast att ha med mottagningspersonal. De är oftast en mindre grupp av personal med 

specialistutbildning och de finns regelbundet tillgängliga för förfrågningar och för att ge 

stöd. Generösa telefontider förbättrar tillgängligheten. Vårdavdelningens personalgrupp är 

stor och att som patient, under kort tid bli vårdad av många olika sjuksköterskor kan 

upplevas otryggt. Personalen har ofta en flexibel schemaplanering för sin arbetstid, vilket 

ger en större frihet för dem men inte samma kontinuitet i arbetet som vid fast 

arbetsschema. När man som personal ofta byter grupp inom avdelningen kan man uppleva 

sig otillräcklig. Det är svårt att hinna samtala och ge stöd till de patienter som tidigare 

vårdats, därför att tiden måste ägnas åt de patienter som vårdas ”här och nu”. Samtidigt kan 

det vara positivt för patienter och personal, att inte alltid vårdas av eller vårda samma 

personer. Att få träffa nya människor kan ge ny energi. Zutshi et al. (2007) beskriver i sitt 

forskningsresultat att endast en femtedel av de tillfrågade 1220 patienterna med Mb Crohn 

upplevde det stressande att byta vårdgivare.

I föreliggande studie beskrivs att informanterna får känslan av stöd och trygghet genom att 

erbjudas information och samtal från flera olika yrkeskategorier inom vården som t ex 

kurator och dietist. Trovärdigheten stärks av att liknande resultat ses i annan forskning där 

ett team av olika personalkategorier runt patienten stärkte dem att hantera sin livslånga 

tarmsjukdom (Zutshi et al., 2007). Moser (2008) betonar vikten av ett starkt socialt stöd 

runt patienten och att det är viktigt att bryta individens ansats att helt på egen hand försöka 

bemästra sin sjukdom. Genom bloggarna får informanterna kontakt med andra i liknande 

situation. Här kan man dela med sig av sina erfarenheter runt sjukdomen samt få stöd som 

minskar risken för oro och social isolering. Det finns även patientföreningar att tillgå och 

här kan vårdpersonalen hjälpa till med information/kontakt.
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När en patient upplever otrygghet beskrivs det i resultatet kunna bero på stressad personal 

som gör fel och därmed kan patienten drabbas av ett vårdlidande. I Erikssons (1994) 

beskrivning om vårdlidande används ett så starkt ord som vanvård. Att detta förekommer 

inom sjukvården är enligt våra tankar ett uttryck för stress och underbemanning. En av 

informanterna skriver i bloggen en tänkvärd text om vilka förbättringsmöjligheter en ökad 

personaltäthet inom vården skulle ge. Hon förklarar att kortare vårdköer skulle ge en bättre 

folkhälsa genom att sjukdomsbesvären skulle åtgärdas i tid och därmed inte förvärras. En 

bättre bemanning skulle ge mindre stress, färre vårdskador och en bättre hygien med 

minskad sjukdomsspridning. Att dra in tjänster för att spara pengar kan bli dyrare i ett 

längre perspektiv.

Ett livslidande kan enligt Eriksson (1994) ses när hela ens existens är hotad, och ett 

sjukdomsbesked som ges på ett bristfälligt sätt kan ge denna typ av känsla. En existentiell 

kris kan uppstå när man inte vet om sjukdomen är så pass aggressiv att den snart kan leda 

till döden eller om man kan leva med den i många år. När bloggtexterna studeras ges en 

insikt i hur bra eller dåliga möten mellan patient och vårdpersonal kan vara. Orsaken till att 

en av informanterna började skriva sin blogg var just informationsbrist från vårdpersonal 

om sjukdomen, man beskriver att utan internet hade man inte vetat någonting. Det anses 

viktigt att få skriva ner sina upplevelser och tankar samtidigt som andra, ofta med samma 

diagnos, kan finna intresse av att läsa bloggtexterna. Att inte ha fått någon information alls 

beskriver patienter och anhöriga ibland på den vårdavdelning där vi arbetar, trots att 

informationssamtal ägt rum. Detta ger oss en bild av hur viktigt det är att upprepa 

information till patienter och anhöriga som ofta inte kan ta till sig mycket information på 

en gång, särskilt vid svåra besked. I en tidigare studie berättar en patient om hur chockartat 

det var att få besked om att ha drabbats av den kroniska sjukdomen Mb Crohn. Ordet 

kronisk var det värsta att få höra, det innebar något som skulle vara för resten av livet

(Sarlo et al., 2008).
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När man tittat på interaktionen mellan vårdpersonal-patient handlar en stor del av 

anmälningarna till olika patientnämnder om brister i bemötandet i vården (Jangland 2011). 

Även i våra bloggtexter handlar mycket av de negativa upplevelserna om att bemötandet 

brister. Informanterna beskriver en bristande delaktighet, det vill säga brist på information, 

empati och respekt. Man upplever att man lämnas vind för våg i mycket svåra situationer 

och att kontinuiteten saknas. Flera gånger återkommer man till att man helt tappat 

förtroendet för vården. Brist på förtroende gör att informanterna känner osäkerhet, oro och 

ett lidande i sjukvårdskontakterna. Enligt Janglands (2011) studie lyckades man förbättra 

patientens känsla av delaktighet genom att be dem att skriva ner vad som var viktigt för 

dem och vilka deras behov var just nu. På detta sätt blev deras behov synliga för personalen 

och texterna var en del i den dagliga dialogen mellan patient-personal. Patienterna 

upplevde här att man var mer delaktig i sin vård samt att bemötandet förbättrades avsevärt 

och personalen upplevdes mer empatisk.

Slutsats

Denna studie belyser vad personer med Mb Crohn upplever positivt respektive negativt i 

kontakten med vårdpersonal. I resultatet framkom att det finns stora 

förbättringsmöjligheter för vårdpersonal i mötet med patienter med Mb Crohn. Troligen 

gäller detta också i mötet mellan vårdpersonal och andra patientgrupper och förbättringar

behövs för att minska deras lidande. Att som patient få en kontaktsjuksköterska som är lätt 

att nå för att få råd och stöd, är att eftersträva. Även generösa telefontider under större 

delen av dagen ger en bättre tillgänglighet. En del av sjukhusets rutiner som t ex att väcka 

patienten tidigt för kontroller som kan göras dagtid borde ses över. Vårdpersonals 

kompetens är mycket viktig. Att universitet och högskolor i större utsträckning ger 

vårdpersonal möjlighet till vidareutbildning inom det arbetsområde de arbetar med är 

betydelsefullt. Extern och intern utbildning i sjukdomslära och bemötande skulle göra att 

vårdpersonal med fördjupade kunskaper gav en tryggare och mer engagerad vård. I de 

vårdsituationer där patienten inte uttrycker sin vilja är det av stort värde att som 

vårdpersonal agera så att patienten känner sig delaktig i sin egen vård. Det upplevs positivt 
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när vårdpersonalen ger god smärtlindring, arbetar lugnt och informerar om vad som skall

hända vid smärtsamma undersökningar.

Sammanfattningsvis visas här betydelsen av att patienten får känna sig delaktig i sin egen 

vård och får ett gott bemötande av kompetent och empatisk personal. Detta måste 

kontinuerligt diskuteras och prioriteras i vården. Informanternas berättelser om negativa 

upplevelser i kontakten med vården kan användas som utgångspunkt för reflektion i både 

handledning och utbildning, för alla yrkeskategorier. Reflektioner över informanternas 

erfarenheter i vårdsituationer kan vara ett viktigt verktyg i utvecklandet av en bra vård och

därigenom minska lidandet.

Vidare forskning skulle kunna göras genom att studera hur vårdpersonal som vårdar 

personer med Mb Crohn upplever sin arbetsinsats. Att via en enkätundersökning eller 

intervjuer få fram vad personalen kännetecknar som sin styrka respektive svaghet. Vilka 

tillfällen som ges för att etablera en bra kontakt med patienten och vad de skulle önska, 

inom rimliga ramar, för att ha möjlighet att förbättra vården. Detta skulle vara av stort 

värde.
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Bilaga 1

Information om vår forskningsstudie avseende hur Mb Crohn-
patienter upplever kontakten med sjukvården. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.
Projektets bakgrund och syfte.
Vi är två sjuksköterskor som arbetar på en medicinsk vårdavdelning med inriktning på 
mag- tarmsjukdomar samt blodsjukdomar. I vårt arbete kommer vi i kontakt med Mb 
Crohn-patienter som vi upplever kan ha ett stort lidande. Vi har valt att i vår 
kandidatuppsats, som vi skriver vid Linnéuniversitetet, titta närmare på hur personer med 
Mb Crohn upplever kontakten med sjukvården. Detta genom att läsa bloggar.
Hur kan vi ge ett bättre bemötande? Vad är bra, och vad kan bli bättre?
Syftet med studien är att öka våra kunskaper om den Mb Crohnsjukes upplevelser i 
kontakten med sjukvården. Detta hoppas vi ska leda till att förbättra vårdpersonalens 
bemötande och minska lidandet för patienten.

Praktiskt genomförande
Genom att studera bloggar ska vi försöka få fram vad personer med Mb Crohn skriver 
angående sina upplevelser av kontakten med sjukvården. Vi tycker detta ger en bra och 
personlig beskrivning av tankar och känslor. Resultatet från våra analyser kommer att 
presenteras så att det ej kan härledas till någon specifik blogg. I referenslistan kommer vi 
dock att skriva vilka bloggar vi använt.

Övrigt
Detta kommer ej att kräva någon aktiv medverkan från din sida. Vi vill endast ha ditt 
godkännande till att analysera din bloggtext. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att meddela varför. Detta kommer ej att 
medföra några negativa konsekvenser för dig.

För att lämna besked på om vi får använda din blogg till vår forskning önskar vi svar från 
dig via mail eller per telefon. Har du några frågor kontakta gärna någon av oss.

Linda Göransson 0480-31197                               Jeanette Andersson 0480-473612
linda.goransson@live.se                                       ja222fr@student.lnu.se
Sjuksköterskor och studenter vid Linnéuniversitetet

Handledare: Ingrid Djukanovic, universitetsadjunkt. 
ingrid.djukanovic@lnu.se



Bilaga 2
Analysförfarande

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema
Receptförnyelse genom mina 
vårdkontakter. Funktion är utmärkt.

Bra kontaktfunktion. Tillgänglighet
Faktorer som ger

Danderyd hade ej tid för röntgen så de 
skickade vidare till hötorgsröntgen. Bra 
samarbete.

Bra samarbete i vårdkedjan.

en positiv upplevelse
Telefonkontakt med min läkare. Vi 
bestämde tillsammans att jag provar 
halvtidsjobb.

Delaktighet i beslut. Delaktighet

i kontakten med
Långt bra samtal. Fick svar. Gemensamt 
beslut om bortopererande av 
ändtarmen.

Delaktighet i beslut. Bra 
information.

vårdpersonal
Personalen duktig på att ge rätt 
medicin.  Därför ej orolig.

Kompetent personal. Trygghet

Positivt överraskad över jättebra besök. 
Fick massa information och råd om kost. 
Hjälpsam och positiv.

Bra informerad.

Doktor H har kämpat så för mig och jag 
vill att han ska förstå hur bra det blev.

Tacksamhet över att doktor 
kämpat.

Engagerad 
personal

"Min" sjuksköterska kramar och stöttar 
med fina ord. Är underbar! Fixar även 
fram en dietist.

Engagerad personal som 
fixar och hjälper.

Bra sjuksköterskor som lyssnade in och 
kände av min sinnesstämning. De
förstod att jag hade ont.

Sjuksköterskor lyssnar och 
känner av.

Empatisk 
personal

Snäll och fantastisk man som till och 
med tar sig tid privat.

Personal som SER patienten. 
Patienten i centrum.
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Forts analysförfarande

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema
Skulle opererats men fel information. 
Inbokad då operation var stängt.

Fel information. Personal 
gjort misstag

Kommunika-
tionsproblem Faktorer som ger

Enda informationen jag fått är att jag 
ska läggas in imorgon. Nervös och orolig 
därför.

Dåligt informerad.

en negativ upplevelse
Omständigt att vara sjuk. 
Kirurgmottagningen hade fått remiss 
men ej satt upp någon form av besök 
över huvud taget.

Besviken över att sjukvården 
sviker. Förtroendet sviktar.

Maktlöshet

i kontakten med
Efter samtalet med Dr H tappade jag 
helt sugen och allt känns så 
meningslöst. Förlorade mitt hopp.

Personal kunde ej ingjuta 
hopp.

vårdpersonal
Mår ej bra av att doserna inte följs 
enligt ordination. Hur tror de jag ska få 
ordning på magen? Jag skiter i om jag 
anses gnällig nu.

Kan ej lita på att 
ordinationerna följs då det 
blir mycket fel.

Otrygghet

Sjuksköterskan virrade runt. Hade ingen 
att fråga. Kändes otryggt.

Inkompetent personal.

För låg kortisondos för att stoppa 
blödningen. Jag vet efter 1,5 års 
användning. Dock ingen ide att gnälla då 
de ändå inte gör någonting åt det.

Tar ej tillvara patientens 
egna erfarenheter. Lyssnar 
inte.

Betydelse-
löshet

Kändes som slag i ansiktet. Jag är inte 
tillräckligt sjuk för operation.

Blir ej tagen på allvar.

Blodprover, röntgen och 
arbetsterapeutbesök. Kan inte 
samordnas. Ibland får man nog.

Jobbigt att inte 
sjukvårdsbesöken 
samordnas

Frustration

Frustrerad! Inte fått utlovat besked när 
behandling blir. Orkar inte vänta. 

Uteblivet besked
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Forts analysförfarande

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema
Fyra par ögon stirrar på mig där jag 
sitter med byxorna nere.

Litenhet. 
Integritetskränkande. 
Utelämnad.

Förlorad 
autonomi

Faktorer som ger
Ledsen efter kirurgbesöket. Förbannad. 
Känsla av hopplöshet. Känner mig 
värdelös. Får ej vara med och bestämma 
över mitt eget liv. "Gör vad ni vill".

Apati då patienten förlorat 
hoppet över att få 
delaktighet.

en negativ upplevelse
Hårig kropp och att dra plåstret som 
täcker hela ryggen var en pina. Skrek 
och grät. Tvingades ligga på sidan med 
nyopererad mage, utan smärtlindring.

Mycket smärta utan 
smärtlindring.

Smärta

i kontakten med
Lade snitt över bölden med skalpell 
utan bedövning. Gjorde ont. Sedan kom 
det värsta. Klämmandet och tryckandet 
för att få ut allt var.

Ingen bedövning.

vårdpersonal
Någon försöker vinna prestige på rätt 
diagnos men jag har redan blivit utredd 
tusen gånger om. Skiter fullständigt i en 
"pappersdiagnos".

Bryr sig mer om "rätt 
diagnos" än om patienten 
bakom.

Oempatisk 
personal

Blir hela tiden störd nattetid. Tär på mig 
att ej få sova ostört.

Personal tar ej hänsyn. Stör.


