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1.0 Innledning
Omtrent 2-300 personer i Norge får diagnosen Morbus Crohn hvert år (Landsforeningen mot
fordøyelsessykdommer [LMF], 2009). Det er en krevende og komplisert sykdom som først og
fremst påvirker pasienten fysisk, men som også kan føre til psykiske utfordringer i større eller
mindre grad. Sykdommen arter seg forskjellig fra person til person, og funksjonssvikt i blant
annet deler av tarmen og tilleggssykdommer som blant annet depresjon og angst kan oppstå i
kjølvannet av sykdommen. Stadig flere mennesker blir kronisk syke (Hansen & Natvig, 2007,
s.58- 59), og det er viktig at sykepleier vet hvordan man kan gi best mulig sykepleie til denne
pasientgruppen. For å kunne yte god sykepleie trengs kunnskap, holdninger og ferdigheter, og
siden sykepleiefaget stadig endres er det viktig at sykepleier er oppdatert faglig og reflekterer
over egen praksis (Sneltvedt, 2012, s.151).

Når en pasient rammes av en kronisk sykdom som Morbus Crohn endres livet til pasienten.
Pasientens tidligere forutsetninger kan bli utfordret av sykdommen og endringer kan skje
innen arbeidssituasjon, utdanning og sosialt liv. Kontakten med helsevesenet øker da
pasienten er avhengig av leger og sykepleiere for behandling og oppfølging. Siden
sykdommen er kronisk må pasienten leve med diagnosen resten av livet, og en viktig del av
sykepleiers oppgave blir å hjelpe pasienten å mestre sykdommen og stresset som den kan føre
med seg, og leve et så godt liv som mulig (Gjengedal & Hanestad, 2007, s.10).

Å kjenne til hvordan man kan mestre sykdom og stress er av stor relevans for sykepleiere. Det
er viktig at sykepleier har gode kunnskaper om den aktuelle sykdommen og hvilke
utfordringer, komplikasjoner og senvirkninger som kan forekomme. For en travel sykepleier
på en somatisk sengepost kan det være fare for å overse ekstrabelastninger som kan være et
resultat av kronisk sykdom, noe som strider mot sykepleiers plikt til å utøve helhetlig pleie
(Norsk sykepleieforbund [NSF], 2011). Av denne grunn vil jeg ta for meg hvordan sykepleier
kan bidra til at pasient kan utvikle en følelse av trygghet og kontroll, altså mestring, i en
situasjon som kan være svært forvirrende og skremmende.
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1.1 Hensikt
Jeg vil se nærmere på hvordan Morbus Crohn-diagnosen påvirker pasienten, både fysisk og
psykisk og hvordan sykepleier kan bidra til at pasienten kan få økt mestringsevne under
behandling på medisinsk gastrologisk avdeling.

1.2 Problemstilling
«Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos pasient med Morbus Crohn?»

1.3 Avgrensing
Morbus Crohn (heretter kalt: MC) debuterer som regel i en alder av 14-25 år (LMF, 2009).
Jeg velger å avgrense denne oppgaven til å inkludere pasienter over 18 år. Dette gjør jeg av
den grunn at jeg vil fokusere på pasienter som er myndige. Jeg velger av samme grunn å
avgrense til pasienter uten funksjonshemninger eller andre psykologiske lidelser som kan føre
til at pasienten ikke har samtykkekompetanse eller rett til medvirkning i behandling (Pasientog brukerrettighetsloven, 1999).

Hovedfokuset er pasienter i ung voksen alder, da disse er i etableringsfasen av eventuell
karriere og familie. Jeg kommer også til å trekke inn forskning som er gjort med eldre
pasienter fordi det er nødvendig for sykepleier å ha kunnskaper om sykdommen i ulike aldre
og stadier i livet for å kunne informere og forberede unge pasienter på sykdommens
konsekvenser og utfordringer.

I oppgaven tar jeg for meg pasienter som er innlagt på medisinsk avdeling, og velger derfor å
ikke ta med pasienter som besøker poliklinikken eller som av ulike grunner er innlagt på
kirurgisk sengepost.

Mange foreldre og pårørende kan være svært involvert i pasienters behandling, men jeg velger
å ikke legge fokuset på pårørende til pasienten. Dette fordi jeg ønsker å ha hovedfokuset på
pasienten og ikke omgivelsene rundt. Jeg kommer likevel i noen grad til å trekke inn
pårørende som en faktor i livet og som en ressurs for pasienten.

For å se på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienter med MC kommer jeg til å
se nærmere på Lazarus og Folkmans mestringsteori og Cullbergs teori om traumatisk krise og
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krisereaksjoner. I tillegg vil jeg trekke inn relevant faglitteratur og forskning, egne erfaringer
og samtale med ressursperson på medisinsk gastrologisk avdeling.
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2.0 Teori
2.1 Hva er Morbus Crohn?
MC er en kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen. Betennelsen oppstår ved at
kroppens eget immunforsvar angriper slimhinnene. Dette kan forekomme i hele
fordøyelseskanalen, fra munnhule til endetarm, men oppstår oftest i tynn- og tykktarmen.
Betennelsen kan forekomme i alle lagene i tarmveggen, ikke bare i slimhinnen (Paulsen,
2012).

Årsaken til sykdommen er fremdeles ukjent, men genetiske og miljømessige faktorer samt
immunologiske mekanismer er av betydning (Nilsen & Stubberud, 2013, s.438). Det kan være
ulike grader av hvor alvorlig sykdomstilstanden til pasienter med MC er. Norsk elektronisk
legehåndbok (2015) har fire kliniske grader:


Mild til moderat sykdom: pasienten er oppegående og uten tegn til feber, dehydrering
eller smerter ved måltider og pasienten kan ta medisin peroralt.



Moderat til alvorlig sykdom: behandlingen for mild til moderat sykdom har
manglende effekt eller pasient har feber, synlig vekttap, magesmerter, kvalme eller
anemi.



Alvorlig sykdom: enten har pasienten symptomer på tross av behandling med
steroider, eller at pasienten har høy feber, er sterkt avmagret, har vedvarende
brekninger, tegn på obstruksjon eller abscess.



Remisjon: pasienten er asymptomatisk eller responderer på akutt medisinsk
behandling.

2.1.1 Symptomer og tegn
Symptomer på MC avhenger av lokalisasjonen, utbredelse og graden av betennelsen (Paulsen,
2012). Hvis det er betennelse i tynntarmen kan dette føre til malabsorpsjon av en rekke
næringsstoffer da betennelsen fører til nedsatt absorpsjonsoverflate. Ved betennelse i
tykktarmen kan det oppstå magesmerter, diaré og blodig avføring. Dette kan komme av
smerte ved passasje av tarminnhold (Aronsen, J., M., Birkeland, J., A., Munkvik, M. &
Sjaastad, I., 2010).
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2.1.2 Risiko og komplikasjoner
Ved enhver sykdom er det risiko for komplikasjoner. Ved gjentatte betennelser i tarmen kan
det danne seg arrvev og hevelser som igjen kan føre til strikturer og nedsatt elastisitet i
tarmen. Fisteldannelse kan også oppstå. Dette er små kanaler for tarminnholdet som kan
dannes fra tarm til hud, mellom tarmavsnitt eller fra tarm til urinblæren eller skjeden. I fistler
kan det danne seg abscesser. Perforasjon av tarmen kan også oppstå, men er imidlertid meget
sjeldent (LMF, 2009). En annen komplikasjon er blødninger fra tarmen. I tillegg har pasienter
med MC har ofte en lett grad av anemi. Det kan videre oppstå symptomer i andre deler av
kroppen, blant annet hudforandringer, leggplager og øyeinflammasjon. Osteoporose og
infertilitet er også komplikasjoner knyttet til sykdommen (Paulsen, 2012, s.262).

2.1.3 Behandling
I dag eksisterer det ikke en kurativ behandling for MC. Målet med den behandling som gis er
å dempe og kontrollere betennelsen i tarmen, forhindre og lindre symptomer og forebygge
komplikasjoner (Paulsen, 2012, s.262). Da omtrent 30% av pasienter med nyoppdaget MC har
behov for kirurgisk behandling innen det første året (Norsk elektronisk legehåndbok [NEL],
2015), kommer jeg til å nevne noen former for kirurgisk behandling for å få et bilde av hva
som kan forekomme. Da kirurgiske inngrep kan virke skremmende og stressende for
pasienten, er det viktig at sykepleier har grunnleggende kunnskaper om disse for å kunne
trygge og informere pasienten.

Medisinsk behandling
Hvilken medikamentell behandling som blir brukt avhenger av sykdomsaktiviteten og
lokalisasjonen av sykdommen. Det er to hovedgrupper av legemidler som blir brukt ved
inflammatoriske tarmsykdommer, aminosalisyre og kortikosteroider. Det velges ofte å først
benytte seg av aminosalisyrelegemidlene, og ved akutt forverring kan man benytte seg av
kortikosteroider. I motsetning til aminosalisyrelegemidler som kan benyttes i lange perioder,
skal kortikosteroider brukes kortest mulig. Dette fordi ved lengre bruk er det stor risiko for
bivirkninger som osteoporose, muskelsvekkelser i armer og ben, diabetes, måneansikt (som
ved Cushings sykdom), og søvnløshet. Bivirkningene til aminosalisyrelegemidler oppstår som
regel i fordøyelseskanalen og kan føre til kvalme, oppkast og diaré (Spigset, 2013, s.187;
Jenssen, 2013, s.97).
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Annen medisinsk behandling kan innebære blant annet immunhemmende medikamenter,
antibiotika og biologiske midler. Immunmodulerende midler blir brukt for å hemme
immunforsvaret for å blokkere immunreaksjoner som bidrar til betennelsen. Bivirkningene
kan være kvalme, diaré og økt risiko for infeksjon. Antibiotika blir gitt etter kirurgi og ved
behandling av fistler for å forhindre bakterievekst (Paulsen, 2012, s.262; NEL, 2012a). Blant
biologiske midler, kalt tumor nekrose faktor alfa (TNF-alfa) hemmere, er Remicade et kjent
legemiddel. Remicade blir gitt på sykehus, intravenøst, når annen behandling ikke har hatt
ønsket effekt. Det er stor risiko for bivirkninger som hodepine, kvalme, infeksjon ved
medikamentinngang og i luftveiene, og blir dermed gitt under jevnlig observasjon og
vurdering (Felleskatalogen, 2015). Ved dehydrering blir pasienten behandlet med intravenøs
væskebehandling med elektrolytter.

Kirurgisk behandling
Som nevnt tidligere er det omkring 30% av pasienter som har behov for kirurgisk behandling
innen ett år etter diagnosetidspunktet. Kirurgisk behandling kan være nødvendig ved akutte
tilstander som fisteldannelser, blødninger og ileus der tarmen blir for trang. Det kan også være
nødvendig med kirurgi hvis symptomer og sykdom er vedvarende og medikamentell
behandling ikke er tilstrekkelig. Ved kirurgisk behandling er målet å gjenopprette tarmens
funksjon. Det er økende risiko for betennelsesdannelse i en kortere tarm enn i en lengre, så det
strebes etter å fjerne så lite tarm som mulig under operasjonen, ved å fjerne kun den betente
delen som er årsaken til symptomene eller komplikasjonene. Et av målene når deler av tarmen
fjernes er å skjøte tarmen sammen for å unngå stomi og strikturer. Stomi kan være en
permanent eller midlertidig løsning. Ved midlertidig løsning er målet å avlaste tarmen i
perioder, slik at tarmen har tid til å leges og opprette nærmest normal funksjon i tarmen igjen.
Ved kirurgi av strikturer fjernes ikke deler av tarmen, men det snittes og sys sammen på tvers
(NEL, 2012b).

Risiko ved operasjon er alltid tilstede. Ved operasjon i tarmen er det fare for arrdannelser i
tarmveggen som kan skape strikturer, og ved mindre tarmoverflate er det risiko for
malabsorpsjon. Jeg kommer nærmere inn på hvilke ernæringsutfordringer pasienter med MC
er utsatt for senere i oppgaven.
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2.1.4 Prognose
I de siste 20 til 30 årene har prognosen til MC pasienter bedret seg som et resultat av bedre
medisinsk og kirurgisk behandling. Etter 15 år er det flere som er i remisjon og
nødvendigheten av kirurgisk behandling i tynntarmen avtar. Det er imidlertid vanskelig å
fastslå hvor god eller dårlig prognosen til pasienter med MC er, da sykdoms- og
behandlingsforløpet varierer fra pasient til pasient. Prognosen avhenger av sykdomsbildet,
hyppighet av betennelser og eventuelle komplikasjoner av sykdom og behandling. Det viser
seg at pasienter som går gjennom kirurgisk behandling har 50 – 80 % risiko for å måtte
operere på nytt. (NEL, 2015). Pasienter som røyker har påvist større risiko for oppblussing av
betennelse, og røykestopp har langt bedre forebyggende effekt enn mange medisinske tiltak
(NEL, 2012a)

2.1.5 Ernæring og absorpsjon av ernæringsstoffer
For at kroppen skal ha energi til aktiviteter og opprettholdelse av funksjoner, trenger kroppen
jevn tilførsel av energi, byggesteiner og vann. Energien kommer av proteiner, karbohydrater
og fettstoffer, mens aminosyrene som er nedbrutte proteiner er byggesteinene. Kroppen
trenger også elektrolytter som natrium og kalium, mineraler som kalsium og jern, og
vitaminer. Disse stoffene sammen med vann får man gjennom mat og drikke. Maten blir
fordøyd i magesekken og tarmen og næringsstoffene blir tatt opp gjennom tarmveggen.
Tarmens slimhinne består av et tynt cellelag av tarmepitelceller, det er her næringsstoffene
blir tatt opp og blir videre ført inn i blodet. Denne prosessen kalles absorbsjon. (Holck &
Iversen, 2013, s.206).

Pasienter med MC kan ha nedsatt absorbsjonsevne av næringsstoffer og væsker, dette kan
føre til ernæringsproblemer og -mangler (Nilsen et al., 2013, s.440). En av årsakene kan være
inflammatorisk diaré som skyldes betennelsesreaksjon i tarmveggen, dette kan komme ofte og
blir kategorisert som kronisk diaré (Aabakken, 2016). Ernæringsutfordringer kan også komme
som et resultat av legemiddelbivirkninger som kvalme, oppkast og diaré, men det kan også
komme av arrdannelser i tarmvevet etter gjentatte betennelser eller kirurgisk behandling.
Disse tilstandene kan være med på å forhindre absorbsjonene i det gitte partiet infeksjonen
eller arrdannelsen er (Janssen, 2013, s.97; Spigset, 2013, s.187; NEL, 2015).
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Diaré kan føre til malabsorpsjon ved at kroppen ikke får tatt opp de nødvendige
næringsstoffene. Det er ofte yngre med MC som får hyppig diaré (NEL, 2015). Den er ofte
uten blod og kan være en symptom på malabsorpsjon, infeksjon, fistler og abscesser. Som
følge av hyppig diaré kan vekttap, nedsatt matlyst, anemi og nedsatt allmenntilstand
forekomme. Ved diaré passerer væsker for raskt for at stoffene blir tatt opp gjennom
tarmslimhinnen. Det er forskjellige alvorlighetsgrader av diaré, kjennetegnet ved hvor mye av
næringsstoffene som blir skylt ut. Alvorlig diaré vil føre til underskudd av næringsstoffer og
væske i kroppen. Ved diaré tapes svært mye av de vannløselige vitaminene samt elektrolytter.
Tapet av disse stoffene kan føre til dehydrering og hvis væsketapet blir for mye kan det være
risiko for hypovolemi (Almås, Kondrup & Stubberud, 2013, s.479).

Hvis ernæringsmangler skyldes arrdannelser som forårsaker malabsorpsjon kan det være
nødvendig med ernæringstilskudd i korte eller lengre perioder. Hvis deler av tarmen er fjernet
gjennom operasjon kan tilskuddene tas privat, mens i akutte tilstander som ved diaré kan det
være nødvendig med intravenøs behandling på sykehus. I noen tilfeller er det nødvendig med
enteral- eller parenteral ernæring for at tarmen kan få tid til å leges ved infeksjon (NEL,
2015).

2.1.6 Sykepleiers rolle og ansvar
Sykepleiere er en yrkesgruppe som tar vare på og behandler mennesker. Lover og
retningslinjer regulerer hvordan sykepleiere skal utøve sin rolle og hva behandlingen skal
innebære. De sentrale lovene Helsepersonelloven (1999) og Pasient- og brukerrettighetsloven
(1999) har fokus på helsepersonell og pasienter og viser til plikter sykepleier har og hvilke
rettigheter pasienten har krav på. Det er fokus på forsvarlighet og omsorg, to sentrale begreper
sykepleiere må forholde seg til.

NSFs yrkesetiske retningslinjer beskriver også hva sykepleiers rolle er, og bygger på etiske
prinsipper og lover. Retningslinjene påpeker at det er sykepleiers personlige ansvar at
praksisen er faglig, etisk og juridisk og at den skal bygges på forskning, erfaringsbasert
kompetanse og brukerkunnskap (NSF, 2011).

De yrkesetiske retningslinjene sier også at sykepleier har ansvar for å fremme helse og
forebygge sykdom, og å understøtte håp, mestring og livsmot hos pasienten. Den sier også at
det er sykepleiers ansvar å ivareta hver enkelte pasients helhetlige behov (NSF, 2011).
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Pasienten har også rett på informasjon for å kunne ha innsikt i egen sykdom og behandling, og
rett til medvirkning i egen behandling. Denne informasjonen skal bli gitt på en måte som er
forståelig for pasienten, og tilpasset hans/hennes forutsetninger, utvikling og allmenntilstand
(Pasient- og brukerrettighetsloven, 1999).

Sykepleie til pasienter med Morbus Crohn sykdom
Det kan være av mange ulike årsaker til at pasienter med MC legges inn på sykehus, smerte,
diaré, oppkast, dehydrering, anemi og fare for komplikasjoner kan være noen av disse (Nilsen
et al., 2013, s.439).

Det er viktig å ta hensyn til pasientens tilstand når man skal behandle. Man tar da en
vurdering av pasienten og kravene pasientens er stilt over for og hvilke ressurser pasienten
selv har som å møte disse. Sykepleier kan støtte opp under og kompensere for ressurser
pasienten selv ikke har (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2012, s.17).

Sykepleien som blir utført varierer på grunnlag av hva pasienten har behov for, men det er
imidlertid noen fellestrekk ved sykepleie til pasienter med spesifikke diagnoser. Hos pasienter
med MC er observasjon og kliniske vurderinger sentralt for behandlingen. Observasjonene
som blir gjort er: sirkulasjon, tegn til komplikasjoner, eliminasjon, og ernæringstilstand. Å
dekke de grunnleggende behovene er å administrere medikamenter, dekke ernæringsbehovet,
pasientens hygiene og velvære, behovet for søvn og hvile, og å gi undervisning og veiledning
i forebyggende tiltak (Nilsen et al., 2013, s.440).

For å gjennomføre behandlingen benytter man seg av dokumentasjon og rapportering. DIPS
er et sykehusprogram som gir mulighet for dette. Det er mulig å benytte seg av ulike
behandlingsplaner som er utbygd og som er spesifisert på ulike sykdommer og tilstander.
Behandlingsplanen som er tilegnet pasienter med MC kalles: Ulcerøs kolitt/Crohns sykdom
(se vedlegg I og II). I denne behandlingsplanen er det sykepleiediagnoser, mål og tiltak som
bli valgt ut for hver pasient som blir lagt inn ved sengeposten. Dette er et verktøy som blir
benyttet for å opprettholde behandlingens kvalitet og sikkerhet på sengeposten. Den gir en
oversikt over oppgaver og observasjoner som skal bli gjort og hvilke hensyn og behov
pasienten har.
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2.2 Stress, følelser og mestring
Mangel på mestring blir ofte sett på som et resultat av stress der følelser har liten eller ingen
rolle. Imidlertid sier Lazarus (1999) at man må se på begrepene stress, følelser og mestring
som en helhet og ikke skille dem fra hverandre. Han sier at mestring er integrert i
følelsesmessige prosesser.

Stress er et fenomen alle mennesker har et forhold til og forståelse for. Det ble opprinnelig
brukt i fysikken, men er blitt et allment begrep innenfor helse. Stress kan være en beskrivelse
av ulike typer belastninger, og menneskets ulike fysiologiske og psykologiske reaksjoner og
subjektive opplevelser. Det er en uspesifikk og generell følelse som er vanskelig å beskrive i
vitenskapelige termer (Kristoffersen, 2012, s.134).

Stress er ulike stimuli (stressorer), påkjenninger, utfordringer og belastinger som fremkaller
reaksjoner. Fysiske og psykiske stressreaksjoner kan være nødvendige for å tilpasse seg
omgivelsene og de ulike utfordringene som oppstår. Tilpasninger kan gjøres gjennom blant
annet læring, bearbeidelse av følelser og problemløsning. I noen stressituasjoner kan det være
nødvendig med tilpasninger på flere nivåer i livet. Det kan være en situasjon av en slik
karakter som krever omstilling både i det sosiale, følelsesmessige, kognitive og det fysiske
(Kristoffersen, 2012, s.137). Siden begrepet blir benyttet hyppig og ikke er et avklarende
begrep i seg selv kan det være vanskelig å avgjøre om det er stress som stimuli, respons eller
transaksjon (Hanssen & Natvig, 2007, s.41).

Lazarus er opphavsmannen til begrepet stress som transaksjon. Transaksjon er et møte
mellom individet og miljø og bygger på en kognitivt fenomenologisk tilnærming til stress.
Hanssen og Natvig beskriver stress som transaksjon slik: «Det kognitive aspektet viser til at
det er det kognitive eller tankemessige stresset som er i fokus. Det fenomenologiske indikerer
at det er det enkelte individs opplevelse og vurdering som er sentral for opplevelsen av stress»
(Hanssen et al., 2007, s.43). Det vil si at opplevelsen av stress er individuell. Gjennom ulike
fysiske og psykiske ressurser og bakgrunnshistorier har hvert individ ulike forutsetninger for å
takle stress. En situasjon som oppleves stressende for en, behøver ikke nødvendigvis være det
for en annen (Hanssen et al., 2007, s.43; Lazarus, 1999).
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Stress som stimuli blir beskrevet som i fysikken, som en «ytre kraft som virker på et materie 1
og eventuelt skaper endring» (Hanssen et al., 2007, s.41). I forbindelse med helse kan
stressorer være fysiske, psykiske eller en blanding av disse. Stimuli kan for eksempel være
sult, smerte eller arbeidsbelastning. Reaksjonene på slik stimuli kan være blant annet
hodepine, smerter og utslitthet, dette er stressresponser (Hansen et al., 2007, s.41). Det finnes
ulike stressreaksjoner som skjer ved stimuli. Disse reaksjonene kjennetegnes ved
hormonutskilling som kan påvises i blodet og urinen. Hormonproduksjonen som skjer i de
endokrine organene aktiveres ved spesifikke stimulus (Kristoffersen, 2012, s.137; Lazarus,
1999).

Man anser at stressreaksjonene kan deles inn i tre faser, alarmfasen, motstandsfasen og
utmattelsesfasen. I alarmfasen opplever man stresset, og det er i motstandsfasen tilpasningen
av stressorene skjer. Hvis stressoren ikke blir gjort noe med kommer man i utmattelsesfasen
der sykdom eller i verste fall død kan være resultatet. Det er viktig for sykepleiere å ha
kunnskaper om ulike symptomer som kan oppstå i utmattelsesfasen. Blant annet kan pulsen
og blodtrykket bli forhøyet og pasienten kan bli urolig eller passiv. Disse kunnskapene må
sykepleier ha for å kunne sette inn riktige tiltak for at pasienten skal få god behandling og at
belastningene pasienten er utsatt for blir forebygget eller lettet (Hanssen et al., 2007, s.42).

Stress trenger ikke nødvendigvis å være kun negativt. Stress kan være nødvendig for at
individer kan gjøre tilpasninger i forhold til omgivelsene og de påkjenningene personen blir ut
satt for (Hanssen et al., 2007, s.41). Et eksempel på nødvendig stress kan være «fight or
flight- instinktet», der kroppen sier ifra om en farlig situasjon, og kroppen responderer med å
«fjerne» seg fra eller håndtere situasjonen på forskjellige måter for å unngå faren.

Lazarus (1999) har selv delt stress inn i tre kategorier: skade/tap, trussel og utfordring.
«Skade/tap» innebærer skade og tap som alt har skjedd og «trussel» er skade/tap som ikke har
finnet sted, men en trussel som kan skje i fremtiden. «Utfordring» derimot er utfordringer som
står i veien for «seier», å nå målet, og kan overvinnes. Disse tre stresstypene har ulike
mestringsutfall og psykiske- og fysiske reaksjoner.

1

«Fellesbetegnelse for det som har utstrekning, størrelse, samt masse, vekt bevegelighet og fasthet» (Tranøy, 2013).

Side 14 av 44

Universitetet i Agder

Bacheloroppgave i sykepleie

Lene Marie Jacobsen

Lazarus og Folkman definerer mestring som: «Kontinuerlig skiftende kognitive og
atferdsmessige anstrengelser for å takle spesifikke ytre og/eller indre krav som oppleves som
belastende, eller som overstiger ens ressurser og truer ens velvære» (1984, s.141). I denne
definisjonen får de frem av mestring er alt personen foretar seg. Resultatet er ikke
nødvendigvis godt eller dårlig, og det kan komme etter kort tid eller lang tid (Hanssen et al.,
2007, s.47). I denne definisjonen er det tydelig at mestring er en prosess. Når en opplever noe
belastende vil en bevisst eller ubevisst foreta en primærvurdering og en sekundærvurdering. I
disse vurderingene reflekterer man over om mestringsstrategien er hensiktsmessig og virker,
og om situasjonen er som tidligere antatt. Hvis dette ikke er tilfellet vil personen ta ny
primær- og sekundærvurdering. Med dette menes at man tar en vurdering av hvilke
mestringsstrategier som er mest hensiktsmessig i situasjonen (Hanssen et al., 2007, s.47).

Lazarus nevner ulike forutsetninger personer har for stress, følelser og mestring.
Forutsetningene kan gi personen ressurser eller skape begrensinger, og han deler dem inn i
miljø- og personlige faktorer. Miljøfaktorer kan være krav, begrensinger, muligheter eller
kultur. Kravene kommer fra samfunnet, som normer og forventinger til personens oppførsel
og handlinger. Hvis disse kravene ikke blir møtt, kan sosial straff forekomme i form av
isolasjon og negative reaksjoner, og trusselen om straff kan føre til stress. Begrensingene er
lover og regler som tilsier hva du ikke kan gjøre og som kan føre til juridisk straff hvis brutt.
Mulighetene kommer frem ved bruk av kunnskap og kjennskap til omgivelsene sine og de
ulike faktorene i samfunnet, at man kan utnytte ulike situasjoner til fordel for seg selv eller
andre. Dette kan være valg av utdanning og vennekrets, der man utnytter sine sterke sider.
Gjennom kultur skapes forskjeller, her lærer man sosiale normer og forventinger som kan
være ulike fra det samfunnet man lever i. Man får også en opplevelse av rett og galt og man
får noenlunde samme verdigrunnlag. Det er også forventninger som stilles innen kultur
(Lazarus, 1999).

Miljøfaktorene er forutsetninger ethvert individ har. De kan være rammer av beskyttelse, men
også en kilde til stress. Når man er i et samfunn møter man forventinger av ett eller annet slag,
og for noen kan dette oppleves som stressende, da det kan være belastende psykisk og fysisk.
Følelsen av å ikke være god nok kan føre til dårlig selvtillit og selvbilde. Personer som ikke
møter de sosiale forventingene og normene, isoleres ofte fra resten av befolkningen i form av
offentlig eller sosial straff, dette kan føre til stress, da man ikke er inkludert og en del av
samfunnet man lever i (Lazarus, 1999).
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Lazarus nevner også personlige faktorer: mål, tro og personlige ressurser. Målene er med på å
motivere individet, og kan føre til konstruktivt stress for å oppnå målene. Troen på seg selv og
verden rundt seg er med på å skape en forståelse av selvet og hvilken plass personen har i
samfunnet. Personlige ressurser er alt fra intelligens, penger, sosiale ferdigheter, familie,
venner, utseende og helse. Disse faktorene er med på å bestemme hva vi har mulighet til, hva
som begrenser oss, hvordan vi kan nå målene vi har satt for seg selv og hvordan vi mestrer
stress - kravene, begrensingene og mulighetene i samfunnet. Lazarus (1999) sier at de
personlige ressursene er med på å skape selvstendighet.

Lazarus og Folkman deler mestring inn i problemorientert mestring og emosjonellorientert
mestring. Når noe i miljøet anses for å være belastende bruker man problemorientert
mestringsstrategier for å endre eller håndtere situasjonen. Der problemorientert mestring
fokuserer på det ytre, fokuserer de emosjonellorienterte mestringsstrategiene på de indre
belastingene, som følelser og tanker. I følge Lazarus benytter en seg av problemorientert
mestring når det er mulighet for forandringer, og emosjonellorientert mestring blir benyttet for
å redusere eller håndtere stress og belastende situasjoner (Hanssen et al., 2007, s.47; Lazarus
et al., 1985).

2.3 Møte med pasienter i krise
Å få konstatert en kronisk sykdom kan ofte innebære krise for pasienten. Krise er en felles
betegnelse for alvorlige og vanskelige livshendelser. En har delt kriser inn i to kategorier,
livskrise og traumatisk krise. Livskrise er kriser alle kan oppleve gjennom livet, som
puberteten, ny skole, valg av yrke, ekteskap og lignende store hendelser i livet kan oppleves
som krise. Traumatiske kriser derimot, er påkjenninger som ikke inngår i det normale
livsløpet. Dette kan være alt fra sykdom, voldshandlinger og ulykker. Traumatiske kriser kan
oppstå ved fysiske, psykiske og sosiale belastninger som kan prege personen i kortere eller
lengre tid. Belastninger trenger ikke å påføre personen skade for at opplevelse av krise kan
oppstå, faren for skade kan være belastende nok (Eide & Eide, 2013, s.166-167).

Da jeg har fokus på pasienter med nyoppdaget MC kommer jeg til å legge størst vekt på
traumatisk krise. Dette er fordi MC kan være en sykdom med store påkjenninger og
traumatiske komplikasjoner som kan forandre pasientens livskvalitet og forutsetninger i livet.
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Noen komplikasjoner pasienter med MC kan komme ut for er å få stomi, noe som kan være
skremmende for pasienten. For at sykepleier skal kunne møte pasienten på en god måte må
sykepleier ha kunnskaper om krise og hvordan dette kan påvirke pasienten, eventuelle
komplikasjoner som kan komme av langvarig stress og psykiske belastninger hos pasienten.

For å få forståelse for krise kan det være både praktisk-terapeutisk og pedagogisk
hensiktsmessig å dele krisereaksjoner inn i fire faser: sjokk-, reaksjon-, bearbeidelses- eller
reparasjons-, og nyorienteringsfasen. Fasene har ikke et tydelig skille men glir inn i hverandre
og overlappes (Cullberg, 2007, s.129).

Sjokkfasen kan vare fra noen få øyeblikk til dager. I denne fasen holder personen
virkeligheten på avstand med all makt. Da blir bevisstheten noe uklar og pasienten kan
oppleve ulike underlige reaksjoner som å skrike og gjenta seg selv. Det kan være vanskelig å
huske denne fasen da det var mange følelser og forvirring som skaper kaos. Sjokk- og
reaksjonsfasen utgjør til sammen krisens akutte fase. I reaksjonsfasen slipper følelsene til og
forsvar kommer til syne. Her kan opplevelsen av sårbarhet og tap av kontroll være stor. Når
personen gjennomgår bearbeidelse – og reparasjonsfasen er det fremdeles en viss form for
forsvar. Gjennom bearbeidelse strebes det etter å gjenopprette likevekt og orientere seg i
situasjonen som er oppstått for å mestre denne (Cullberg, 2007, s.130-140). Komplikasjoner
kan midlertidig oppstå ved sykdom og skade, da det kan oppstå nye kriser underveis i
behandling (Eide et al., 2013, s.167).
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3.0 Vitenskapsteori og metode
I det følgende kapittelet vil jeg i korte trekk beskrive de to ulike retninger innenfor
vitenskapsteori: positivismen og hermeneutikken. Jeg vil også ta for meg hva kvantitativ og
kvalitativ metode innebærer for så å beskrive min egen fremgangsmåte og metodevalg for
denne bacheloroppgaven.

3.1 Vitenskapsteori
Formålet med vitenskapsteorier er å drøfte premisser for hvordan forskning skal
gjennomføres. De legger grunnlag for hvordan man skal gå frem for å samle kunnskap
(Aadland, 2004, s.48). Da positivismen og hermeneutikken har ulikt fokus og oppfatning på
hva som er gyldig kunnskap vil jeg beskrive hva teoriene innebærer og hva som er
særtrekkene.

3.1.1 Positivisme
Positivisme er den mest innflytelsesrike vitenskapsteoretiske retningen i dag. Den bygger på
en naturvitenskapelig tradisjon med to prinsipper for kunnskap: observasjon og logikk.

Filosofien til tilhengere av positivismen viser til en vitenskapelig orientert søken etter
forklaringer. Særtrekkene er fornuften, at kunnskap skal kunne prøves empirisk og at
vurderinger og bedømmelser erstattes av målinger. Forskeren skal være objektiv, ikke bli
påvirket av subjektive vurderinger, og forklaringer skal kunne gis som årsak og virkning.
Tilhengere av positivismen sier at undersøkelser og forskning skal være troverdige, målene
må være relevante, resultatene må være pålitelige og at svakheter skal belyses (Dalland, 2013,
s.52).

Positivismen har et mekanisk menneskesyn der kroppen blir sett på som en maskin, med et
skille mellom det somatiske og det psykiske, og skillet mellom vitenskap og religion er
absolutt. Ved å se på kroppen som en maskin ser ikke positivismen på omgivelsene. Ved
skade på kroppen er det ikke spørsmål om «hvorfor» skaden er skjedd, men «hvordan».
Mennesket blir delt inn i «behov», og ut i fra dette kan kroppen forstås. Ønsker, meninger og
rettferdighet spiller ingen rolle, og i et slikt perspektiv blir verden sett på som betydningsløs
(Dalland, 2013, s.52).
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Kunnskaper sykepleiere får fra den naturvitenskapelige kunnskapen er blant annet
sykdomslære, farmakologi og fysiologi. Dette er kunnskaper som gir forklaring på sykdom,
symptomer og medikamenter. Disse kunnskapene ser også forbindelser mellom hverandre og
kan gi en generell forståelse for pasienter og pleiere (Thidemann, 2015).

3.1.2 Hermeneutikk
Der positivismen er forklarende, er hermeneutikken fortolkende. Den hermeneutiske
vitenskapsfilosofien oppsto etter behov for å tolke tekster på 1600-tallet. På denne tiden var
det en forståelse for at tekster, da spesielt bibelen, kan inneholde mer enn bare ordene på
papiret, at det var en dypere mening, og gjennom tolkning kunne man komme frem til denne
«sannheten» (Aadland, 2004, s.174).

På 1800-tallet ble hermeneutikken utviklet til å inkludere andre tekster enn åndelige skrifter,
dermed mistet den den tradisjonelle virkningen. Tilhengere av hermeneutikken begynte å se
på andre skrifter og opphavet til personen som skrev dem for å få en helhetlig forståelse
(Alnes, 2015). Dette ble sett på som nødvendig da enhver som skriver og enhver som leser har
forskjellige forutsetninger for å forstå og tolke innholdet.

Hermeneutikken er en forklarende vitenskapsteori. I moderne tider blir den hermeneutiske
fremgangsmåten brukt for å få forståelse for følelser, opplevelser og erfaringer. Den ser etter
meninger, som for eksempel i sykdom og skade (Thidemann, 2015, s.63).
Hermeneutikken bygger på et holistisk menneskesyn. Det vil si at den har en helhetlig
forståelse for kroppen og mennesket, der det fysiske og det psykiske må bli sett i
sammenheng til hverandre (Odland, 2012, s.25).

3.2 Metode
Tilhengere av positivismen og hermeneutikken benytter seg av ulike forskningsmetoder, disse
kalles de kvantitative- og kvalitative metodene. Jeg vil forklare disse nærmere her.

3.2.1 Kvantitativ metode
Kvantitativ forskningsmetode bygger på naturvitenskaplig tankegang og henger derfor
sammen med positivismen. Den benytter seg av harde objektive data, tall, som gir muligheter
for nøyaktige målinger og statistikk. Det blir benyttet spørreskjema med valgmuligheter, der
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man unngår å utdype egne meninger og fortolkninger uteblir. Dette er en god metode når man
skal finne ut av mengde, frekvens og få oversikt over det aktuelle temaet (Thidemann, 2015,
s.76-78). Ved å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse oppnår man breddekunnskaper. Den
legger vekt på årsak-virknings-forhold og hensikten er å forklare (Aadland, 2004, s.165).

3.2.2 Kvalitativ metode
Den kvalitative metoden bygger på hermeneutikkens tankegang og verdier. Ved å benytte seg
av en kvalitativ undersøkelse streber en etter å finne deltakernes egne tanker, meninger,
erfaringer og oppfatninger. Det er en metode som går i dybden av et tema (Aadland, 2004, s.
206). Gjennom intervju, observasjoner og feltarbeid tilegner en seg kunnskap fra
undersøkelsesobjektene. Det blir ofte brukt få personer i en slik metode, da en opparbeider
svært mye materiale som må gås gjennom og tolkes (Thidemann, 2015, s.78).

3.3 Valgt metode og fremgangsmåte
For å gjennomføre bacheloroppgaven har jeg valgt å gjennomføre et litteraturstudie. Ved et
litteraturstudie benyttes skriftlige kilder fra blant annet bøker, rapporter og artikler
(Thidemann, 2015, s.79-80). Hensikten er ikke å finne nye kunnskaper, men å få frem
litteratur og forskning som alt er gjort på feltet.

For å finne litteratur for å gjennomføre et litteraturstudium må man systematisk lete etter data.
Min fremgangsmåte har vært å søke på databasene Universitetet i Agder har tilgang til. De
databasene jeg for det meste har benyttet er Oria og Ovid.

Siden min tematikk er MC og problemstillingen min omhandler mestring benyttet jeg ulike
søkeord som omhandler dette. Da forskning som er gjort rundt dette er for det meste blitt gjort
i engelsktalende land, som USA, England og Canada, ble det naturlig å benytte engelske ord
og utrykk. Begreper og funn er dermed i min oversettelse da alle artiklene jeg har benyttet
meg av er skrevet på engelsk.

For å finne frem til relevante artikler har jeg benyttet meg av ulike krav til artiklene jeg
vurderte. Blant disse er kravet om at stoffet jeg finner skal være fagfellevurdert, språket skal
være engelsk eller norsk og at det skal være tilgang til den fulle artikkelteksten.
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Hvilke søkeord jeg har benyttet meg av og hvordan jeg har analysert artiklene jeg har funnet
kommer jeg nærmere inn på i de neste underkapitlene.

3.3.1 Kildekritikk
Alle artiklene jeg benytter meg av er fagfellevurderte og publisert i anerkjente publikasjoner.
Jeg har for det meste benyttet meg av forskningsartikler, unntaket er en forskningsrapport som
er lagt frem i 2013 på et anerkjent forum for forskere innen inflammatoriske tarmsykdommer.
Jeg valgte å ta denne med da jeg fant den gjennom siden til Den Norske Landsforeningen for
inflammatoriske tarmsykdommer, og siden den legger frem forskning og mål for kvaliteten av
behandling til pasienter med IBD i helsesystemet (Travis & Driscoll, 2013).

Artikkelen Coping Patterns and Related Characteristics in Patients with IBD skrevet av
Kinash, Fischer, Lukie, & Carr i 1993 er en artikkel jeg har valgt å ikke ta med i mine funn da
den er over ti år gammel. Det er imidlertid en artikkel som var tidlig ute med å studere
sammenhengen mellom mestring og pasienter med MC. Jeg fant den gjennom litteraturliste
fra en annen forskningsartikkel, og ifølge Google Scholar er den er blitt sitert over 30 ganger.
Den kommer med flere gode poenger, og senere forskning har lignende resultater. På
grunnlag av dette kommer jeg til å benytte denne artikkelen i diskusjonskapittelet.

I tillegg til faglitteratur og forskningsartikler, har jeg benyttet meg av samtale med en
ressursperson. Samtalen fant sted på pauserommet på avdelingen og det var om lag tre
sykepleiere tilstede. Samtalen var reflekterende, men uformell. Hensikten var å finne ut av
behandlingsforløpet til pasienter med MC på medisinsk gastrologisk avdeling. Jeg opplevde
denne informasjonen som nyttig for gjennomføring av bacheloroppgaven. I samtalen ble det
tatt opp to temaer: ernæring og hvilke muligheter sykepleier har for å informere og veilede
pasienter. Jeg er klar over at resultatene av samtalene ikke nødvendigvis er like for alle
avdelinger, men de belyser til en viss grad sykepleiers hverdag.

For å ta en vurdering av artiklene har benyttet meg av blant annet IMRAD-prinsippet
(Introduksjon, Metode, Resultat (And) Diskusjon). Jeg brukte dette prinsippet for å
identifisere relevante artikler, gjennom å lese abstraktet og deretter nøye hvert av punktene.
De fleste forskningsartiklene er bygd på dette prinsippet og jeg fjernet dem som ikke fulgte
dette. Det var også en effektiv metode for å vurdere om artiklene hadde gjennomført studiet
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på en ordentlig og etisk måte, og om resultatene var relevante (Nortvedt, Jamtvedt,
Graverholt, Nordheim & Reinar, 2012, s.69).

3.3.2 Søkeprosess
For å finne artikler for å gjennomføre bacheloroppgaven har jeg benyttet meg av
universitetsbibliotekets databaser. Databasene som ble hyppigst benyttet er Oria og Ovid. For
å finne artikler benyttet jeg ulike søkeord og søkekombinasjoner (som jeg har laget en
oversikt over i Vedlegg III). I noen tilfeller benyttet jeg meg også av litteraturlister til artikler
og nettider til organisasjoner for å finne relevant forskning.

Jeg har ikke hatt krav om at forskningen skal være enten kvantitativ eller kvalitativ, da begge
forskningsmetodene bidrar til relevant kunnskap. Jeg har derimot hatt som mål at alle
artiklene skal være fagfellevurdert, noe jeg har oppnådd med unntak av forskningsrapporten,
som tidligere beskrevet.

3.3.3 Benyttede artikler
Tabell 1: Oversikt over benyttede forskningsartikler.
FORFATTER(E)

PUBLISERINGSÅRSTALL

KVANTITATIV
STUDIE

Larsson, K., Lööf, L.,
Rönnblom, A., &
Nordin, K.
Lynch, T., & Spence,
D.
Moradkhani, A.,
Kerwin, L., DudleyBrown, S., &
Tabibian, J., H.
Flett, G., Baricza, C.,
Gupta, A., Hewitt, P.,
& Endler, N.
Travis. S., & Driscoll,
R.,
Sykes, D. N., Fletcher,
P., C., and Schneider,
M., A.

2008

X

2008
2011

X

2011

X

2013

X

2015
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3.3.4 Analyse
Ved å ta utgangspunkt i Axelssons (2008) veiledning i analyse ble artiklene nøye
gjennomgått. Det kom frem forskjellige temaer i hver og en av dem, men jeg oppdaget
fellesnevnere. Jeg kom frem til tre kategorier: 1) Mestring, 2) Informasjon og veiledning og 3)
Psykiske implikasjoner (se Vedlegg IV for mer utfylt analyse av artiklene). Dette er
kategorier som er sentrale i belysningen av min problemstilling og diskusjonen vil ta
utgangspunkt i disse.

3.3.5 Forskningsetiske overveielser
Ved forskning innen medisin og helsefag er det viktig å hensyn til Helsinkideklarasjonens
retningslinjer. Prinsippene der er å ta hensyn til individets nytte fremfor samfunns- eller
forskningsnytten, og at det skal tas hensyn til deltagere fra «svake» grupper som barn,
pasienter, eldre og fanger. Forskningen skal være etisk forsvarlig og skal ikke skade, men
bringe noe nytt til samfunnet (Slettebø, 2012). Ved å utføre et litteraturstudie benyttes
imidlertid andres forskning, det vil si at jeg ikke gjennomfører forsking selv og eventuell
anonymisering og vurdering av sensitive opplysninger alt er gjort. Det er likevel viktig å ha
kjennskap til Helsinkideklarasjonen og hva det innebærer å gjennomføre forskning.

Hensikten med denne oppgaven er å finne kunnskap som angår den tematikken jeg har valgt.
Siden jeg har gjennomført et litteraturstudie innebærer dette at jeg søker opp data som
allerede eksisterer. Ved hjelp av dette samler jeg data i oppgaven og går gjennom disse for å
finne likheter og ulikheter. De kildene jeg benytter meg av refererer jeg til, både i teksten og
samlet i litteraturlisten. Dette gjør jeg for å unngå plagiat, noe som er etisk og moralsk urett,
og det er viktig å gi «æren» for kunnskapen man benytter til dem som har utarbeidet den
aktuelle litteraturen. For å referere på korrekt måte benytter jeg meg av kildekompassets
retningslinjer for referering (APA 6th).

Jeg vil også strebe etter å analysere og formidle funnene mine på en ærlig og redelig måte for
at oppgaven min skal reflektere sannheten. Jeg vil unngå å tolke data for at det skal passe til
mine personlige meninger, men forsøke å se på litteraturen på en objektiv og distansert måte
for at funnene skal reflektere virkeligheten.
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4.0 Funn
I det følgende kapittelet vil jeg presentere funnene jeg har kommet frem til gjennom analyse
av artiklene jeg har valgt for å besvare problemstillingen.

Det viser seg at mye av forskningen som er gjort rundt pasienter med MC også forsker på
pasienter med Ulcerøs Colitt (heretter kalt UC), og pasienter med andre inflammatoriske
tarmsykdommer. Samlebetegnelsen for MC, UC og andre inflammatoriske tarmsykdommer
går under fellesbetegnelsen Inflammatory Bowel Disease (heretter kalt IBD). Jeg velger
derfor å inkludere noen av funnene angående UC og IBD hvis det er nødvendig for å få frem
funnene angående pasienter med MC.

4.1 Mestring
Funnene til Lasson, Lööf, Rönnblom og Nordin (2008) viser at de mest effektive strategiene
ved aktiv sykdom er optimisme, selvstendighet og konfronterende mestring. Det kommer
frem av studiet at de minst effektive er emosjonellorientert mestring som palliativ mestring.
Dette støttes av Moradkhani, Kerwin, Dudley-Brown og Tabibian (2011), der funnene viser at
aktiv mestring, planlegging, bruk av hjelpemidler og emosjonell støtte er de mest benyttede
og effektive strategiene. Aktiv mestring, planlegging og bruk av hjelpemidler er former for
problemorientert mestring, og de kommer frem til at denne formen for mestring er den mest
effektive. Funnene til Flett, Baricza, Gupta, Hewitt og Engler (2008) viser også at
problemorientert mestring er mest hensiktsmessig. Larsson et al. (2008) fant ikke
sammenheng med at gode mestringsstrategier påvirket den helserelaterte livskvaliteten
positivt.

Sykes, Fletcher og Schneider (2015) fant tre temaer som var felles hos alle kvinnene de
forsket på, men de valgte å kun undersøke det første: kontroll av sykdommen. Under dette
punktet kom de frem til tre underpunkter som besto av 1) forandringer i dietten, 2)
forandringer i hverdagen og 3) medisinsk behandling. Det kom frem av studiet at alle
kvinnene systematisk måtte vurdere maten de spiste, da toleransen deres forandret seg
underveis i sykdomsforløpet. En av kvinnene mente at mat ikke hadde noe innvirkning på
sykdommen, men det var en felles forståelse blant kvinnene at sterk mat, nøtter og korn kunne
ha en viss påvirkning på tarmen. Alle kvinnene opplevde også å måtte gjøre forandringer i
hverdagen i perioder da symptomer oppsto. Alle rapporterte at ved inflammasjon sank
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energinivået og planlagte hendelser og daglige rutiner ble avbrutt. Tre av kvinnene sa at på
dette tidspunktet sov de mye, mens fem av kvinnene sa de ikke fikk sove på tross av
utmattelse, på grunn av generelt ubehag og hyppige dobesøk. Deltagerne sa også at fysiske og
sosiale aktiviteter var noe påvirket av sykdommen. Felles for kvinnene var at de unngikk
sammenkomster med mat og alkohol da dette var assosiert med ubehag og toalettbesøk.
Aktivitetsnivået forandret seg for fire av kvinnene som sa de trappet ned etter at symptomene
startet, før diagnosetidspunktet, og to kvinner sa at sykdommen ikke hadde hatt noe
innvirkning på aktiviteten. To kvinner derimot sa de ble mer aktive etter diagnosen og brukte
aktivitet for å kontrollere symptomene. Det kom også frem av alle deltagerne at de måtte
planlegge fremover hvis de skulle på tur eller gjøre aktiviteter. Det var stort fokus på hvor de
kunne finne toaletter og hvis det ikke var tilgang på dette, valgte flere av kvinnene å ikke
spise.

Studiet til Sykes et al. (2015) underbygger forskningen til både Larsson et al. (2008) og
Moradkhani et al. (2011). Det viser studiet til Sykes et al. (2015) at flere av kvinnene benyttet
seg av aktiv mestring og planlegging. De benyttet også medisinsk behandling som var
relevant for sykdomstilstanden og i noen tilfeller av tilleggsmedisiner som smertestillende,
Imodium og i noen tilfeller sovetabletter og naturmedisin for gass i magen og for å styrke
immunforsvaret.

Deltagerne i studiet til Lynch og Spence (2008) rapporterte av venner og familie var til stor
støtte ved undersøkelse hos lege og i perioder da det oppsto symptomer. To av deltagerne sa
at de også i perioder isolerte seg fra venner og familie, til tross for kunnskapen om at de
kunne være til god hjelp både fysisk og psykisk. Noe som var felles for deltagerne var at de
rapporterte mindre psykisk og fysisk stress når de var sammen med personer som forsto og
viste forståelse for tilstanden deres. I likhet med deltagerne i studiet til Sykes et al. (2015)
måtte deltagerne til Lynch et al. (2008) også gjennomføre forandringer innen fysiske og
sosiale aktiviteter.

Flett et al. (2011) viser at optimisme har positiv innvirkning på valg av mestringsstrategier og
funnene til Larsson et al. (2008) viser at 80% prøvde å tenke positivt og kontrollere følelsene.
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4.2 Informasjon og veiledning
Forskningsrapporten til Travis et al. (2013) viser at det er omlag 67 % av pasientene som ikke
har fått tilbud om å diskutere mål og prioritering ved behandling og 76% som ikke har fått
hjelp til å lage plan for hvordan de skal leve med sykdommen i hverdagen. I tillegg var det
8% som ikke husket om det var blitt snakket om mål og prioriteringer og 9% ikke husket om
de hadde fått hjelp til å lage en plan. Gjennom intervjuene kom det frem at ved
diagnosetidspunktet var flere av deltagerne forvirret og redde for hva diagnosen innebar og at
de opplevde det som vanskelig å ta til seg informasjonen og veiledningen de fikk på sykehuset
(Lynch et al., 2008).

Funnene til Travis et al. (2013) viser at det er 23% som får tilbud om spesialisthjelp, 54% som
får informasjonsbrosjyrer, 7% som får tilbud om gruppeveiledning og 24% som får
informasjon om relevante pasientorganisasjoner. Lynch et al. (2011) fant at flere av
deltagerne syntes deler av informasjonen som ble gitt var selvmotsigende og vanskelig å
forstå. Moradkhani et al. (2011) påpeker at rundt 46% av deltagerne i deres studie benyttet
internett for å finne informasjon angående sykdommen. Funnene tyder på at pasienter med
gode IBD-relaterte kunnskaper kan oppleve sykdomsrelaterte fordeler.

4.3 Psykiske implikasjoner
Flett et al. (2011) bygget på Hewitt og Fletts modell for perfeksjonisme med fokuset på «Jegperfeksjonisme» der individer setter urealistiske mål for seg selv. De mente at det er tre
underkategorier av denne formen: 1) «perfeksjonistisk fremtreden», å representere en perfekt
fasade, 2) «skjule ufullkommenhet», et behov for å skjule skavanker og feil for andre, og 3)
«ikke avsløre ufullkommenhet», behov for å ikke dele svakheter og feil hos seg selv.
Forskningen viser at pasienter med MC har større tendens til å ha Jeg-perfeksjonistiske trekk.
De kommer frem til pasienter med jeg-perfeksjonistiske trekk har en tendens til å tilegne seg
mindre effektive mestringsstrategier som emosjonellorientert mestring og funnene viser at
dette kan assosieres med negative konsekvenser for sykdommen.

I artikkelen til Lynch et al. (2008) kommer det også frem at deltagerne hadde vanskeligheter
med å forstå sykdommen og symptomene sine. De opplevde frustrasjon og skam, da de ikke
hadde innsikt i diagnosen på tidlig tidspunkt. En av deltagerne forteller om frustrasjonen over
mangel på energi og konsentrasjon. Flere av deltagerne rapporterte at jobb og skole ble for
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utfordrende med symptomer som slapphet og en av deltagerne snakket også om panikken og
angsten som kom med de hyppige dobesøkene. Deltagerne fornektet symptomene og
oppsøkte ikke hjelp i starten. Frykt og fortvilelse ble rapportert i forbindelse med at andre
skulle finne ut av plagene. Dette samsvarer med funnene til Flett et al. (2011).

Alle deltagerne rapporterte symptomer på angst og depresjon som følge av frykten for
symptomer og komplikasjoner som kunne føre til kirurgi (Lynch et al., 2008). Funnene til
Larsson et al. (2008) viser at 60% av pasientene med MC hadde symptomer på angst og 33%
hadde symptomer på depresjon. Videre viser funnene til Larsson et al. (2008) at 44% av
deltagerne hadde tilleggsproblematikk slik som søvnløshet, stress, svimmelhet, smerter,
emosjonelt stress og depresjon.
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5.0 Diskusjon
I det følgende kapittelet vil jeg diskutere metode og fremgangsmåte. Videre vil jeg diskutere
funnene som tidligere er presentert opp mot faglitteratur, annen forskning, samt samtale med
ressursperson og egne erfaringer i kategoriene som er nevnt i foregående kapittel.

5.1 Diskusjon av metode
Da bachelorelever ikke har tillatelse til å intervjue pasienter eller pårørende anser jeg
beslutningen om å gjennomføre ett litteraturstudie for å ha vært den mest relevante
fremgangsmåten for min tematikk og problemstilling. Siden jeg benytter meg av forskning
som er utført av andre, har jeg ikke førstehåndskunnskap om forskningsprosjektet og
gjennomføringen, men må støtte meg til det jeg leser i artiklene. Dette kan gi rom for mulige
feiltolkninger, men jeg har vært forsiktig med å tolke funnene i artiklene, for å unngå dette.
Jeg anser artiklene for å være troverdige og forskningen gjennomført på en etisk og forsvarlig
måte siden artiklene er fagfellevurderte.

5.2 Diskusjon av funn
5.2.1 Mestring
Å leve med kronisk sykdom krever en bedre mestringsevne enn det som normalt er nødvendig
(Kinash et al., 1993). Sykepleiers mål er å hjelpe pasienten til egenomsorg og at pasienten
selv tar ansvar for rehabilitering og forebygge forverring og tilbakefall av sykdommen. For at
sykepleier skal kunne fremme mestring hos pasienten er det nødvendig å underbygge
pasientens egen selvstendighet og ressurser (Nilsen et al., 2013, s.432) og har kunnskap om
hvilke mestringsstrategier som er effektive hos pasienter med MC.

Kinash et al. (1993) henviser til at Lazarus og Folkman vurderer problemorientert mestring
som mest effektiv ved belastinger som kan gjøres noe med. Dette er konklusjoner flere
forskningsartikler støtter i forbindelse med pasienter med MC (Sykes et al., 2015; Larsson et
al., 2008; Flett et al. 2011; Jordan, 2011; Kinash et al., 1993). Effektive mestringsstrategier
som blir nevnt er planlegging, konfrontasjon, selvstendighet, bruk av hjelpemidler og aktiv
mestring. Det er også funnet sammenheng mellom emosjonellorientert mestring og depresjon,
og at strategier som blant annet selvmedlidenhet, isolasjon, distraksjon og unngåelse påvirker
livskvaliteten negativt. (Kinash et al., 1993; Jordan, 2011; Flett et al., 2011; Lynch et al.,
2008; Goodhand et al., 2008). Det må imidlertid poengteres at noen former for
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emosjonellorientert mestring også er assosiert med effektiv mestring, som blant annet
optimisme og å oppsøke emosjonell støtte, (Flett et al., 2011; Larsson et al., 2008;
Moradkhani et al., 2011; Kinash et al., 1993; Lynch et al., 2008). Yngre pasienter er blant
annet mer avhengige av emosjonell støtte fra familie og venner (Lynch et al., 2008).
Sykepleier kan oppmuntre pasienten til å inkludere familie og venner som emosjonell støtte
der det er mulig, for å skape trygghet for pasienten og fremme mestring.

I behandlingsplanen i DIPS er det et eget behandlingsmål kalt «forbedre mestring». Her er
tiltaket å kartlegge pasientens livssituasjon og pasientens mestringsstrategier, og her har
sykepleier mulighet til å veilede pasienten. Når man er i en ung alder har man sannsynligvis
ikke den livserfaringen og den kunnskap som andre pasienter kan ha opparbeidet seg disse
gjennom livet. Sykepleier kan her veilede pasienten til å foreta primær- og
sekundærvurderinger som vil resultere i gode mestringsstrategier pasienten selv ellers ville
brukt lang tid på å finne ut av på egenhånd.

Noen studier påstår også at gode mestringsstrategier forbedrer utfallet av sykdommen
(Moradkhani et al, 2011; Kinash et al., 1993; McCombi & Mulder, 2013). I studiet til
McCombi et al. (2013) fant de 12 studier som viste at dette var tilfellet, 13 som hadde
blandede resultater og kun to som ikke fant sammenheng. Larsson et al. (2008) var en av disse
to studiene (McCombi et al. 2013). Siden flertallet av studiene viser en sammenheng i større
eller mindre grad, er dette et område sykepleiers veiledning kan være av stor viktighet for
pasientens valg av strategi og for mulig forbedring av sykdomsutfall.

Goodhand et al. (2008) sier at valg av feil mestringsstrategier kan påvirke helsen negativt. De
legger også vekt på at pasienters evne til å mestre kan utvikles gjennom tid. Mestringsteorien
til Lazarus (1999) fremhever at hvert individs ressurser til å mestre ligger i sosial- og
miljøfaktorer som også kan utvikles eller endres over tid. Flett et al. (2011) konkluderer med
at personlighetstrekk også er en faktor som påvirker mestringsevnen. Hos pasienter som får
MC i ung alder kan sykepleier derfor være en støtte i utformingen av tankegang og vurdering
av omgivelser og det sosiale. Sykepleier kan oppdage negative mestringsmønstre og
oppmuntre til endring hos pasienten. I tillegg kan sykepleier kan gi videre sine kunnskaper om
mestring og dermed assistere pasienten i utvikling av egne metoder og kanskje få økt
livskvalitet og velvære gjennom god og nyttig lærdom.
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Gjennom kartlegging kan sykepleier kompensere for manglende egenskaper hos pasienten
med å assistere, veilede og informere. Det kan også være til fordel for pasienten å ta aktiv del
i behandlingen for å få ytterligere innsikt i sitt sykdomsforløp og få en følelse av
selvstendighet, kontroll og mestring (Lynch et al., 2008).

5.2.2 Informasjon og veiledning
Informasjon er ulike opplysninger formidlet gjennom kommunikasjon. I dette tilfellet er det
sykepleier som skal formidle informasjon til en pasient med MC. Sykepleier har kunnskaper
som pasienten trenger eller kan ha nytte av, og som skal formidles på en effektiv og riktig
måte. Sykepleier kan gjennom å gi informasjon og veiledning lære pasienten om sykdommen,
symptomer, behandling og konsekvenser, og på denne måten bidra til pasientens mestring.

Informasjon og veiledning kan være en form for helsefremmende og forebyggende verktøy
for sykepleiere i møte med pasienten. Som nevnt tidligere heter det i pasient- og
brukerrettighetsloven (1999) at pasienten har rett på informasjon og veiledning. I DIPS er det
en egen sykepleiediagnose som heter «mangelfulle kunnskaper», tiltakene går ut på å
informere pasienten om undersøkelser og gi pasienten informasjon om sykdom og MCrelaterte brosjyrer. Gjennom systematisk tilrettelagt undervisning i medikamentell behandling,
forebyggende tiltak, hvordan dekke egne grunnleggende behov og ernæring, skaper sykepleier
en helhetlig og forsvarlig behandling og bidrar til mestring.

I følge forskningsartiklene er det blandede oppfatninger hos deltagerne angående matvarer og
effekten disse har på sykdommen (Lynch et al., 2008; Sykes et al., 2015). Det er imidlertid
gjennomført en del forskning angående IBD og ernæring. Et eksempel på forskning på dette
området er Gibson og Shepherd (2010) med FODMAP. Dette er en modell som kartlegger
matvarer og dens effekt på tarmen hos pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer. Det er
påvist at fruktose og ulike sorter mat kan ha en negativ effekt på tarmen hos pasienter med
MC og øker risikoen for inflammasjon og komplikasjoner i tarmen. Samtidig viste samtalen
med ressursperson viste at det er lite fokus på mat på gastrologisk avdeling og at
ernæringsveiledning ble gjort av ernæringsfysiolog. Dette har jeg selv erfart i praksis, der jeg
opplevde at pasienter med MC som var innlagt på avdeling ikke fikk veiledning eller
informasjon angående effekten enkelte matvarer kunne ha på sykdommen til tross for
magesmerter og obstipasjon. Dette kan tyde på at det er lite kunnskap på dette området både
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hos sykepleier og pasient. Det er derfor viktig at sykepleier øker sin kompetanse på dette
området for å kunne veilede pasienter.

Forebyggende tiltak pasienten kan ha nytte av er blant annet røykeslutt (Travis et al., 2013;
Paulsen, 2012). Det er påvist at røyking øker risiko for tilbakefall hos pasienter med MC
(Travis et al., 2013; Paulsen, 2012; NEL, 2015). Funnene til Travis et al. (2013) viser
imidlertid at det er kun mellom 11-19% som fikk tilbud om røykestopp innen 12 måneder
etter diagnosetidspunktet, 7-9% fikk tilbud etter 12 måneder, 5-6% husker ikke og 67-76%
har aldri har fått tilbud. Om pasienten røyker eller ikke kan sykepleier oppdage gjennom å
kartlegge pasientens livssituasjon. Da har sykepleier anledning til å ta opp denne
problematikken gjennom å informere om risikoen ved røyking i forbindelse med MC og tilby
pasienten informasjon om metoder for avvenning.

Informasjonen skal bli gitt til pasienten med hensyn til pasientens evne til å gi og motta
informasjon. I studiet til Lynch et al. (2008) sier en av deltagerne at de hadde vanskeligheter
med å ta til seg informasjonen og veiledningen helsepersonell formidlet under behandling, da
spesielt i tidlig fase av diagnostiseringen. Hun beskriver sjokk som en forvirrende tilstand og
at dette førte til at hun husket lite av samtaler. Dette sammenfaller med Cullbergs (2007)
første krisefase, sjokkfasen. Sjokkfasen er en forvirrende fase da pasienten har mange følelser
og i noen tilfeller nedsatt bevissthet. Travis’ et al. (2013) viser også til funn som tilsier at det
er en del som ikke husker deler av informasjon og veiledning som er gitt på sykehus under
behandling.

Hvis man tar utgangspunkt i Cullbergs (2007) teori om traumatisk krise kan det være
nødvendig å utsette informasjon og veiledning til pasienten er i bearbeidelses- og
nyorienteringsfasen. Da hver av fasene varer i ulik tidsperiode er det ingen garanti for at
pasienten er innlagt på sykehus når pasienten er klar for informasjon og veiledning fra
sykepleier. Derfor er det viktig at sykepleier gjentar informasjonen pasienten har nytte av
flere ganger. Under samtale med ressursperson på gastrologisk avdeling kom det frem at
sykepleiere har liten tid til å formidle informasjon og gjennomføre veiledninger til pasienter
med MC. Sykepleier sa at tidspress ofte er en faktor som hindrer sykepleier i dette, og
oppholdet på avdelingen dreier seg om å dekke de grunnleggende behovene og administrere
medisiner. Sykepleiere har imidlertid en koordinerende rolle gjennom å henvise til sosionom,
ernæringsfysiolog og andre tverrfaglige grupper innenfor sykehuset. Ved henvisning til
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tverrfaglige grupper kan man få tilgang på spesialister, noe som Moradkhani et al. (2011) sier
kan fremme pasientens mulighet for å tilegne seg kunnskap og være helsefremmende for
pasienter med IBD. Travis et al. (2013) viser derimot tall som tyder på at det er få, kun 23%,
som får dette tilbudet.

Et alternativ for sykepleiere som opplever tidspress under behandling av pasienter med MC,
kan være å henvise til informasjon på internett. Studiet til Moradkhani et al. (2011) viser i
sine funn at det er økende antall pasienter som søker om sykdommen på internett. I en tid der
det er økende tilgang på internett og medier kan sykepleier være en støtte i leting etter riktig
informasjon. Gjennom å veilede pasient til medisinske kilder og organisasjoner som
spesialiserer seg på pasientrettet informasjon kan sykepleier legge til rette for at pasienten selv
kan tilegne seg kunnskaper, og dette kan bidra til å øke pasientens mestringsevne.

5.2.3 Psykiske implikasjoner
Unge mennesker er spesielt utsatt for psykologiske vansker i forbindelse med MC. De har
problemer med behandlingen og hvilke bivirkninger kan oppstå (Lynch et al., 2008). Dette
trenger sykepleiere å være svært bevisste på i møte med pasienten. Pasienter som er innlagt på
sykehus av ulike årsaker er i en svært sårbar situasjon. Pasienter med MC kan ofte oppleve tap
og sorg, da MC er en sykdom med store påkjenninger både fysisk og psykisk. Tap av
tarmfunksjon og andre komplikasjoner kan føre til tap av selvfølelse og evne til å finne
mening i tilværelsen (Eide et al., 2013; Lynch et al. 2008). Hvis pasienten da er i ung alder
kan dette påvirke pasientens livskvalitet. Usikkerheten og frykten, samt symptomer som
slapphet og tegn på inflammasjon kan være ett hinder for videre utdanning og eventuell jobb,
slik man kan se i studiet til Lynch et al. (2008). Sykepleiers ansvar er å behandle pasientens
fysiske tilstand, men også hjelpe pasienten å håndtere de psykiske reaksjonene som kan
komme av å ha en kronisk sykdom (Nilsen et al, 2013, s.432).

Siden det er lite kunnskap om sykdommens forløp kan det være mye usikkerhet rundt
pasientens tilstand. Dette fører til at pasienter med MC er ofte utsatt for økt psykologisk
stress. Kinash et al. (1993) rapporterte i sitt studie at gjennomsnittet av pasientene hadde en
mild form for depresjon og Larsson et al. (2008) viste at nesten halvparten hadde symptomer
på angst. For pasienter med MC blir disse psykiske implikasjonene en tilleggsbyrde for
pasienten. Usikkerheten og frykten for utvikling av symptomer og medisinske bivirkninger,
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og ikke minst frykten for kirurgiske inngrep, preget flere av deltagerne til Lynch (2008). De
rapporterte at frykten for inflammasjon førte til stress, angst og depresjon. Hyppige
toalettbesøk og utmattelse førte igjen til at flere av pasientene isolerte seg. Dette kan også sees
i studiet til Sykes (2015) der flere av kvinnene sa at symptomene tappet energi avtaler og
rutiner ble brutt som følger av dette. De sa også at de unngikk sammenkomster som inneholdt
mat og drikke i frykt for komplikasjoner. Det påpekes av Jordan (2011) at depresjon kan
komme som resultat av tap, noe som pasienter med MC kan føle ved blant annet tap av
tarmfunksjon, etter operasjon som stomi eller etter gjentatte inflammasjoner. Studiet til
Maunder (2005) viser at om lag 75% tror at stress påvirker sykdomsaktiviteten og forskningen
viser at stress kan påvirke sykdomsaktiviteten til pasienter med MC (Goodhand & Rampton,
2008: Jordan, 2011; Maunder, 2005).

Goodhand et al. (2008) sier i sitt studie at pasienter som benytter seg av emosjonellorientert
mestring, distraksjon og trøst, har høyere verdier av kortisol i lengere tid i blodet, når de blir
utsatt for stress i forhold til pasienter som benytter seg av problemorientert mestring. Kortisol
hemmer immunforsvaret ved å redusere immunologiske responser (Berg, 2009). Kortisol blir
også benyttet som et legemiddel i behandling hos pasienter med MC, men økt kortisol i blodet
over lengre tid kan føre til hjerte- og karsykdommer som kan ha alvorlige følger (Jenssen &
Berg, 2013). Dette kan være viktig for sykepleier å ha kunnskap om i møte med pasient. Da
det stadig er skiftende kognitive og atferdsmessige anstrengelser for å takle stress kan det
være bra for pasienten at sykepleier hjelper med å skjerme pasienten for belastende stressorer.

På den andre siden er det viktig for sykepleier å ha kunnskaper om at stress kan oppfattes
forskjellig fra person til person, og forhindre at pasienten føler seg utilfredsstilt av mangel på
stimuli og utfordringer. Pasienten kan ha nytte av en viss mengde utfordringer for å skape
utvikling og erfaring. Det er også viktig å ta hensyn til at mestring er en følelsesmessig
prosess pasienten selv må gjennomgå for å oppnå målet sitt. Sykepleier må derfor gi pasienten
rom og tid og veiledning til å reagere på både fysiske og psykiske belastinger under
behandling og pleie, slik at pasienten kan få tid til å bearbeide og omstille seg til situasjonen.

Flett et al. (2011) vises det til at jeg-perfeksjonisme også kan påvirke pasienter med MC og at
det er sammenheng mellom dette og negative sykdomskonsekvenser. Pasienter med jegperfeksjonistiske trekk unngår legebesøk og holder i noen tilfeller igjen informasjon. De
legger også vekt på at pasienter med denne formen for perfeksjonisme har vanskeligheter for
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å snakke om problemene sine, noe som kan føre til vanskeligheter for lege og sykepleier
under behandling. Også Lynch (2008) henviser til en undersøkelse der 19% av deltagerne
rapporterte at de hadde holdt igjen informasjon til helsepersonell på grunn av mangel av tillit,
og på den andre siden svarte 75% at de ønsket å ha et godt forhold til helsepersonell. Det kan
være grunn til å tro at pasienter med MC har en form for jeg-perfeksjonisme av den grunn at
symptomene kan være av sjenerende grad og at de utfordrer de sosiale normene. Det kan være
vanskelig for sykepleiere å gjøre noe med samfunnets oppfatninger angående sykdommer som
MC. Imidlertid kan sykepleier gjennom å ta seg tid og være lyttende kan skape rom for at
pasienten kan dele tanker og følelser rundt temaet, noe som kan skape tillit.

I NSFs yrkesetiske retningslinjer (2011) kommer det frem at sykepleier skal ha et helhetlig
syn på pasienten. Dette vil si at sykepleier må ta hensyn til psykiske lidelser selv når pasienten
er på en somatisk avdeling. Det viser seg imidlertid at den medisinske behandlingen har en
tendens til å neglisjere de sosiale og psykologiske aspektene hos pasienter med kroniske
sykdommer (Larner, 2005). Dette samsvarer med egen erfaring og samtale med ressursperson
der tidspress og variasjonen av pasienter på avdeling kan føre til mindre tid og at en i noen
tilfeller mangler dybdekunnskaper om spesifikke sykdommer og tilstander.

Flere av de unge deltagerne i Lynch et al. (2008) ga inntrykk for at det var utfordrende når de
møtte på personer som ikke viste forståelse for sykdommen og dens utfordringer. Dette er
viktig at sykepleier er klar over, og tilstreber å vise pasienten forståelse. Forståelse for
sykdommen strekker seg langt utover det somatiske, det er også nødvendig å vise forståelse
for og ha kunnskap om at sykdommens eventuelle psykiske implikasjoner. Å vise forståelse
kan bli gjort gjennom å være en psykososial støtte for pasienten. Da kan pasienten arbeide seg
gjennom engstelse knyttet til å forme meningsfulle relasjoner og mulighetene for å få egne
barn, blant annet (Lynch, 2008). Ved individuell tilnærming til pasientens og pasientens
situasjon, at sykepleier inviterer til samtale, setter av tid og viser medmenneskelighet er
sykepleier med på å støtte pasienten. Hensikten er å fremme pasientens opplevelse av å bli tatt
hånd om og oppleve omsorg (Kristoffersen, 2012, s.176). Dette kan bidra til å bygge tillit
mellom sykepleier og pasient, noe som er viktig for å kunne gjennomføre behandling på en
verdig og inkluderende måte, og kan være med på å fremme mestring hos pasienten.
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6.0 Konklusjon
I teorien kan sykepleier, gjennom helhetlig omsorg og behandling, bidra til at pasienter med
MC får riktig og nyttig informasjon og veiledning for å fremme mestringsevnen. I praksis er
det enkelte faktorer som kan hindre optimal pleie og behandling. Blant disse er tidspresset
sykepleiere ofte opplever på medisinsk gastrologisk avdeling. I tillegg kan den store
variasjonen av pasienter og diagnoser gjøre det vanskelig for sykepleier å oppnå
dybdekunnskaper og erfaringer med enkelte pasientgruppers utfordringer. Dette kan igjen
hindre sykepleier i å se sammenhengen mellom de fysiske og psykiske aspektene ved
sykdommen.

Sykepleiere på somatisk avdeling kan ha lite erfaring med pasienter som lider av psykiske
sykdommer. Dette skaper i noen grad usikkerhet rundt behandling av pasienten blant
sykepleiere. Ofte behandles kun de somatiske symptomene og de psykiske kan bli oversett.
Dette er ikke tegn på helhetlig omsorg, men en omsorg som skiller kropp og sinn. Økt
kunnskap om og erfaring med alle sykdommens implikasjoner, er avgjørende for at sykepleier
skal kunne gi pasienter med MC optimal pleie.

Gjennom kartlegging og vurdering av pasientens livssituasjon kan sykepleier veilede
pasienten til gode rutiner og muligheter til eventuell forandring og mestring i hverdagen.
Valget av mestringsstrategier kan påvirke pasientens livskvalitet og sykepleier må vite hvilke
som er mest hensiktsmessige, og må ta seg tid til å overføre nyttig informasjon gjennom
veiledning.

Å utvikle effektive mestringsstrategier er nyttige for alle pasienter. Selv om funnene i denne
oppgaven er rettet mot pasienter med MC, kan det trekkes paralleller til behandling av andre
pasientgrupper, blant annet viktigheten av et helhetlig menneskesyn under behandling og
pasientens behov for informasjon, veiledning og omsorg for å fremme trygghet og mestring i
krevende sykdomsforløp.

Jeg håper denne bacheloroppgaven kan være med på å belyse ulike utfordringer sykepleiere
og pasienter står ovenfor og bidra til økt kunnskap, refleksjon og diskusjon.
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DATABASE

SØKEORD/KOMBINASJONER
Inflammatory Bowel Diseases

Ovid (R)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Oria (Kriterier:
fagfellevurdert)

Nurse’s role
Coping
1 AND 3
1 AND 2
Crohns disease
3 AND 6
2 AND 6
Malabsorption
Diarrhea
Malnutrition
9 AND 10
6 AND 9
6 AND 11
Crohns
Crohns OG Coping
Crohns OG Youth
Inflammatory Bowel Diseases
OG Youth
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Patients with
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and How They
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D.

A Qualitative
Study of Youth
Living with Crohn
Disease
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New
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Moradkhani,
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& Tabibian,
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Coping, and
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Patients with
Inflammatory
Bowel Disease
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og UC
>18 år

Flett, G.,
Baricza, C.,
Gupta, A.,
Hewitt, P.,
& Endler,
N.

Perfectionism,
psychosocial
impact and coping
with irritable
bowel disease: A
study of patients
with Crohn's
disease and
ulcerative colitis

2011
Canada

Spørreundersøkelse
51 deltagere
27 pasienter med
MC og 24
pasienter med UC
16 – 80 år

Travis. S., &
Driscoll, R.

IBD2020 –
Creating a forum
for greater quality
of care in IBD

Spørreundersøkelse
5000 deltagere
Pasienter med IBD

Sykes, D.
N., Fletcher,
P., C., and
Schneider,
M., A.

Balancing My
Disease: Women's
Perspectives of
Living with
Inflammatory
Bowel Disease

2013
Canada,
Frankrike,
Italia,
Spania,
Sverige og
Storbritannia
2015
Canada

Kvalitativ
Åtte deltagere
Pasienter med IBD
30 – 50 år
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Hensikt
Undersøke HRQoL til
pasienter med MC og
UC i forbindelse med
forverring av sykdom
og i hvilke
mestringsstrategier som
ble benyttet og om
dette hadde effekt på
HRQoL og det
emosjonelt velvære
Oppmuntre unge
pasienter med MC å
snakke om sykdommen
og dele erfaringer, for å
informere og forbedre
helsesystemet
Hypotese om at
pasienter med bedre
IBD relatert kunnskap
har flere
mestringsstrategier og
har støtte sannsynlighet
for å gjennomføre den
medisinske
behandlingen
Forske på
personlighetstrekk som
«Jeg-perfeksjonisme»
hadde noe innvirkning i
pasienters evne til å
mestre, hvilke
mestringsstrategier som
var dominerende og om
dette hadde noe effekt
på sykdommen
Diskutere hvordan man
kan forbedre
behandlingskvaliteten
til pasienter med IBD

Kvalitet
God

Undersøke erfaringer
til kvinner med IBD, og
undersøke deres
mestringsevne og
hvordan de lever med
diagnosen

God

God

God

God

God

