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Sammanfattning 
 
Inledning 
Irritable bowel syndrome (IBS) tillhör gruppen funktionella mag-tarmsjukdomar. 
Symtom som återfinns hos personerna är återkommande perioder av smärta, obehag i 
buken och ofta i kombination med någon form av avföringsrubbning. Idag finns inget 
läkemedel som botar sjukdomen, den hjälp som finns att tillgå är att lindra de symtom 
som uppkommer vid IBS. Ingen rationell behandling finns, utan varje enskild person 
behandlas utifrån deras specifika symtom. Personer med IBS kan bli hjälpta genom 
farmakologisk behandling för sina besvär (förstoppning, diarré, buksmärta och 
uppblåsthet), men även förändring i sin livsstil kan vara till god hjälp. Om personen 
trots detta inte upplever någon symtomlindring, kan psykologisk hjälp vara ett 
alternativ. Inom psykologisk hjälp ingår kognitiv beteendeterapi, målet med denna 
behandling är att förändra beteende, tankar och känslor hos personer, så de kan leva en 
bättre vardag med mindre smärtsamma IBS-symtom och därmed få högre livskvalitet.  
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka om kognitivbeteendeterapi (KBT) kan ge 
någon positiv effekt hos personer som till vardags lider utav sina IBS-symtom och 
därmed får en försämrad livskvalitet.   
 
Metod 
Via sökning i Pubmed erhölls sex originalartiklar. Ett av kriterierna var att alla artiklar 
skulle studera vilken effekt KBT-behandling ger hos personer med diagnostiserad IBS. I 
studierna skulle det finnas en mätskala av symtomens svårighetsgrad (IBS-SSS, BSSS-
IBS) eller mätning av livskvalitet (IBS-QOL). Studier utförda före år 2003 
exkluderades. 
 
Resultat 
De sex studierna i artiklarna som litteraturstudien inkluderade varade mellan 3-27 
månader. En förbättring i personens livskvalitet och en minskning i symtomens 
svårighetsgrad sågs hos en stor del av dem som fick tillägg av KBT. Den positiva 
förändringen kvarstod dock olika länge efter avslutad behandling. Hos vissa studier 
sågs ingen signifikant förändring mellan dem som fick KBT eller annan behandling. I 
en utav studierna sågs en ihållande låg IBS-SSS-skala vid alla de uppföljningstillfällen 
som utfördes hos dem som fick tillägg av KBT-behandling. Mätning av BSSS-IBS 
utfördes i två studier, i en av dessa studier sågs ingen signifikant skillnad mellan de 
olika behandlingsgrupperna under de 52 veckor som studien pågick. I en av de tre 
studierna som mätte livskvaliteten (QOL), sågs en statistisk förbättring över tid hos den 
grupp som fick tillägg av KBT-behandling. Antalet deltagare som deltog vid 
uppföljningen utav behandlingen varierade stort mellan de olika studierna. 
 
Diskussion och slutsats 
Denna litteraturstudie visar i flera utav studierna att tillägg av KBT resulterar i en 
positiv förbättring i personernas IBS, dock behålls denna positiva förändring olika 
länge hos deltagarna i de olika studierna. De svagheter som sågs mellan studierna var 
att de inte innehöll samma inklusions-och exklusionskriter samt att, antalet deltagare 
och studietiden varierade mellan studierna. I dagsläget finns inte så mycket forskat 
kring IBS och KBT-behandling. Fler studier bör genomföras, med längre 
uppföljningstillfällen för att få en bättre trovärdighet i slutresultatet. Bättre screening 
av deltagarna till KBT-grupperna, för att få ett mindre avhopp av deltagare och därmed 
en bättre utvärdering skulle ge en bättre bild av effekten av KBT. Genom KBT kan 
personerna lära sig att leva ett liv med högre livskvalitet och därmed känna av mindre 
besvärliga symtom utav sin IBS-sjukdom.  
 
Nyckelord: Irritable bowel syndrome, IBS, Cognitive behaviour therapy, KBT 
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Ordlista 
 
BSSS-IBS ”Bowel symptom Severity Scale”. Symtomens 

svårighetsgrad. 
 

GP ”General practitioner”. Läkare i allmänmedicin 
 

IBS    Irritable bowel syndrome 
 

IBS-C   IBS med förstoppning 
 

IBS-D  IBS med diarré  
 

IBS-M  IBS med blandning av diarré och förstoppning 
 

IBS-SSS  ”Symtom severity scale”. Symtomens svårighetsgrad 
 

IBS-U  IBS med normal konsistens på avföringen 
 

IBS-QOL  ”Quality of life”. Mäter livskvaliteten 
 

KBT   Kognitiv beteendeterapi 
 

NRR ”Non-rapid responders”. Svarar i normalt takt på 
behandling 

SD Standardavvikelse 
 

RCT   ”Randomized clinical trail”. Randomiserad klinisk studie 
 

RCC   ”Routine clinical care”. Rutinmässig klinisk vård 
 

RR   ”Rapid responders”. Svarar snabbt på behandling 
 

RT   ”Relaxing training”. Avslappningsträning 
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1  Introduktion 

1.1 Orsak och symtom 
 
Irritable Bowel Syndrome (IBS) tillhör gruppen funktionella mag-tarmsjukdomar, 
förekommer hos cirka 10-15% av befolkningen och kännetecknas av återkommande 
symtom från olika delar av mag-tarmkanalen. Långt ifrån alla som har IBS söker hjälp 
för sina besvär. Sjukdomen debuterar mellan 10-40 års ålder. Det finns inget läkemedel 
idag som botar IBS, men det finns olika metoder för att lindra de symtom som 
uppkommer i och med IBS. Sjukdomen har många namn, IBS (Irritable Bowel 
Syndrome), colon irritabile, känslig tarm och en svensk översättning till IBS, nämns 
som funktionella tarmbesvär, som beskriver en rubbning i tarmsystemet. Sjukdomen är 
mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män, orsakerna till detta är ännu inte 
fastlagda, men det spekuleras i att den hormonella faktorn kan spela en roll och 
psykiskt ohälsa är mer förekommande hos kvinnor än hos män, men detta är endast 
spekulationer (1). Det finns inget idag som säger att sjukdomen smittar.  
 
I dagsläget finns inget fastlagt varför vissa personer drabbas av IBS och andra inte. 
Faktorer som har visat varit till betydelse för uppkomsten av IBS, är om personen 
tidigare har haft en tarminfektion eller tarminflammation. Ärftlighet kan vara en faktor 
till uppkomst av IBS, även miljö och kost kan vara en bidragande orsak till utveckling 
av IBS (2).  
 
En ökad motorisk retbarhet i mage-tarmområdet ses hos personer med IBS, i magen 
och tarmen finns en mängd nerver som har en hel del olika uppgifter, en av uppgifterna 
är att se till att motoriken på mage och tarm är som den ska. Hos vissa IBS-personer är 
motorikaktiviteten hög och hos vissa är den för låg (2). Yttre faktorer som kan påverka 
motoriken är psykisk ohälsa, stress och föda. Denna ökade smärtkänslighet i mag-
tarmkanalen kallas för visceral hypersensitivitet. Via det autonoma nervsystemet 
kommunicerar mag-tarmkanalen via ryggmärgens nerver med hjärnan. Hos personer 
med IBS finns en störning, en sämre sållning av onödig information mellan mag-
tarmkanalen och hjärnan. Information som är viktig för oss blir vi meddelande om 
(måste uppsöka toalett) och onödig information skall sållas bort för att inte bli 
överbelamrad av information. Hos personer med IBS sållas denna onödiga information 
inte alltid bort, utan mer information når hjärnan (3). 
 
Symtomen är kroniskt återkommande buksmärta med motorikstörning i mag-
tarmkanalen som inte är lokaliserad till något specifikt område i buken, 
avföringsrubbningar förekommer vanligen. Vid intag av mat förvärras oftast eller 
startar buksmärtan hos IBS-personer. En del kan känna sig uppblåst med spänd buk 
(4).  Större delen av personer med IBS har omväxlande diarré och förstoppning, medan 
en mindre andel lider enbart av diarré. Flera tarmtömningar per dag (fler än tre gånger 
per dag) eller färre än tre tarmtömningar per vecka är vanligt hos personer med IBS. 
Många upplever att de inte känner sig färdig efter ett toalettbesök, att de akut behöver 
uppsöka en toalett snabbt, men när det kommer till toaletten är det trots allt hårdare 
avföring. En del upplever att de trots en relativt lös avföring måste krysta ovanligt 
mycket (5). Utöver magtarmsymtom kan andra symtom föreligga hos personer med 
IBS; kronisk trötthet, ryggvärk, hjärtklappning, huvudvärk, sömnstörningar, 
depression, ångest. Täta vattenkastningar kan uppkomma som en symtom hos 
personer med IBS. Hos kvinnor kan smärta i underlivet och även vid samlag 
förekomma, en ökad smärta vid menstruation hos kvinnor som inte använder 
preventivmedel är även möjligt. Detta har att göra med att personer med IBS har en 
ökad retbarhet även i kroppens andra organ, inte enbart i mag-tarmkanalen (4).  
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ROM-III-kriterierna 

Sjukdomar som har liknande symtom som vid IBS, som bör uteslutas vid diagnostik av 
IBS är celiaki, dyspepsi, inflammation i tarmen (ulcerös colit) koloncancer, hypo-eller 
hypertyreos eller fibromyalgi. 
 

1.2 Diagnostik 
 
För att diagnostisera IBS skall personen uppfylla ett antal symtomkriterier. De fyra 
nyckel-symtom som föreligger är smärta, förstoppning, diarré och uppblåsthet i magen 
(6). Det går inte att utgå ifrån laboratorievärden och diagnostisera utifrån dem. Här 
behövs en annan form av diagnostik, ROM-III-kriterier, är ett internationellt 
diagnoskriterium vid IBS och är ett stöd vid diagnostik av IBS.  Den säger att personen 
skall haft sin symtomdebut för minst sex månader sedan och känt smärta och/eller 
obehagskänsla i buken minst tre dagar de senaste tre månaderna. Dessa kriterier skall 
personen uppfylla plus minst ett av följande alternativ; vid toalettbesök minskar 
smärtan, smärtan uppkommer genom att de måste uppsöka toaletten betydligt oftare 
eller en förändrad konsistens på avföringen som medför smärta (Se Figur 1). 
 

 
Figur 1. ROM-III-kriterierna hjälper till vid diagnostik av IBS. Kriterierna i vänstra 
rutan samt minst ett av alternativen i den högra ska vara uppfyllda för fastställande 
av diagnosen IBS. Omarbetad från (2). 
 
Utifrån ROM-III-kriterierna och även de andra symtom som förekommer hos personer 
med IBS är det också viktigt att ta hänsyn till om alarmsymtom finns hos personen. 
Alarmsymtom innebär att personen insjuknar kraftigt under en kortare period, 
avföringen är svart eller blodblandad, feber, problem nattetid, snabb viktnedgång, eller 
att symtomen debuterade efter 40 års ålder. Vid dessa alarmsymtom bör läkare 
uppsökas så snart som möjligt för att utesluta annan alternativ sjukdom (2).  
 
Vid diagnostiserad IBS delas personerna in i olika undergrupper, som djupare 
beskriver den specifika symtom som personen har: IBS-C, constipation (förstoppning), 
innebär att personen har huvudsakligen hård avföring, minst en av fyra avföringar är 
hårda. IBS-D, diarrhea (diarré), har personen huvudsakligen lös avföring. Vid IBS-M, 
mixed type (blandform) har personen lika mycket lös som hård avföring. IBS-U, 
unsubtyped (normal konsistens), finns ingen specifik ändring på avföringen (4).  
 

-	Buksmärta	minst	3	
dagar	de	senaste	3	

månaderna	
-	Minst	6	månader	
sedan	symtomdebut	

+	Minst	1	av	alternativen:	
• Smärtan	minskar	vid	
toalettbesök		
• Ändrad	avföringsfrekvens	
• Förändrad	konsistens	på	
avföringen.	
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Hos personer som tidigare inte har blivit diagnostiserad med IBS, görs ofta till en 
början en grundutredning, en bas-blodprovstagning för att utesluta annan sjukdom 
föreligger för de symtom som personen har. Blodprover som vanligtvis tas är 
hemoglobinvärde (B-Hb), sänkan (B-SR), prov för celiaki tas om misstanke åligger och 
även test för blod i avföringen (F-Hb) om misstanke finns (5). Via läkarens bedömning 
kan rektoskopi genomföras, för att utesluta andra sjukdomar. För att utesluta risk för 
cancer i tarmarna, utförs koloskopi, där tjocktarmarna undersöks genom att föra in en 
slang med en kamera och här kan även ett vävnadsprov tas.  
 
Vid utredning av IBS är det viktigt att ta reda på om personen står på några andra 
läkemedel, som kan vara förstoppande (opioidanalgetika, kalciumblockare, 
antidepressiva läkemedel) eller kan utlösa diarré (antacida och antibiotika) hos vissa 
andra (1). 
 

1.3 Behandling av IBS 
 

Sjukdomen är kronisk återkommande och idag finns det ingen medicinsk behandling 
som botar IBS.  En rationell behandling av IBS finns inte, utan varje person behandlas 
utifrån deras specifika symtom, för att minska på den individuella symtom. Många 
personer som utreds för IBS, vill ofta bara få ett lugnande besked, att det inte har någon 
allvarligare sjukdomsform, såsom cancer och kan därefter hantera sin sjukdom själv 
utan medicinsk hjälp eller rådgivning (3). 
 

1.3.1 Kostbehandling 
 

Genom att se över vad personen äter och föra dagbok över kosten, kan personen själv 
eller tillsammans med en dietist uppmärksamma vad det är för slags mat som bidrar 
till att symtomen ökar eller utbryter. Fet mat kan gå bra för vissa i rätt mängd, men för 
mycket fett kan bidra till att tarmens smärtkänslighet ökar och dessutom försämrar fet 
mat gasens passage genom tarmen. Personer med IBS kan må sämre utav gasbildande 
produkter, såsom paprika, lök, kål, sötningsmedel och kolsyrade drycker. Rätt fibrer till 
rätt människa, för mycket fibrer kan leda till att personen får problem med gaser. Om 
en person lider av förstoppning kan lösliga fibrer såsom frukt, grönsaker och havre vara 
till god nytta. De allmänna rekommendationerna som ges till personer med IBS är att 
det skall ha måltiderna jämt fördelade över dagen, inte stressa vid måltiderna och tugga 
maten ordentligt. Gärna flera mindre måltider än färre och större måltider (7).  
 

1.3.2 Farmakologisk behandling 
 

Vid behandling av diarré-skoven kan ett förstoppande läkemedel användas, loperamid, 
detta läkemedel skall användas med försiktighet eftersom vissa personer upplever att 
de får smärtor i buken av läkemedlet. För samma indikation kan även ett bulkmedel 
användas, som vanligtvis används för trög mage, som binder till sig vätska och minskar 
på så vis diarrén (2).  
 
Vid IBS med förstoppningssymtom bör personens fiberintag i kosten ses över, för att 
sedan eventuellt göra ett tillägg i kosten med lösliga fibrer, plus ett ökat vätskeintag för 
att minska förstoppningen. Bulkmedel sätts in om personen behöver ett laxermedel 
under en längre period, som förbättrar konsistensen på avföringen. Dock kan 
bulkmedel ge ökade gas-besvär hos personen, eftersom bulkmedel kan vara 
gasbildande.  
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Vid IBS med buksmärta används spasmolytika, som är relaxerande på den glatta 
muskulaturen och används vanligtvis vid smärtbehandling hos personer med IBS. För 
buksmärta hos personer med diarrésymtom kan antidepressivt läkemedel ges, TCA 
(Tricykliska antidepressiva) för behandling av smärta. TCA ges främst till personer med 
dominerade diarrésymtom, detta eftersom TCA har en antikolinerg effekt och kan 
därmed ge en förstoppande effekt.  Vid mer psykiska besvär av IBS kan SSRI (selektiva 
serotoninåterupptagshämamre) ha god effekt, den förhindrar återupptaget av serotonin 
tillbaka till nervcellerna, vilket ger en smärtstillande, ångestdämpande och 
antidepressiv verkan. Personer som upplever uppblåsthet kan minska sin symtom 
genom att se över fiberintaget, för högt fiberintag leder till mer gas-problem (2).  

 

1.3.3 Psykologisk behandling - Kognitiv Beteende Terapi (KBT)  
 

IBS är ingen farlig sjukdom, men kan vara plågsamt både fysiskt och psykiskt för den 
person som lever med IBS. Stress kan orsaka symtom, som i sin tur skapar en ond 
cirkel för den drabbade. Många som har IBS gör ofta förändringar och anpassar sitt liv 
efter sjukdomen, de avstår hellre från aktiviteter än att utsätta sig för något som kan få 
dem att utveckla symtom(8). Personer som inte får tillräcklig effekt, varken av 
farmakologisk behandling eller genom förändringar i sin livsstil, kan ha nytta av 
psykologisk hjälp t.ex. kognitiv beteendeterapi.   
 
Personer med IBS kan bli stoppade att utföra vardagliga saker, det kan vara att 
personerna känner att de inte kan åka till ställen där det är för långt till en toalett eller 
så vill personen inte vara borta, vill helst vara hemmavid när smärta och obehag i 
magen startar.  Det är dessa saker som bland annat sätter stopp för socialt liv bland 
vänner och bekanta, de tackar ofta nej till middagsinbjudningar och fester. En del 
personer med IBS får till och med svårt att utföra sitt jobb för sina besvär och 
sjukskriver sig. De isolerar sig hellre hemma än att riskerar att råka ut för någon 
symtom (9).  
 
För att minska på risken för att symtom skall utbryta när en person skall utföra någon 
aktivitet, förbereder sig IBS-personen långt innan, personen besöker toaletten ett 
flertal gånger, dessutom undviks viss typ av mat före aktivitet. Ofta har dessa personer 
med sig akutmedicinering för att undvika att någon olycka skall inträffa. Detta kan göra 
att det vardagliga livet blir allt svårare för en person med IBS, vilket kan resultera i att 
de hellre drar sig tillbaka än att delta (8).  
 
Kognitiv beteendeterapi arbetar med att förändra tankar, känslor och 
handlingsmönster hos personer. Terapin syftat till att förändra en persons beteende 
och uppfattning, för att kunna må och fungera bättre som person. Behandlingen 
inriktar sig på att jobba i nuet, ser på hur det ser ut nu och ser på hur framtiden 
kommer att se ut. I terapin lär sig personen att tolka sig själv och sin omgivning. 
Terapin är upplagd för ett samarbete mellan den behandlade personen och terapeuten, 
förståelse mellan dessa två personer ligger till central grund för ett gott resultat av 
terapin (9).  
 
Kognitiv beteendeterapi består utav två terapidelar:  
 

• Kognitiv terapi – Här arbetar terapeuten tillsammans med deltagaren för att 
identifiera vad det är för tankesätt och vilket tankemönster som utgör att 
personen mår dåligt. Därefter sker behandling för att jobba bort det dåliga 
mönster som finns hos personen.  
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• Beteendeterapi- Baseras utifrån teorier om hur människan lär sig på bästa sätt, 
både det medvetna lärande och det omedvetna lärandet. Hur en person kan 
påverkas av det som finns runtomkring sig, i sin omgivning (10). 

 
Innan behandlingen med KBT påbörjas, utförs en beteendeanalys där personens 
tillgångar och brister utvärderas, analysen skall belysa det problemet som personen 
lider utav. Vidare läggs en behandlingsplan upp för vad som kommer att tas upp på 
varje terapiträff, beroende på hur länge terapin varar. Behandlingsplanen utformas av 
terapeuten tillsammans med deltagaren. Det är viktigt att deltagaren är med och 
utforma sin egen behandlingsplan, eftersom det är endast deltagaren som vet hur just 
deras situation ser ut. Hemuppgifter är en del i behandlingen som är väldigt viktiga, 
eftersom personen får testa sina kunskaper i verkligheten och får därmed en inblick i 
hur han eller hon kan hantera sina framtida skov. Därför är det viktigt att deltagaren 
känner att hemuppgifterna är viktigt för dem, att de fullföljer dem och därmed 
förhoppningsvis får ut någonting nyttigt. Hemuppgifterna kan bestå utav att personen 
skall observera sina tankar och handlingar, det kan även bestå utav något fysiskt, att 
ställas inför något som egentligen känns helt omöjligt enligt deras IBS-symtom. 
Längden på KBT-behandlingen kan variera från 5 veckor upp till 20 veckor. En träff i 
veckan (ca 45 min) med en terapeut görs vanligtvis. Utvärdering görs under de veckor 
som terapin pågår, där utvärderas hur det går med de mål som är uppsatta och ibland 
skickas ett frågeformulär ut till de medverkande. Efter avslutad terapi kan ett antal 
uppföljningstillfällen ges för att se om behandlingen har gett något resultat på sikt (11). 
 
KBT kan även ges via internetbehandling till personer med IBS, detta är än så länge 
endast möjligt inom vissa landsting i Sverige. I Stockholms läns landsting erbjuds 
internetbaserad KBT till personer som har diagnostiserats med IBS. 
Internetbehandlingen pågår i 12 veckor och deltagaren skall under denna tid jobba sig 
igenom fem kapitel som behandlingen bygger på. Under tiden hålls kontakt med en 
psykolog via en webbsida, där personen har möjlighet att ställa frågor eller funderingar 
som dyker upp. De olika delarna i behandlingen innehåller till en början en 
basinformation om IBS, senare behandlas oro, tankar och beteende. Medveten närvaro 
tas även upp under hela behandlingstiden, att förändra en persons upplevelse av deras 
IBS-symtom. Personen ska lära sig att ta den lättare vägen, vilket minskar medvetandet 
om symtomen, vilket gör att personen mår bättre och därmed uppstår mindre jobbiga 
symtom. Slutligen görs en planering för framtida skov och fysiska utmaningar. Fysiska 
utmaningar är sådant som en deltagare vanligtvis avstår för att minska risken för att 
må dåligt (9).  
 
Personerna som deltar i KBT-behandling tränar på att använda sitt nya beteende och 
sitt nya tankemönster. Målet med behandlingen är att förändra beteende, tankar och 
känslor hos personer som behöver KBT-behandling, så att de kan få en bättre 
livskvalitet (11). 

 

1.4 Metod för att mäta IBS symtomen i studierna 
 
I denna litteraturstudie inkluderades tre stycken olika mätinstrument, detta för att 
kunna utvärdera om behandling med KBT har gett någon effekt hos deltagarna. Dessa 
tre mätinstrument mäter symtomsvårighetsgraden utav IBS (IBS-SSS), magsymtomens 
svårighetsgrad (IBS-BSSS) eller livskvaliteten hos en person med IBS (IBS-QOL). 
BSSS-skalan har en annan poängskala än IBS-SSS och har även vissa andra punkter för 
bedömning, därför måste de ses var för sig och sedan jämföra slutresultaten med 
varandra, om de svarade positivt eller negativt på behandling med KBT. Krav för att 
ingå i litteraturstudien var att studien skulle innehålla antigen IBS-SSS eller IBS-BSSS.  
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1.4.1 IBS- Symtom Severity Scoring (IBS-SSS) 
 
Denna mätskala används för att se hur mycket en person lider utav sin IBS-sjukdom, 
den mäter graden av sjukdomen. Mätinstrumentet används för att kunna följa upp och 
utvärdera hur behandlingen går, för att eventuellt lägga om behandlingen beroende på 
hur personen mår. För att kunna definiera sjukdomsgraden används ett frågeformulär 
som deltagaren fyller i, som utmynnar i en bedömning hur han/hon mår i sin IBS-
sjukdom. Graderingen på frågorna är mellan 0-100 poäng, max poäng för testet är 500 
poäng eftersom frågeformuläret behandlar fem delar. Frågeformuläret består av: 1. En 
gradering av sin smärta i magen, 2. Hur många dagar på en 10-dagarsperiod som 
deltagaren upplever smärta i magen, 3. Hur svår är uppblåstheten i magen, 4. Hur nöjd 
är deltagaren med sina avföringstömningar, 5. Hur pass mycket stör eller påverkar IBS 
personens dagliga liv. Dessa fem punkter ligger till grund för bedömningen hur pass 
svår IBS-sjukdomen ser ut hos olika personer. Visas ett resultat mellan 75-175 poäng, 
så tyder det på att personen lider av en mild form av IBS, 175-300 poäng visar på att 
personen lider av en medelsvår variant av IBS och visas över 300 poäng, så lider 
personen i hög grad. Vidare tas andra viktiga frågor upp i formuläret, som hur många 
gånger som minst och mest personen gör tarmtömningar under en dag, vecka eller 
månad. Frågeformuläret tar även upp hur konsistensen är på avföringen och om blod 
eller slem förekommer vid tarmtömning. Vidare får personen markera ut på en tecknad 
människa, vart någonstans i magpartiet som personen upplever som mest smärta (12)  
 

1.4.2 IBS-Bowel Symptom Severity Scale (IBS-BSSS) 
 
Denna skala är uppbyggd på liknande sätt som IBS-SSS-skalan som ovan beskrevs. Den 
skall ge ett mått på personens svårighetsgrad av magsymtom. Den beskriver hur 
frekvensen är utav magsymtomen, hur pass mycket personen lider utav sin IBS och om 
det förekommer något funktionshinder som stoppar personen att utföra någonting som 
tidigare har varit självklart. En av de tre parametrarna som ingår i skattning av BSSS-
skalan och som kommer att tas upp i denna litteraturstudie är frekvensen av 
magsymtom. Mätskalan är liknade som IBS-SSS, men denna mätskala har liten annan 
gradering. I BSSS-skalan undersöks åtta olika symtom som har en koppling till magen. 
Personerna får gradera sin svårighetsgrad mellan 0 till 4, där 4 står för högst 
svårighetsgrad. Maximalt kan 32 poäng (8 frågor x 4 poäng =32 poäng) ses hos en 
person. De åtta olika magsymtomen som graderas för IBS-personerna är: 1. Lös 
avföring 2. Hård avföring 3. Buksmärta 4. Frekvensen på tarmtömning 5. Uppblåsthet 
7. Förstoppning 8. Har bråttom till toaletten. Utifrån dessa punkter bestäms hur pass 
mycket personen lider av IBS-sjukdom. I den ena studien som behandlas i denna 
litteraturstudie, graderades varje magsymtom till en 4-poängsskala (13). Den andra 
studien som mäter i BSSS-skala, har en 6-poängsskala, vilket leder till att högsta totala 
poängen blir 48 poäng (14).  
 

1.4.3 IBS-Quality Of Life (IBS-QOL) 
 

För att mäta och bedöma deltagarnas livskvalitet under studiens gång, används IBS-
QOL-skalan. Detta mätinstrument mäter livskvaliteten med hjälp av åtta stycken 
undergrupper; nedstämdhet (dysfori), störningar i de dagliga aktiviteterna, social 
påverkan, oro över hälsa, kroppsuppfattning, kost och slutligen spelar relationer och 
även sexualiteten in som en av de åtta stycken viktiga undergrupperna för bedömning 
av livskvaliteten hos en person. IBS-QOL mätskala har ett poängintervall mellan 0-100 
poäng, där 100 poäng hos en individ talar för en utomordentlig god livskvalitet (13).   
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2  Syfte 
IBS är en sjukdom som det i dagsläget inte finns något botemedel emot, istället syftar 
behandlingen till att lindra och förebygga symtomen som uppkommer olika, hos olika 
personer med IBS. Syftet med denna studie är att undersöka om kognitiv 
beteendeterapi kan göra någon skillnad hos personer som har diagnostiserats med IBS. 
Frågeställningar som litteraturstudien kommer att ta upp är: 
 

1. Ger kognitiv beteendeterapi någon effekt hos personer med diagnostiserad IBS? 
2. Hur stort avhopp av antal deltagare ses under studietiden hos de olika 

studierna? 
 

3 Metod 
Denna litteraturstudie är baserad på originalartiklar hämtad från databasen PubMed. 
Vid sökning via PubMed användes MeSH-termer, för att få en så unik sökning som 
möjligt angående de ämnen som litteraturstudien baseras på. De sökord och MeSH-
termer som användes i PubMed-sökningarna var: ”Irritable bowel syndrome”, ”IBS”, 
”Cognitive behaviour therapy”, ”Severity Scoring” (se tabell 1). Slutligen valdes sex 
originalartiklar ut som litteraturstudien baseras på. De utvalda originalartiklarna 
överensstämmer med studiens kriterier och syfte. Flertalet av studierna var publicerad 
under de senaste åren, vilket ger en bra bild hur det idag ser ut inom behandling med 
KBT till personer med IBS.   
 
Förutom artiklar från PubMed användes andra källor till arbetets introduktion. Vid 
urvalet av andra källor har källkritisk granskning tagits till beaktan vid varje val av källa 
till arbetet. De övriga källor som har använts till arbetet är läkemedelsboken, 
internetmedicin, svensk gastroenterologisk förening, socialstyrelsen, Stockholms läns 
landstings internetpsykiatri hemsida. Till bakgrundsfakta hämtades även information 
från en bok, ”Medicinska mag- och tarmsjukdomar”, som lånades via medicinska 
biblioteket i Umeå. Har även varit i kontakt med läkemedelsföretaget Mylan och fått 
två broschyrer som Magnus Simren, som är professor i medicinsk gastroenterologi 
(mag- tarmsjukdomar) har skrivit (3,7). 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

160223 (”IBS AND Cognitive 
Therapy”) 

Clinical Trial 52 - 

160223 ("Irritable bowel 
syndrome"AND 
"cognitive therapy" 

Clinical Trial,  61 6 

160224 ("Irritable Bowel 
Syndrome"[Mesh]AND 
"Cognitive therapy ") 

Clinical Trial 38 13,14,15, 
16,17,18 

160315 (”The irritable bowel 
severity scoring”) 

Humans 26 12 
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3.1 Inklusion och exklusionskriterier 
 
För att inkluderas till litteraturstudien skall artikeln bestå utav en originalartikel. 
Studiens syfte är att mäta om personer mår bättre i sin IBS-symtom vid tillägg av  KBT-
behandling.  För att mäta effekten av behandlingen, skall studien innehålla minst en av 
de tre mätskalorna: IBS-SSS-, IBS-BSSS- eller QOL-skala. Alla studier som 
inkluderades, studerade hur bra uppföljningen av antalet deltagare var under studiens 
gång, vilket var den andra frågeställningen som ingick i studien. Studier innan år 2003 
exkluderades, detta eftersom studien stävar efter att ge en så bra bild som möjligt hur 
det ser ut idag inom behandling med KBT till personer med IBS.  
 
4 Resultat 
Litteraturstudien inkluderade sex originalartiklar som alla hade till syfte att se om 
kognitivbeteendeterapi kan ge någon effekt hos personer som är diagnostiserad med 
IBS (se tabell 2). En av studierna jämförde KBT mot två läkemedel (mebeverin och 
metylcellulosa) som kan användas mot IBS (15). Jämförelse mellan enbart mebeverin 
och mebeverin plus KBT utfördes i en annan utav studierna, detta för att se om tillägg 
av KBT kan ge en bättre effekt (16). En annan studie som inkluderades, jämförde de 
personer som svarade snabbt på behandling med KBT, om de har någon fördel för 
framtida IBS-symtom, jämfört med dem som svarar i normal takt på KBT-behandling 
(17). I den fjärde studien, studerades om de personer som fick egenvårdande-KBT-
behandling mådde bättre i sin IBS-sjukdom, jämfört med en kontrollgrupp (18). I 
studie fem studerades kvinnliga sjuksköterskor som var diagnostiserad med IBS som 
fick KBT-behandling, för att se hur deras IBS-symtom förändrades under studiens gång 
(13). Sista studien jämförde traditionell behandling mot KBT-behandling och 
avslappningsterapi (13).  
 
Tabell 2. Sammanfattar alla de sex originalartiklar som ingick i litteraturstudien. 
Här beskrivs vilken design, hur många deltagare som deltog vid studiens start och 
slut, studiens längd, i vilket land och under vilket år studien genomfördes.  
 

IBS och Kognitiv Beteende terapi (KBT) 
 

Studie 
(referens) 

Design Deltagare 
vid start 

Deltagare 
vid slut 

Studiens 
längd 

Land År 

4.1. Everitt, 
2013 
(15) 

Utforskande 
faktoriell 
RCT 

135 123 3 mån United 
Kingdom 

2013 

4.2. 
Kennedy, 
2005 
(16) 

RCT 149 110 27 mån London 2005 

4.3. 
Lackner, 
2010 
(17) 

RCT 71 34 
 

7,5 mån  New York 2010 

4.4 Moss-
Morris, 
2009 
(18) 

RCT pilot-
studie 

64  52 6 mån United 
Kingdom 

2009 
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4.5. Jang, 
2014 
(13) 

RCT 90 76 6mån Korea 2014 

4.6. Boyce, 
2003 
(14) 

RCT 105 52 12 mån Sydney 2003 

 
 

4.1 Management of irritable bowel syndrome in primary care: the results 
of an explortart randomized controlled trails of mebeverine, 
metylcellulose, placebo and a self-management website.  

 
Syftet med studien var att ställa läkemedlen mebeverin (spasmolytika), metylcellulosa 
(bulkmedel) mot placebo och även kolla gentemot ett webbaserat KBT- program 
(Regul8), för att se hur IBS-symtomen förändrades hos de olika behandlingsgrupperna.  
 
Studien är en utforskande faktoriell randomiserad klinisk studie (RCT). Personer med 
diagnostiserad IBS mellan 16-60 år rekryterades enligt ROM-III-kriterierna, 5715 
personer blev inbjudna till att delta i studien. Sållning gjordes via inklusions- och 
exklusionskriterier, vilket gav 265 deltagare. Ytterligare urval gjordes som resulterade i 
135 potentiella deltagare. Vidare randomiserades deltagarna till olika 
behandlingsgrupper (se figur 2) (15). 
 

  
 
Figur 2. Randomiseringen av deltagarna till olika behandlingsgrupper. Omarbetad 
från (15). 
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+	Placebo	(n=15)	

Webbsida+	
Support	+	

Placebo	(n=15)	
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Deltagarna randomiserades till antigen mebeverin, metylcellulosa eller placebo och 
dessa tre grupper tilldelades tre olika behandlingsstöd. Totalt bildades nio olika 
behandlingsgrupper och behandlingen pågick under sex veckor. Dosen för läkemedlen 
var 135 mg tre gånger dagligen av mebeverin, tre tabletter två gånger dagligen av 
metylcellulosa och i placebogruppen gavs placebotabletter. KBT-webbprogrammet 
(Regual 8) hade åtta delmoment, där deltagarna fick under de sex veckorna jobba sig 
igenom de olika delarna. Innehållet i programmet bestod av att kunna förstå sin IBS-
sjukdom, tolka sin symtom, se över vilken kost som passar dem bäst, få förslag på 
motion och rörelse, lära sig att hantera sin stress och sömn. Slutsteget på KBT-webb-
programmet var att kunna klara av att hantera sina framtida skov av IBS.   
 
Avhopp av deltagare gjordes under studietiden, 13 av 135 deltagare hoppade av, vissa 
personer upplevde att deras IBS-symtom hade blivit bättre och behövde därmed inte 
fortsätta. Andra hoppade av för att det tog för mycket tid och för att det var ett för stort 
intag av tabletter per dag. Andelen som följde upp vid 6-veckorskontrollen var 126 av 
135 deltagare (93 %) och vid 12-veckorskontrollen var det 123 av 135 (91 %) deltagare 
(se figur 3) (15). 
 

 
 
Figur 3. Visar uppföljning i hela studiegruppen från start (n=135) till sista 
avstämningen (n=123) som gjordes 12-veckor efter studiens start. Omarbetad från 
(15).   
 
En snedfördelning sågs bland fördelning män och kvinnor, kvinnor stod för 78 % bland 
populationen som deltog. Vid start utfördes en bedömning av svårighetsgraden av IBS 
hos alla deltagare via IBS-SSS (IBS-Severity Scoring System) som visade 241,9 poäng, 
vilket tyder på deltagarna från start utav studien led av en måttlig svårhetsgrad av sin 
IBS-sjukdom.  
 
Totalt sett från start av studien till 6-veckors-kontrollen, sågs en minskning i IBS-SSS-
skalan på 52 poäng. Fram till 12-veckorskontrollen hade en positiv minskning skett på 
35 poäng från start. Den enda signifikanta differensen (p=0,037) som sågs i studien var 
i IBS-SSS-skalan vid vecka sex, mellan de grupper som fick olika typer av webbsidstöd. 
Hos den grupp som inte hade tillgång till webbsida visades 162,8 poäng i IBS-SSS, den 
grupp som hade tillgång till webbsida hade 197 poäng, och de som hade tillgång till 
webbsida plus support via telefon visade 208 poäng i IBS-SSS-skalan vid vecka sex. Vid 
senare uppföljning som gjordes vid slutet av studien, vid vecka 12, hade denna 
signifikanta differens försvunnit (se figur 4) (15). 
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Figur 4. Visar IBS-SSS från start till slut (vecka 12) i den grupp som fick stöd via 
enbart webbsida, webbsida+ support eller ingen webbsida alls. Omarbetad från (15) 
 
Poängsättning av IBS-SSS gjordes även i den medicinerande gruppen, där mebeverin, 
metylcellulosa och placebogruppen utförde en poängsättning från start tills sista 
uppföljningsveckan, för att se om någon skillnad förelåg mellan de olika 
behandlingsgrupperna. Från start hade mebeverin 270,02 poäng, metylcellulosa 233,15 
poäng och placebogruppen visade 224 poäng (p=0,034). Andra uppföljningstillfället 
visade IBS-SSS-skalan hos mebeverin 183 poäng, metylcellulosa 174 poäng och placebo 
210,6 poäng (p=0,106). Sista uppföljningsveckan som utfördes 12 veckor från start låg 
mebeverin på 203,1 poäng, metylcellulosa 205,4 poäng och placebogruppen visade på 
210,9 poäng i IBS-SSS-skalan (p=0,865). Ingen signifikant skillnad hittades i IBS-SSS-
skalan mellan de olika grupperna inom den medicinerande gruppen (se figur 5). 
 

 
 
Figur 5. Diagrammet visar förändring av IBS-SSS-poängen från start till sista 
uppföljningen, som gjordes 12 veckor efter start hos deltagarna som fick mebeverin, 
metylcellulosa eller placebo. Omarbetad från (15). 
 
Ett annat mätinstrument som användes i studien, för att mäta deltagarnas livskvalitet 
är IBS-QOL (IBS-Quality Of Life). En ökning i poäng-skalan tyder på en förbättring i 
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personens livskvalitet. Totalt sett i hela studiepopulationen, både i webbside-gruppen 
och i den medicinerande gruppen syntes här en ökning i livskvalitet hos deltagarna, 
från start fram till första uppföljningsveckan (vecka 6), sågs en ökning på 6 poäng i 
IBS-QOL-skalan och fram till sista uppföljningsveckan sågs en ökning på 5 poäng i 
positiv riktning (15).  
 
Vid uppföljning hos den webb-baserade gruppen, sågs hos den grupp som hade fått 
tillgång till webbsida en poängsättning i IBS-QOL från start på 67,3 poäng och vid 
andra uppföljningen (vecka 6) sågs 71,6 poäng och vid sista uppföljningstillfället (vecka 
12) såg även här 71,6 poäng. I den gruppen som både fick tillgång till webbsida plus 
support via telefon sågs från start i IBS-QOL-skalan 60 poäng, vid vecka 6 visades 67,6 
poäng och vid tredje och sista uppföljningen som utfördes vid vecka 12 uppmättes 69,5 
poäng i IBS-QOL-skalan (se figur 6).  
 

 
 
Figur 6. Förändringen av IBS-QOL från start till uppföljningsveckan, vecka 12, hos de 
olika behandlingsgrupperna, de som fick tillgång till webbsida, webbsida+support 
eller ingen webbsida. Omarbetet från (15) 
 
Poängsättning av IBS-QOL gjordes även hos den medicinerande gruppen under 
studiens gång. Den grupp som fick mebeverin hade från start 59,58 poäng i QOL-
skalan och vid andra uppföljningstillfället (vecka 6) 69,5 poäng och vid sista 
uppföljningen visades 68,9 poäng. Den grupp som fick metylcellulosa sågs vid start 
65,7 poäng, vid vecka 6 visades 69,4 poäng och efter 12 veckor sågs 66,3 poäng. 
Gruppen som fick placebo, hade från start en poängsättning i IBS-QOL på 66,5 poäng, 
vid andra uppföljningen visades 69,7 poäng och vid sista avstämningen visades 70,2 
poäng i QOL-skalan. Vid uppföljning vid vecka 6 (p=0,994) och vecka 12 (p=0,453) 
sågs ingen statistisk signifikant skillnad mellan de medicinerande grupperna, vare sig 
de fick aktiv medicinering eller placebo (se figur 7) (15). 
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Figur 7. Figuren visar hur den medicinerande gruppen (mebeverin, metylcellulosa 
eller placebo) förändrar sin IBS-QOL poäng genom studiens gång. Omarbetad från 
(15) 
 

4.2 Cognitive behavioral therapy in addition to antispasmodic therapy for 
irritable bowel syndrome in primary care: randomised controlled 
trail.  

 
Syftet med studien var att se vad KBT-behandling har för effekt på personer med IBS. 
Studien utfördes för att se hur ett kramplösande medel (mebeverin) i kombination med 
KBT skiljer sig emot enbart mebeverin-behandling.  
 
Studien är en randomiserad klinisk studie och utfördes av specialistutbildade 
sjuksköterskor i KBT och en allmänläkare (GP). Personer rekryterades till studien via 
sin allmänläkare eller via en specialist på sjukhuset. Deltagarna var mellan 16-50 år och 
exkluderades om deltagaren hade en onormal snabb viktnedgång, blod i avföring, 
graviditet, amning eller har kolorektal cancer i familjen. Sjuksköterskan utförde en 
fullständig blodstatus (FBC) och ett prov på sänkningsreaktionen (ESR), detta för att se 
om det fanns någon inflammation i kroppen. Deltagarna var inte fördelade till någon 
subgrupps-typ inom IBS. Från start efter den första sållningen, via inklusions- och 
exklusionskriterier och även med hjälp utav ROM-I-kriterierna, visades 235 deltagare. 
Dessa 235 personer fick under en två veckors period använda deras vanliga behandling 
som de hade fått från sin allmänläkare. Efter dessa två veckor var det 219 deltagare som 
visade på måttlig till svår symtom och dessa blev därmed erbjuden att ta mebeverin 275 
mg tre gånger dagligen i två veckor. Efter dessa fyra veckor var det 149 potentiella 
deltagare kvar som var berättigad till randomiseringen. En av deltagarna hade under 
urvalet för lågt IBS-SSS och uteslöts därmed ifrån studien (16). 
 
De 149 personer som var berättiga till randomiseringen, blev placerade att antigen 
fortsätta enbart med den behandling de har stått på, endast mebeverin (n=77) eller fick 
som den andra gruppen fortsätta med mebeverin plus ett tillägg av KBT (n=72). KBT-
behandlingen pågick under sju veckor, där deltagarna fick träffa en utbildad 
sjuksköterska sju gånger varav 50 minuter vardera. Alla deltagare deltog dock inte i alla 
KBT-träffarna, endast 6 av 72 personer (8,3 %) deltog i alla de sju KBT-träffarna. 
Orsaken till att deltagare hoppade av sin KBT-behandling var att deltagare upplevde att 
de hade otillräcklig tid. Mindre än hälften av KBT-deltagarna blev godkända av 
terapeuten som slutförd behandling (se figur 8).  
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Figur 8. Uppföljningen av antalet KBT-träffarna varierade mellan deltagarna, 
endast sex personer deltog i alla sju KBT-träffarna. Omarbetad från (16).  
 
 
Antalet deltagare totalt som deltog vid de fyra uppföljningstillfällena varierade över tid. 
Vid uppföljningen som genomfördes efter 1,5 månad var det 129 deltagare som deltog, 
vid 3 månader efter behandlingens slut var det 101 deltagare och vid avstämningen 
efter 6 månader var det 111 personer som deltog. Slutliga kontrollen som gjordes efter 
12 månader var det 110 personer som deltog i utvärderingen (se figur 9).  
 

 
 
Figur 9. Visar totalt antal deltagare i studien som deltog i de fyra 
uppföljningstillfällena som studien inkluderade. Omarbetad från (16).  
 
Vid start hade KBT-gruppen+mebeverin (n=72) en IBS-SSS skalan på 295,5 poäng och 
gruppen med enbart mebeverin (n=77) hade 310,2 poäng.  
 
Genom att lägga till KBT-terapi till mebeverin, visades en signifikant minskning i IBS-
SSS jämfört med enbart mebeverin behandling. Denna förbättring i IBS-SSS kvarstod 
upp till uppföljningen som gjordes sex månader efter avslutad behandling, vid tillägg 
utav KBT till mebeverin visade på upp till ett år en positiv effekt utav tillägg av KBT 
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(p=0,01 95 % konfidensintervall). Ett större negativt värde tyder på att behandling med 
KBT ger bättre effekt, än enbart behandling med mebeverin. Efter 1,5 månad visade ett 
medelvärde på sänkningen av IBS-SSS-skalan -68 poäng (-103 till -33, 95 % 
konfidensintervall) och vid 3 månader -71 poäng (-109 till -32), vid 6-
månadersuppföljningen sågs -14 poäng (-51 till 23). Vid 12-månadersuppföljningen 
blev resultatet +3 poäng (-34 till 40) (16).  
 

4.3 Rapid response to cognitive behavior therapy predicts treatment 
outcome in patients with Irritable Bowel syndrom.  

 
Syftet med studien var att se om de personer som svarar snabbt på behandling med 
KBT (rapid responders, RR) har någon fördel, jämfört med de som svarar i normalt takt 
på behandlingen med KBT (No rapid responders, NRR) (17).  
 
Studien är uppbyggd på en sekundär analys av en randomiserad kontrollerad studie. 
Kriterier för deltagarna var att de skulle vara mellan 18-70 år och vara diagnostiserad 
med IBS enligt ROM-II-kriterierna. Studiepopulationen är baserad på 71 deltagare, där 
deltagarna randomiserades till antingen en timmes KBT i 10 veckor eller till 4-KBT-
träffar totalt under de 10 veckorna. För att bli klassad som RR (rapid responser), skall 
en minskning i IBS-SSS- skalan ses på minst 50 poäng under vecka fyra. Det krävs 
också att personerna skall känna en betydlig minskning av sin magsmärta och känna en 
förbättring i sin magsymtom. Personerna i studien blir klassificerad som NRR (non-
rapid-responders) om de inte uppfyller de två kraven som ovan nämndes innan vecka 
12. Efter fyra veckors behandling med KBT visade 21 personer (29,6%) rapid respone 
(RR). Efter behandlingens slut, visade 19 av 21 personer (90,5 %) att de svarade snabbt 
på behandlingen av KBT. I NRR-gruppen som vid start var 50 personer, var vid 
behandlingens slut endast 18 personer (36,0 %). Vid sista uppföljningen som utfördes 
tre månader efter avslutad behandling sågs en signifikant skillnad i antalet personer 
som medverkande vid uppföljningen mellan de två grupperna, i RR-gruppen deltog 20 
av 21 personer (95,2 %) och i den andra NRR-gruppen var det enbart 14 av de 50 
deltagarna (28 %) som deltog vid det sista uppföljningstillfället (P<0,01) (se figur 10). 
 

 
 
Figur 10. Visar antalet deltagare i varje behandlingsgrupp (RR eller NRR) vid de tre 
uppföljningstillfällen som gjordes under studiens gång. Omarbetad från (17).   
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Det fanns en signifikant skillnad från start mellan RR och NRR-gruppen i 
könsfördelning, i RR-gruppen var det 100 % kvinnor och i NRR-gruppen var det 80 % 
kvinnor (p<0,05) (17). 
 
IBS-SSS poängen var innan behandlingens start 329,9 poäng för RR-gruppen och 278,4 
poäng för NRR-gruppen. Efter behandlingens slut visade gruppen som var RR 127,2 
poäng och gruppen som visade på NRR 215,2 poäng (P<0,001). Slutliga uppföljningen 
gjordes tre månader efter behandlingen, där visade RR-gruppen 131,7 poäng på IBS-
SSS-skalan, vilket är en signifikant mindre svårighetsgrad än NRR-gruppen som visade 
214,1 poäng (P<0,01) (se figur 11).  
 
 
 

 
 
Figur 11. Diagrammet visar IBS-SSS förändringen från start till sista uppföljningen 
som utfördes tre månader efter avslutad behandling mellan RR (rapid responser) och 
NRR (no rapid responser). Omarbetad från (17). 
 
En mätning av personernas livskvalitet (QOL) utfördes i studien. Innan behandling i 
IBS-QOL-skalan sågs i RR-gruppen 49,0 poäng, medan i NRR-gruppen 60,6 poäng. 
Efter avslutad behandling, var poängen 69,4 för RR-gruppen och 73,3 poäng för NRR-
gruppen. Vid uppföljningen som utfördes tre månader efter avslutad behandling visade 
RR-gruppen 71,o poäng och NRR-gruppen 73,0 poäng. Det fanns en signifikant 
differens vid behandlingens start mellan RR och NRR-grupperna (p <0,01), dock 
försvann denna differens vid uppföljningen efter avslutad behandling (17).  
 

4.4 A randomized controlled trail of a cognitive behavioral therapy-based 
self- management intervention for irritable bowel syndrome in 
primary care.  

 
Syftet med studien var att se om tillägg av ett egenvårdande-KBT-program till den 
traditionella behandlingen, kan ge en bättre lindring i IBS-symtomens svårighetsgrad, 
jämfört mot en kontrollgrupp. 
 
Studien är uppbyggd på en pilot randomiserad klinisk studie. Deltagarna rekryterades 
efter ROM I & II kriterierna (ROM-III-kriterierna hade inte kommit ut när denna 
studie utfördes). Studien avgränsades till de som kunde läsa, skriva engelska och bodde 
relativt nära studiecentret. Deltagarna som inkluderades var mellan 18-72 år. Personer 
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uteslöts om de led utav en annan sjukdom, celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom. 
De personer som led av en psykisk störning eller hade missbruksproblem uteslöts även 
från studien (18).  
 
Totalt rekryterades 64 deltagare som uppfyllde ROM I & II-kriterierna. Därefter 
randomiserades personerna antigen till egenvårdande-KBT plus TAU (”Treatment as 
usual”) (n=31) eller till en TAU-kontrollgrupp (n=33). Alla deltagare fick behandling 
med TAU och denna behandling bestod utav att deltagarna fick ett informationshäfte 
om deras diagnostiserade IBS-sjukdom, dessutom gavs även information om att ta 
kontakt med sin allmänläkare i framtiden om personen mår sämre, för att få ytterligare 
utredning och uppföljning. De som ingick i den egenvårdade-KBT-gruppen, fick en 
handbok som innehöll sju kapitel som deltagarna skulle jobba igenom under de åtta 
veckor som behandlingen pågick. I handboken fanns tankeövningar, 
verklighetsövningar och även veckoövningar. Utöver denna handlednings-bok 
genomfördes uppföljning, både genom en fysisk träff en timme vid behandlingens start 
och även via två telefonmöten som utfördes i mitten och i slutet av studien, för att 
stämma av om deltagarna hade några frågor angående det egenvårdande-KBT-
programmet. Av de 63 deltagare från start, var det 46 (73 %) kvinnor (18).  
 
En deltagare uteslöts från studien i den egenvårdande-KBT-gruppen, genom att 
personen inte gick att komma i kontakt med vid start eller vid uppföljningstillfällena. 
Avstämning utfördes fyra gånger under studien, från start, efter två månader (vid 
behandlingens slut), vid tre och sex månader efter behandlingens slut. Avstämning var 
blindad och utfördes av en forskningsassistent. Vid slutet av behandlingen (efter åtta 
veckor) var det 60 deltagare, tre månader efter behandlingen var det 54 personer som 
deltog och vid sista uppföljningen som utfördes sex månader efter behandlingen var det 
52 personer som deltog (se figur 12). 
 

 
 
Figur 12. Diagrammet visar antalet deltagare som deltog vid de olika 
uppföljningstillfällen som gjorde under studiens gång.  Uppföljningarna utfördes 
innan behandlingens start, efter avslutad behandling (efter åtta veckor), tre och sex 
månader efter avslutad behandling. Omarbetad från (18). 
 
Symtomlindring i alla tre uppföljningstillfällena upplevde 76,6% av KBT- gruppen och 
endast 21,2% i kontrollgruppen.  
 
För att mäta svårighetsgraden av symtomen hos personer med IBS användes IBS-SSS-
skalan. Från start visade KBT-gruppen 228,5 poäng och kontrollgruppen 222,8 poäng. 
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Vidare vid uppföljningen efter avslutad behandling, visade KBT-gruppen 156,7 poäng 
och kontrollgruppen 195,0 poäng. Tre månader efter avslutad behandling hade KBT-
gruppen i IBS-SSS-poängsättning 135,4, medan kontrollgruppen visade 190,5 poäng. 
Sista uppföljningen som utfördes sex månader efter avslutad behandling visade KBT-
gruppen 119,4 poäng och kontrollgruppen 193,3 poäng (se figur 13). Vid bedömning 
efter sex månader efter avslutad behandling sågs en genomsnittlig förändring hos KBT-
gruppen på 109 poäng, medan i kontrollgruppen var den genomsnittliga förändringen i 
IBS-SSS-skalan 29,5 poäng (18).  
 

 
 
Figur 13. Under de sex månader som studien pågick, följdes IBS-SSS-skalan (IBS-
symtom Severity Scale) upp med jämna mellanrum, både hos den egenvårdande-
KBT-gruppen och kontrollgruppen. Omarbetad från (18). 
 
 

4.5 The effects of cognitive behavioral therapy in female nursing students 
with irritable bowel syndrome : a randomized trail.  

 
Syftet med studien var att se om KBT-behandling minskar IBS-symtomens 
svårighetsgrad och förbättrar livskvaliteten hos unga sjuksköterskor som har blivit 
diagnostiserad IBS.  
 
Originalartikeln är en randomiserad studie. För att hitta deltagarpopulationen utfördes 
en screening av 673 sjuksköterskor som var över 18 år. Personer som rökte, hade en 
inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, sköldkörtelhormonsjukdom eller använde andra 
läkemedel som kan påverka magens tarmrörelser uteslöts från studien. Personer 
exkluderades om de led av en psykisk sjukdom. ROM-II-kriterierna används som en 
hjälp vid diagnostik utav IBS. Efter alla inklusions-och exklusionskriterier och även 
ROM-II-kriterierna var det slutligen 188 potentiella deltagare. Av dessa 188 personer 
var det 90 deltagare som själv godkände att vara med i undersökningen. Dessa 90 
sjuksköterskor randomiserades antigen till KBT-gruppen eller till kontrollgruppen (13).  
 
Den grupp som fick KBT-behandling träffade sin psykoterapeut en gång innan 
behandlingens start. Vidare träffades terapeuten och deltagaren en gång i veckan i 80 
minuter, där terapeuten och deltagaren arbetade igenom de åtta olika teman som KBT-
behandlingen är uppbyggd utav. Avslappningstid var inlagt, 20 minuter, i varje veckas 
träff. KBT-programmet syftar till att lära deltagaren, att på ett bättre sätt kunna 
hantera deras IBS-symtom och även hitta sina brister för att på ett bättre sätt kunna 
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tackla dem. Terapin innehåller även stresshantering. KBT-behandlingen främjar till att 
hjälpa personer att kunna leva ett så normalt liv som mjöligt.  
 
Kontrollgruppen som fick allmän information om sin IBS-diagnos, träffade sin 
handledare vid studiens start och i slutet av behandlingen (åtta veckor efter start) för 
att checka av hur personens magsymtom ser ut. Deltagarna träffades i grupper om 4-6 
personer i vardera. Mellan de två olika behandlingsgrupperna fanns vid start en 
homogenitet mellan KBT-gruppen och kontrollgruppen i ålder, BMI, boendestatus, 
alkohol, religion, uppkomst av IBS och regelbundna måltider (13). 
 
Under de åtta veckor som behandlingen pågick, var det 14 deltagare som hoppade av. 
Orsaken till avhoppet förklarades genom sin hälsa, personliga skäl och vissa deltagare 
uteslöts för att det inte gick att få kontakt med dem. Vid studiens slut var det i KBT-
gruppen 39 deltagare och i kontrollgruppen 37 personer, totalt 76 av 90 deltagare 
slutförde sin behandling.  Uppföljningen hos deltagarna gjordes vid slutet av 
behandlingen (efter åtta veckor från start), hos den grupp som fick KBT-behandling var 
det 42 deltagare som deltog och i kontrollgruppen vid samma tidpunkt 39 deltagare.  
Ytterligare två uppföljningstillfällen utfördes, efter 16 veckor (KBT: 39, kontroll: 37 
personer) och 24 veckor efter start (KBT: 39, kontrollgruppen: 37 personer) (se figur 
14). 
 

 
 
Figur 14. Diagrammet visar antalet deltagare som deltog i de olika 
uppföljningstillfällen som utfördes under studiens gång. Uppföljningen genomfördes 
vid behandlingens slut (8 veckor från start), efter 16 veckor och sista uppföljningen 
utfördes 24 veckor efter start. Omarbetad från (13). 
 
BSSS-IBS används i studien för att mäta symtomens svårighetsgrad av IBS, till detta 
fanns tre underkategorier som visar på frekvensen, lidandet och invaliditeten, som kan 
se olika ut hos olika personerna med IBS. En av de tre parametrarna som ingår i 
skattning av BSSS-skalan, är frekvensen av magsymtom. Vid start hos KBT-gruppen 
var frekvensen av magsymtomen 9,31 poäng, efter 8 veckor 6,26, 16 veckor 4,49 och vid 
den slutliga uppföljningen som gjordes 24 veckor från start visade på 4,62 poäng. I 
kontrollgruppen var frekvensen av magsymtomen vid start 9,22 poäng, efter 8 veckor 
8,78, 16 veckor 8,27 poäng och vid sista uppföljningen efter 24 veckor visade 8,41 
poäng. Det fanns en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och den grupp som 
fick behandling med KBT (p<0,001) (13).  
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I studien utfördes en mätning av IBS-QOL, som ger en beskrivning av livskvaliteten hos 
en person. IBS-QOL har en mätskala från 0-100, där 100 poäng visar på en väldigt god 
livskvalitet. Över tid i studien sågs en signifikant differens i QOL-skalan mellan KBT-
gruppen och kontrollgruppen (P<0,001). Från start innan behandling påbörjades hade 
gruppen som fick KBT-behandling en QOL-skala 80,61±9,48 (medelvärde och 
standardavvikelse) och ökade efterhand vid 8 veckor till 89,59±6,71, efter 16 veckor 
92,82±7,42 och slutligen efter 24 veckor 94,14±5,39 (13). 
 
I kontrollgruppen visade IBS-QOL-skalan vid start 82,91±10,37 (medelvärde, SD), efter 
8 veckor 83,86±14,44, 16 veckor 84,34±11,50 och slutligen efter 24 veckor visade 
83,03±13,07 (p=0,005) (se figur 15). 
 

  
 
Figur 15. Diagrammet visar förändringen i QOL-skalan (quality of life) över tid hos 
KBT-gruppen och kontrollgruppen, från start till sista uppföljningen som utfördes 24 
veckor efter start. Omarbetad från (13).  
 

4.6 A randomized controlled trail of cognitive behavior therapy, realaxing 
training and routine clinical care for irritable bowel syndrome.  

 
Syftet med studien var att jämföra tre olika behandlingsalternativ vid IBS: 
kognitivbeteendeterapi, avslappningsterapi och traditionell vård. Detta för att se hur de 
olika behandlingarna, ger olika effekt hos personer med diagnostiserad IBS. 
 
Studien är randomiserad kontrollerad studie (RCT) och pågick under 52 veckor. 
Rekrytering av IBS-deltagare gjordes via ROM-I-kriterierna av en gastroenterolog. 
Studien hade av ett antal inklusionskriterier, där ålder (minst 18 år), språkförståelse 
och ett godkännande från deltagare att vara med i studien behövdes. 
Exklusionskriterier fanns även med i studien, för att få den form på studien som 
önskades. Här uteslöts personer från studien som åt antidepressiva- eller 
antipsykotiska läkemedel och personer exkluderades om de åt läkemedel som kunde 
påverka tarmens rörelse (motilitetsstimulerande medel och spasmolytika). Personer 
som led av sjukdom av en större sjukdomsgrad eller psykotisk sjukdom uteslöts. Även 
personer som hade eller har haft problem med alkoholism ingick inte i studien. 
Slutligen hamnade deltagarantalet på 105 potentiella deltagare. Av dessa 105 deltagare 
var det 81 % som var kvinnor (14). 
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Dessa 105 personerna randomiserades senare till Routine Clinical Care, RCC (n=34), 
Relaxing Training, RT (n=36) eller till Cognitive Behaviour Therapy, CBT (n=35). 
Under de åtta veckor som behandlingarna pågick, fick alla tre grupper traditionell vård 
(Routine Clinical Care), vare sig de även stod på avslappningsövningar (RT) eller 
kognitiv beteendeterapi (KBT).  
 
De deltagare som enbart tilldelades Routine Clinical Care (RCC) fick en 
informationsbroschyr som innehöll information om hälsa och kost. Deltagarna gavs 
även en kostrådgivning, att äta en fiberrik kost tillsammans med ett bulkmedel 
(psylliumhusk). Uppföljning med en gastroenterolog genomfördes tre gånger under 
behandlingens tid, varav en av träffarna var vid behandlingens start. Vid träffarna 
diskuterades deltagarens svårighetsgrad av dess symtom och kostrådgivningshjälp 
gavs. 
 
I avslappningsgruppen (RT) utfördes varje vecka en fysisk träff på 30 minuter med en 
terapeut. Varje träff innehöll olika typer av avslappningsövningar. Deltagarna fick även 
med sig övningar för att utföra i hemmet, som sedan utvärderades och diskuterades vid 
träffarna med terapeuten.  
 
Deltagarna i kognitiv beteendeterapigruppen träffade en psykolog, en timme varje 
vecka som behandlingen pågick. KBT-programmet utfördes under åtta veckors tid och 
är ett manuellt program som skall ge deltagarna möjlighet att kunna hitta sina 
strategier för att kunna identifiera, hantera sina framtida IBS-symtom och hitta vägar 
för att kunna slappna av. 
 
I studien genomfördes mätning av BSSS för att mäta hur magsymtomens 
svårighetsgrad förändras över tid hos de olika behandlingsgrupperna. En av de tre 
mätningarna som utfördes i BSSS-skalan var att mäta symtomens frekvens, för att se 
hur den varierar under studietiden. Från start i BSSS-skalan sågs hos alla de tre 
behandlingsgrupperna en total genomsnittlig poäng på 21.1 poäng i frekvens utav 
symtom och efter 52 veckor var den genomsnittliga minskningen i poängen bland hela 
studiepopulationen 18.1 poäng (14).  
 
Ett medelresultat i BSSS-skalan dokumenterades vid varje uppföljning som studien 
utförde. Från start visade RCC-gruppen 21 poäng, RT 20,6 och KBT 21,5 poäng i IBS-
BSSS. Efter avslutade behandling (efter åtta veckor), visade IBS-BSSS-skalan hos RCC 
18 poäng, likaså hos RT 18 poäng och hos KBT-gruppen 18,4 poäng. Vid sista 
uppföljningen som utfördes efter 52 veckor sågs i IBS-BSSS-skalan hos RCC-gruppen 
17 poäng, RT 16,2 poäng och i KBT-gruppen visades 16,1 poäng. I mätskalan BSSS sågs 
ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan de tre grupperna (KBT, RT och 
RCC) eftersom F-värdet var större än det signifikansvärde som erhölls vid 
beräkningen i Anova-analysen (F=1.1) (se figur 16). 
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Figur 16. Diagrammet visar ett medelresultat i frekvensen av BSS (Bowel Symptom 
Severity Scle) under studiens gång, hos de olika behandlingsgrupperna: RCC 
(Routine Clinical Care), RT (Relaxing Training) och KBT (Cognitive Behaviour 
Therapy). Omarbetad från (14).  
 
Uppföljning av deltagare under studiens tid varierade, från start var det 34 personer i 
RCC-gruppen, 35 i RT-gruppen och 35 personer i KBT-gruppen. Störst avhopp i de tre 
grupperna var i avslappningsgruppen (RT), där det från början var 35 deltagare och vid 
sista uppföljningen, 52 veckor efter behandlingens start, var det endast 13 deltagare 
kvar (se figur 17). 
 

 
 
Figur 17. Antalet deltagare vid varje uppföljningstillfälle, från start till sista 
uppföljning som utfördes 52-veckor efter behandlingens start. Diagrammet visar 
uppföljningen bland antalet deltagare i varje behandlingsgrupp, RCC (Routine 
Clinical Care), RT (Relaxing Care) och CBT (Cognitive Behaviour Therapy). 
Omarbetad från (14).  
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5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien är baserad på sex originalartiklar som är hämtade från sökmotorn 
Pubmed. De två frågeställningarna som tydligt har besvarats i denna studie var: - Ger 
behandling med KBT någon effekt hos personer med diagnostiserad IBS, - Hur stort 
avhopp av antalet deltagare ses under studietiden hos de olika studierna? Sökträffen 
gav 38 artiklar via Mesh-termer av ”Irritable bowel syndrome” och ”Cognitive therapy”. 
Av dessa var det endast sex artiklar som innehöll mätskalan IBS-SSS eller IBS-BSSS, 
vilket avgränsade antalet artiklar till denna litteraturstudie. Artiklarna fick gärna 
innehålla en mätning av personens livskvalitet, men det fokus som denna 
litteraturstudie har haft var att undersöka personens symtomsvårighetsgrad som 
utfördes med hjälp utav IBS-SSS eller IBS-BSSS. Hade jag breddat och valt att tagit 
med flera mätinstrument, hade litteraturstudien kunna inkluderat flera studier. Men 
eftersom jag ville avgränsa mig och studera hur personers symtomsvårighetsgrad 
förändras vid tillägg utav KBT, så var resultatet sex studier som inkluderades.  
 
Sökningen via PubMed resulterade inte i en mängd artiklar, detta visar på att det i 
dagsläget inte finns så mycket forskat inom detta område. Det som presenteras i denna 
studie, visar på ett bra urval vad som hittills finns idag.  Äldsta artikeln var från år 2003 
och den nyaste artikeln var från år 2014. Vid urvalet var det inte årtalet som avgjorde 
vilken artikel som skulle ingå i litteraturstudien, utan artiklar inkluderades om de 
innehöll någon utav symtomsvårighetens-mätskalor. Dock var den äldsta artikeln 
publicerades för 13 år sedan, vilket eventuellt kan ha bidragit till en liten svaghet i 
litteraturstudien. Detta eftersom det är så pass många år sedan artikeln publicerades 
och därmed kan informationen vara mindre aktuell.  
 
Flera utav studierna som inkluderades använde sig utav ROM-kriterierna för att hitta 
den studiepopulation som behövdes. ROM-kriterierna är till god hjälp vid diagnostik av 
IBS, men har under åren utvecklats och gått från ROM-I-kriterierna till ROM-III-
kriterierna som används i dagsläget. ROM-kriterierna har utvecklats till att innehålla 
mer restriktiva gränser, vilket bör underlätta diagnostiken utav IBS. Hos ROM-III-
kriterierna har det inriktat sig mer på hur personens avföringskonsistens är, istället för 
hur frekvensen av tarmtömning är hos personen (5).  Att studierna har använt sig utav 
olika versioner av ROM-kriterierna, tror jag inte spelar någon avgörande roll för hur 
slutresultatet blir. Det finns alltid en risk i studierna att en person blir diagnostiserad 
IBS trots att de egentligen inte har sjukdomen. Detta kan bidra till en felaktig 
studiegrupp, som inte heller går att komma ifrån. Så i det stora hela tror jag att valet 
utav version av ROM-kriterierna inte är en avgörande faktor som skulle snedvrida 
slutresultatet i denna litteraturstudie. Det behövs starkare faktorer än olika versioner 
utav ROM-kriterierna för att kunna snedvrida slutresultat i denna litteraturstudie.  
  

5.2 Resultatdiskussion  
 
De möjligheter som kan utvecklas i och med att studien undersöker om KBT kan vara 
ett gott alternativ till personer med diagnostiserad IBS, är att den farmakologiska 
behandlingen eventuellt kan minskas och därmed kan förskrivning av läkemedel 
reduceras. Alternativet är att istället jobba med tankar, känslor och beteende hos 
personen, så personen kan lära sig att hantera sig själv och sin symtom och därmed 
kunna leva ett så normalt liv trots sin sjukdom.  
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Den studie som varade kortast tid som ingick i litteraturstudien pågick totalt i tre 
månader och den längsta i 27 månader. Den aktiva behandlingstiden hos de olika 
studierna varierade mellan 6-10 veckor, slutsatsen utav detta är att deltagarna inte får 
samma tid att lära sig hur han/hon ska hantera sina framtida problem. Ett annat skäl 
till att resultaten från KBT-behandlingen varierade mellan de olika studierna, kan vara 
att de olika studierna hade olika sätt att jobba med KBT-behandling och därmed kan 
olika resultat hos deltagarna visas. I en av studierna fick deltagarna aktiv behandling i 
sex veckor, med endast en uppföljning sex veckor efter avslutad behandling (15). 
Behandlingstiden bör pågå under en längre period, så att deltagare hinner sätta sig in i 
sin behandling och därmed kunna få en bättre effekt. Även fler och längre 
uppföljningstillfällen bör utföras för att kunna utvärdera effekten av behandlingen i ett 
större perspektiv.  
 
En svaghet som sågs i litteraturstudien var att studierna inte innehöll samma 
inklusion-och exklusionskriterier, dock är det väldigt svårt att uppnå samma kriterier i 
en studie. Detta resulterar i att studierna inte har likvärdiga parametrar från start, 
vilket gör att det har olika utgångslägen. Genom att författaren själv formulerar de 
inklusion- och exklusionskriterier som skall ingå i studien, kan detta bidrag till ett 
slutresultat som författaren själv önskar. Författaren formar själv hur studien skall se 
ut, vilket kan resultera i att de formar studien efter det resultat som önskas. Detta är 
oftast omöjligt att komma ifrån, men dock kan detta leda till att flera resultat 
publiceras, vilket kan snedvrida verkligheten.  
 
Artiklarna som ingick i litteraturstudien var inte blindade, eftersom vissa av deltagarna 
utförde något fysiskt, vilket gjorde det omöjligt att blinda studien. Genom att inte 
kunna blinda en studie, kan detta bidra till bias i studien. Hos de personer som får 
KBT-behandling kan en bättre vilja och ett större engagemang ses att bli bättre i sin 
IBS-symtom. Därmed kan resultatet bli mer riktat till det positiva, vilket snedvrider 
studien.  
 
De artiklar som använde sig utav IBS-SSS skala visade tre artiklar likvärdiga 
skattningsskalor (0-300poäng) (15,17,18). Ytterligare en studie använde sig utav IBS-
SSS-skalan, dock använde den studien sig utav ett annat sätt att presentera resultatet, 
studien redovisade ett medelvärde av sänkningen utav IBS-SSS, vilket inte gjorde dem 
jämförbara siffermässigt med de andra studierna som mätte enligt IBS-SSS (16). De två 
mätinstrumenten, BSSS-IBS och IBS-SSS kunde inte jämföras mellan varandra, 
eftersom de inte använder samma bedömningskategorier. Två studier mätte enligt 
BSSS-IBS och här studerades en av de tre parametrarna, frekvens av symtom. I den ena 
studien redovisades frekvensskalan som en del av de tre andra parametrarna (13). I den 
andra studien visades ett totalt medelresultat vid varje uppföljningstillfälle (14). Detta 
gör att resultatet hos dessa två studier måste ses var för sig och kan därefter jämföra 
slutresultaten med varandra. Det var tre artiklar i studien som presenterade QOL-
skattningsskalan. Dessa studier använder sig av en likvärdig skattningsskala, 0-100 
poäng (13,15,17). 
 
Studier som mäter enligt samma mätinstrument (IBS-SSS, BSSS-IBS eller IBS-QOL) 
använder dock inte alltid samma sätt att presentera siffrorna på i de olika studierna. 
Därmed bör försiktighet tas i akt när det gäller att jämföra de olika studierna i siffror. 
Flera av studierna visade på en förbättring i personernas IBS-symtom med tillägg av 
kognitiv beteendeterapi, men dock kvarstod denna effekt olika lång tid hos de olika 
behandlingsgrupperna.  
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IBS-SSS 
 
I en utav de sex studierna jämfördes webbaserad behandling med medicinerad 
behandling. Här sågs en signifikant skillnad mellan de olika grupperna som fick 
webbaserad behandling vid vecka sex i IBS-SSS-skalan. Hos den grupp som inte hade 
fått tillgång till någon webbsida visades 162,8 poäng, tillgång till webbsida sågs 197 
poäng och den grupp som hade webbsida plus stöd via telefon visade 208 poäng (15). 
Detta tyder på att i den grupp som inte fick någon hjälp via en webbsida visades bäst 
symtomlindring i IBS-SSS vid andra uppföljningen. Dock försvann denna skillnad vid 
nästkommande uppföljning. För att se om de låga resultatet eventuellt skulle kunna 
komma tillbaka hos denna grupp som inte fick något webbsidestöd, skulle ytterligare 
uppföljningstillfällen behövas utföras, för att definitivt få ett svar på hur det ligger till 
mellan de olika behandlingsgrupperna. Den slutsats som kan dras från denna studie är 
att det uppstod ett tillfälligt avvikande resultat i mitten utav studien och dessa 
avvikande siffror har ingen betydelse för studiens slutresultat. Anledning till detta 
avvikande resultat kan eventuellt bero på att de deltagarna som inte fick något stöd, 
mådde tillfälligt bättre i sin IBS-symtom. Personerna i denna behandlingsgrupp hade 
eventuellt inte något IBS-skov under denna period och därmed visas bättre siffror. 
Jämförelse i IBS-SSS utfördes även i den grupp som fick olika typer av medicinerande 
behandling, här sågs ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna inom de 
medicinska alternativen (mebeverin, metylcellulosa eller placebo) under studiens gång 
(15).  
 
I den andra studien som undersökte via IBS-SSS, jämfördes de som enbart fick 
mebeverin med de som fick mebeverin plus KBT. Här sågs en minskning i IBS-SSS hos 
den grupp som fick tillägg med KBT fram till 6-månadersuppföljningen. Vid sista 
uppföljningen (12 månader) sågs ingen skillnad mellan de två grupperna (16). 
Slutsatsen som kan dras från denna studie är att upp till sex månaders-kontrollen har 
tillägg av KBT till traditionell behandling en mer positiv nytta, men efter sex månader 
kan denna skillnad inte ses mellan grupperna. Detta visar på att personerna som har 
fått tillägg av KBT inte kan upprätthålla den goda effekten de har fått utav 
behandlingen. Behandlingen som har utförts i denna studie, kan eventuellt ha varit mer 
fokuserad på hur personen skall ändra sitt beteende och sin vardag för att må bättre, 
men har glömt att arbeta med hur personen ska kunna tackla de framtida svåra besvär, 
när personen inte har någon terapeut att luta sig emot. Ytterligare uppföljning bör 
utföras för att se om det positiva siffrorna kommer tillbaka eller om ett mer negativt 
resultat fortsätter att träda fram hos personerna med IBS.   
 
Tredje studien jämförde dem som svarade snabbt på behandling (RR), med dem som 
svarade i normal takt (NRR) på behandling med KBT. Hos RR-gruppen från start var 
IBS-SSS-skalan 329,9 poäng, efter behandlingen visades 127,3 poäng och tre månader 
efter behandlingens slut visades 131,7 poäng. I NRR-gruppen från start var 278,4 
poäng, efter behandlingen 215,2 poäng och vid behandlingens slut visades 215,2 poäng 
(17). Detta visar att RR-gruppen hade en kraftigare sänkning på IBS-SSS-skalan under 
behandlingens gång. Vid sista uppföljningen som utfördes efter tre månader, visades en 
ökning i IBS-SSS-skalan även hos RR-gruppen (rapid responders). Detta visar att IBS-
SSS-skalan stiger även hos dem som svarar snabbt på behandling med KBT.  Trots 
KBT-terapi under 10 veckor, återkommer de negativa symtom utav IBS vid tre 
månaders-uppföljningen. Möjlig orsak till detta är att personerna inte har fått nog god 
kunskap från KBT-behandlingen för att kunna tackla sina framtida IBS-skov, vilket gör 
att personerna faller tillbaka och mår därmed sämre utav sin IBS-sjukdom. Ytterligare 
uppföljning bör utföras, för att se om poängen fortsätter att stiga efter studiens slut. 
Endast en uppföljning tre månader efter behandlingens slut, ger inte en säker bild på 
hur behandlingseffekten står sig i ett längre perspektiv.  
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I den fjärde studien jämförde KBT plus traditionell behandling med en kontrollgrupp. 
IBS-SSS-skalan sänktes hos KBT-gruppen från start till sista uppföljningen som 
utfördes sex månader efter avslutad behandling med 109,1 poäng (228,8 till 119,4). Hos 
kontrollgruppen sågs en sänkning med 29,5 poäng (222,8 till 193,3) (18). Hos den 
grupp som fick tillgång till KBT-behandling visades efter avslutad behandling en 
fortsatt sänkning i IBS-SSS-poängen till och med den sista uppföljningsveckan. Detta 
kan förklaras med att den grupp som har följt de egenvårdande-KBT-programmet har 
på ett bra sätt lärt sig att kunna hantera sig själv och sin symtom. Därmed får personen 
en bättre vardag med mindre svåra besvär utav sin IBS-symtom.  
 

5.2.1 IBS-BSSS  
 
Två av studierna mätte enligt BSSS-skalan, liknar IBS-SSS-skalan, men skiljer sig åt 
eftersom det inte använder sig utav samma bedömningskategorier. Mätinstrumentet 
BSSS-IBS behandlar i denna litteraturstudie, frekvensen av magsymtomen, som är en 
utav de tre punkter som ligger till grund för bedömning av BSSS-IBS.  
 
I den ena av dessa två studier studeras hur KBT kan ge effekt hos kvinnliga 
sjuksköterskor. Mellan de två grupperna från start var BSSS-skalan relativt jämna, 
under studiens gångs sågs en kraftigare sänkning hos den grupp som fick KBT (9,31 till 
4,62). Denna sänkning behölls även vid sista uppföljningen som utfördes efter 24 
veckor. Hos kontrollgruppen sågs endast en ytterst marginell sänkning (9,22 till 8,41) i 
BSSS-skalan (13).  Det kan vara möjligt att personer som får tillgång till KBT-
behandling, ofta har en bättre inställning från början och via coaching under 
behandlingens gång leder detta till ett bättre slutresultat. I denna studie fick de som 
ingick i KBT-gruppen träffa en terapeut en gång i veckan i 80 minuter under de åtta 
veckor behandlingen pågick, deltagarna fick därmed mycket stöd och coaching från 
terapeuten under behandlingens gång. Via KBT- behandling kan personen lär sig att 
leva ett bättre liv och får därmed mindre magsymtom. Ytterligare uppföljningstillfällen, 
efter vecka 24, kan säkra upp om frekvens-poängen fortsätter att hållas lika låg hos den 
grupp som fick tillgång till KBT-behandling.  
 
Den andra studien som använde sig utav BSSS-skalan redovisade resultatet i ett 
medelresultat, vilket inte är jämförbart siffermässigt med den andra studien som mäter 
enlig BSSS-skalan (14). Hos de tre olika grupperna (KBT, RCC, RT) i studien sågs ingen 
signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan dem. Alla de tre grupperna låg relativt 
nära varandra i frekvens-skalan under alla uppföljningstillfällen som studien 
genomförde. I denna studie ses att tillägg av KBT och stöd via en psykolog en gång i 
veckan inte visar på någon skillnad i behandlingseffekt, jämfört med dem som fick 
rationell behandling eller behandling med avslappningsövningar. Detta kan eventuellt 
förklaras genom att i den aktiva behandlingen, har det inte lagts så mycket fokus just på 
livet efter behandlingen, personen vet därmed inte hur han/hon skall tackla de 
kommande attackerna utav IBS.  
 

5.2.2 IBS- QOL  
 
Det andra mätinstrumentet som tas upp i litteraturstudien, mäter livskvaliteten hos en 
person (IBS-QOL). Tre studier presenterar QOL: 
 
I den ena av de tre studierna som mäter enligt QOL-skalan hos personer med IBS (15), 
sågs en marginell ökning från start upp till sista uppföljningsveckan som utfördes efter 
12 veckor. Hos den grupp som hade tillgång till webbside-stöd (67,3 till 71,6) visades en 
bättre utveckling av OQL-skalan än dem som inte hade tillgång till någon webbsida 
(64,8 till 64,3). Detta visar på att de som har fått stöd via kognitivt beteendeterapi visar 
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på en aningen bättre livskvalitet än de som inte får behandling. Genom att personerna 
lär sig att hantera sig själva och sina framtida symtom, så vet personerna hur de kan gå 
den lättare vägen för att minska risken för att hamna i svåra IBS-svackorna. I den 
medicinerande gruppen sågs ingen statistisk signifikant skillnad vare sig de fick 
mebeverin, metylcellulosa eller placebo vid uppföljning som utfördes vid vecka 6 och 
vecka 12.  Detta kan eventuellt bero på att deltagarna inte var i behov av varken ett 
spasmolytika eller ett bulkmedel, inget av dessa läkemedel skulle hjälpa dem att må 
bättre i deras IBS-symtom. Ytterligare studier bör genomföras, med längre 
uppföljningstillfällen för att säkerhetsställa hur vida behandlingen har gett effekt på ett 
längre perspektiv. Denna studie pågick endast i 12 veckor, vilket är för kort tid för att 
dra en övergripande slutsats om tillägg av KBT-behandling har gett effekt eller inte.   
 
Den andra studien som undersökte QOL var mellan RR eller NRR-grupperna (17). Här 
sågs en signifikant differens vid studiens start mellan de två grupperna, RR-gruppen 
startade på 49,0 poäng och NRR-gruppen 60,6 poäng. Gruppen som svarade snabbt på 
behandling visade från start på en sämre livskvalitet. Denna snedfördelning kan ha lett 
till bias i studien, eftersom de två grupperna därmed inte hade samma utgångsläge. Vid 
senare uppföljning var QOL-skalan mellan de två grupperna likvärdig. Uppföljningen 
tre månader efter behandlingen visade på 71.0 hos RR-gruppen och 73.0 poäng hos 
NRR-gruppen. Detta tyder på att båda behandlingsgrupperna visade på en god 
livskvalitet tre månader efter behandlingens avslut. Dock genomförde RR-gruppen en 
betydligt högre poängstigning i QOL-skalan, från 49 poäng till 71 poäng, vilket är en 
betydlig högre stigning än NRR-gruppen. Detta kan förklaras genom att de som svarar 
snabbt på behandling med KBT, har en bättre vilja och engagemang att få ett bättre 
slutresultat, därför blir den totala sänkningen större hos dem som svarar snabbt på 
behandling med KBT.  
 
I den tredje studien sågs en ökning i QOL-skalan under studiens gång i den grupp som 
fick KBT-behandling.  Från start visades 80,61 poäng och efter behandlingens slut sågs 
89,59 poäng, ökade därefter några poäng efter avslutad behandling och visade efter 24 
veckor 94,14 poäng. I kontrollgruppen sågs ingen förbättring av livskvaliteten under 
studiens gång (13). Detta tyder på att personer som får KBT-behandling, har under sin 
behandling fått hjälp med att kunna hantera sig själv och sina symtom, för att i 
framtiden kunna leva ett så bra liv som möjligt. Detta visar på positiv riktning av QOL-
siffror efter avslutad behandling.  
 

5.2.3 Totalt antal deltagare vid start och vid slutet hos de olika studierna 
 
Inom alla de sex olika studierna sågs ett bortfall av studiedeltagare under studiens 
gång. Vissa studier visade mer bortfall än andra. I en av studierna var det från början 71 
deltagare och vid slutet av studien var det endast 34 deltagare. Denna studie studerade 
dem som svarar snabbt på behandling med KBT jämfört med dem som svarar i normal 
takt. Vid sista uppföljningstillfället var det i RR-gruppen 20 av 21 som deltog (95,2 %) 
och i NRR-gruppen var de 14 av de totala från början 50 deltagare som var med vid 
sista uppföljningstillfället (28 %) (17). Detta visar på att de som svarar snabbt på 
behandling med KBT har större vilja att utföra hela behandlingen än de personer som 
svarar lite långsammare. I en annan studie var det endast 6 av 72 personer som deltog i 
alla sju KBT-träffarna (16). Bättre information och urval av deltagare från start hade 
troligtvis gett ett mer trovärdigt slutresultat, detta eftersom fler deltagare hade 
medverkat under hela studietiden. 
 
Ett stort avhopp av antalet deltagare såg även i den studie där de från början var 104 
deltagare och vid sista uppföljningsveckan var det endast 52 personer som deltog (14). 
En möjlig förklaring till detta kan vara att deltagarna inte var medveten om den tid som 
var tvungen att avsättas och hoppade därmed av under studiens gång. En annan möjlig 
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förklaring till det stora avhoppet hos behandlingsgrupperna, kan vara att studien inte 
gav någon trovärdighet till deltagarna, deltagarna fick eventuellt inte tillräckligt med 
information innan och under behandlingens gång och genom detta kände sig 
deltagarna obekväma och fullföljde därmed inte hela studietiden. Genom bättre 
information och handledning, hade fler deltagare troligtvis medverkat under hela 
studietiden och därmed hade studien fått ett mer representant studieresultat. 
 
Att utföra en noggrannare utvärdering av deltagarna vid start kan löna sig i längden. 
Många som påbörjar KBT-behandling vet inte innan behandlingens start hur pass 
mycket tid som krävs utav deltagaren för behandlingen. I dagsläget är det många som 
lever i en hektisk vardag, de skall ta hand om sin familj och samtidigt göra karriär inom 
jobbet. Dessutom är det ett flertal fritidsaktiviteter som skall genomföras och vänskap 
som ska vårdas. Avhopp av deltagare sker mer eller mindre i alla studier, men genom 
att alla deltagare får en bra basinformation om behandlingens utformning och får ett 
ungefärligt mått på hur mycket tid som deltagaren bör avsätta till behandlingen, kan en 
stor del av det onödiga bortfallet minskas av antalet deltagare och därmed fås ett 
trovärdigare resultat (se figur 17).  
 

 
 
Figur 17. Visar totalt antal deltagare vid start och slut i de sex olika studierna. 
Omarbetad från (13- 18).  
 

5.3 Sammanfattande diskussion 
 
Flera av studierna visar på en sänkning i symtomens svårighetsgrad och även på en 
förbättring i personernas livskvalitet. Dock behålls det positiva resultatet av KBT-
behandling kvar olika långt tid hos de studier som inkluderades. I vissa studier stiger 
symtomens svårighetsgrad efter avslutad behandling, de negativa effekterna av IBS-
symtomen kommer tillbaka och personen värdera sin livskvalitet återigen som sämre. 
Andra studier behåller den positiva utvecklingen av KBT-behandlingen vid de olika 
uppföljningstillfällen som studierna tillhandahåller. Förklaringen till att effekten av 
behandling med KBT sitter kvar olika länge hos de olika studierna, kan eventuellt 
förklaras genom att de olika studierna som ingick i denna litteraturstudie, hade olika 
mycket psykisk och fysiskt stöd vid KBT-behandlingen. Studietiden varierade relativt 
mycket mellan de olika studierna som inkluderades, vilket göra att den tid som läggs på 
att lära deltagaren att hantera sina framtida skov såg olika ut hos de olika studierna. 
Detta resulterar i att vissa utav deltagaren har mindre erfarenhet inför framtiden, för 
att kunna hantera sina skov utav IBS. Genom att studierna pågick under olika lång tid, 
bidrar detta till att behandlingseffekten av KBT inte kan utvärderas lika bra hos alla 
studier. En låg trovärdighet ses hos en studie som enbart pågår under ett fåtal veckor. 
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Allt som skall ske under dessa veckor är att deltagaren rekryteras, behandlas och senare 
utvärderas och följas upp för att se hur pass bra effekt KBT-behandlingen har gett 
deltagaren. De sex studierna som inkluderades till denna litteraturstudie var inte 
utförda utav något läkemedelsföretag, utan är utförda utav olika universitetssjukhus. 
Risk finns när ett läkemedelsföretag utför en studie att slutresultatet blir som de själva 
önskar, detta eftersom företagen gärna formar studien så den visar på en mer positiv 
effekt utav det aktuella läkemedlet och allt detta för att få sälja mera.   
 
I en av studierna sågs ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt över studiens tid 
mellan de tre behandlande grupperna, som antingen fick avslappningsterapi, kognitiv 
beteendeterapi eller ordinarie klinisk vård. Alla de tre grupperna låg relativt nära 
varandra i frekvens-skalan av BSSS-IBS under alla de uppföljningstillfällen som 
studien genomförde (14). Denna studie visar att tillägg av KBT inte ger en bättre 
lindring i frekvensen av symtomen hos personer med IBS. I vidare spekulationer kan 
det misstänkas att personerna som blev tilldelade KBT-behandlingen inte visste var det 
gav sig in på. Stort avhopp av deltagare trots KBT-terapi varje vecka, från start var det 
35 deltagare och var vid behandlingens slut enbart 22 deltagare (14). Det som 
eventuellt kan ligga till grund för det stora avhoppet, kan vara att deltagarna inte visste 
hur mycket tid som personen var tvungen att lägga ner under de veckor som KBT-
behandlingen pågick. En annan spekulation är att studien inte visade något förtroende 
till sina deltagare, detta eftersom ett större avhopp även sågs hos de andra 
behandlingsgrupperna inom samma studie.  
 
För att jämföra resultatet utav tillägg utav KBT till personer med IBS från denna 
litteraturstudie med andra studier inom samma område, valdes en svensk studie 
(19,20). Denna studie togs inte med i arbetet, eftersom den inte inkluderade någon av 
de två mätskalorna, IBS-SSS eller IBS-BSSS.  I denna studie sågs efter avslutad 
behandling positiva förändringarna utav KBT-behandlingen och även vid 
uppföljningen som utfördes 1,5 år efter avslutad behandling kvarstod de positiva 
förändringarna av KBT-behandlingen.  
 
En svensk studie utfördes under år 2009 vid karolinska institutet. Huvudsyftet med 
studien var att undersöka om deltagarna kan bli mindre rädda för sin IBS-symtom med 
hjälp av internetbaserad-KBT-behandling. Till studien deltog 85 personer. Efter 10 
veckors behandling med KBT, visade hos deltagarna en genomsnittlig minskning av 
deras IBS-symtom med 42 % och livskvalitet hos personerna ökade från 52 % till 73 % 
(19). Ytterligare utfördes en uppföljningsstudie av denna studie, för att mäta hur 
deltagarnas effekt av behandling såg ut 1,5 år efter avslutad behandling. Detta för att se 
om internetbaserad KBT-behandling ger någon effekt på ett längre perspektiv. De 
förbättringar som behandlingen hade medfört med KBT, stod även kvar 1,5 år efter 
behandlingen. I QOL-skalan innan behandlingens start visades i KBT-gruppen 51,8 
poäng, efter avslutad behandling (10 veckor) 69,4 poäng och vid uppföljningstillfället 
efter 1,5 år visades 70,3 poäng (20). 
 
För framtida studier, bör större noggrannhet tas i beaktan vid urval av 
deltagarpopulationen till KBT-behandlingen, för att få ett så trovärdigt slutresultat som 
möjligt. Deltagarna skall vara medvetna om den tid som krävs för KBT-behandling. 
Vidare bör längre uppföljning efter avslutad behandling utföras, detta för att säkerställa 
på ett bredare perspektiv hur pass bra effekten har gett utav KBT-behandling.  
 
Genom att fler personer kan lära sig att hantera sina skov av IBS och därmed kunna må 
bättre i sin vardag med hjälp av KBT-behandling, kan minskade sjukhuskostnader och 
läkemedelskostnader ses. Detta kan gynna samhället i stort, genom att 
sjukvårdspengarna kan i stället läggas på andra viktiga områden.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att se om KBT-behandling kan ge någon effekt hos personer som 
är diagnostiserad med IBS.  Flera av studierna visar på en sänkning av symtomens 
svårighetsgrad och även på en ökad livskvalitet vid tillägg av KBT-behandling. Dock 
kvarstår denna effekt olika länge hos de olika studierna som presenteras i 
litteraturstudien. Hos en utav studierna som inkluderade tre olika behandlingsgrupper, 
varav en var behandling med KBT, visade slutresultatet att ingen signifikant skillnad 
sågs i behandlingseffekt mellan de olika behandlingsgrupperna under studiens gång. I 
litteraturstudien som jämförde de olika studierna, varierade avhoppet av antalet 
deltagare under den tid som studierna pågick. För att minska bortfallet av antalet 
deltagare, bör bättre utvärdering utföras vid urval av antal deltagare från start, så 
personerna vet vad som krävs för att genomföra en behandling med KBT. Mer 
information behöver samlas in för att kunna fastställa om KBT-behandling ger en 
positiv effekt hos personer som lider utav sin IBS-sjukdom.  
 
Fler och större studier behöver genomföras för området, med längre 
uppföljningstillfällen och där deltagarna är motiverade att avsätta den tid som krävs för 
KBT-behandlingen. På så vis kan bortfallet av antalet deltagare i studien minskas och 
därmed fås ett trovärdigare resultat. 
 
7 Tack 
Ett stort tack till min handledare, Susanne Bredenberg som under arbetets gång har 
kommit med bra synpunkter och goda råd. Vill även tacka min sambo för stöd under de 
tuffa partierna. 
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