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Sammanfattning 

Bakgrund: Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom 

som angriper friska celler, vävnader och organ. Varför patienter får SLE är ännu inte 

helt klarlagt. Det finns inget botemedel mot sjukdomen och den är svår att 

diagnostisera. Det finns endast medicin som används för att lindra symtom. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med SLE. 

Metod: Litteraturstudien utgick från en induktiv ansats, kritisk granskning och 

genomgång av artiklar. Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. Resultat: Resultatet av studien mynnade ut i fyra olika kategorier: 

upplevelser av fysiska begränsningar, upplevelser av psykiska begränsningar, 

upplevelser av begränsningar och möjligheter i det sociala livet samt upplevelser av 

ekonomiska problem. Patienterna upplevde svårigheter vid fysisk aktivitet på grund 

av smärta. De upplevde psykiska problem som depression och ångest. 

Relationsproblem och ekonomiska problem uppkom även. Slutsats: Patienter med 

SLE är i behov av stöd som gör att de kan ta sig genom sin dag lättare då patienterna 

upplever att sjukdomen påverkar kroppen negativt. Mer utbildning behövs för 

sjuksköterskestudenter och personal för att lättare förstå patientens upplevelser och 

utforma omvårdnadsåtgärder därefter.
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Abstract 

Background: Systemic lupus erythematosus is a chronic autoimmune disease which 

attacks healthy cells, tissues and organs. Why patients get SLE is not yet 100% clear. 

There's no cure for SLE and it's hard to diagnose. Only treatment for relief the 

symptoms are available. Aim: The aim of this study was to investigate patients´ 

experience of living with SLE. Method: The method used in this study was a structured 

literature review with an inductive approach and a clear view of audited articles. The 

databases used in this study were CINAHL, PubMed and PsycInfo. Result: The result 

of this study was divided into four groups: Experiences of physical limitations, 

experiences of psychic limitations, experiences of limitations and benefits in social life 

and experiences of economic limitations. The patients experienced difficulties with pain 

which affected all the physical activities. The patients experienced psychic problems. 

Depression and anxiety was a big problem. The patients also experienced relationship 

problems and economic problems. Conclusion: Patients with SLE is in need of support 

because they experience that the illness affects the body in a negative way. More 

education for nursing students and personnel is necessary to understand patient 

experiences of SLE and form care measures. 
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Inledning 

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en ovanlig kronisk autoimmun sjukdom. De 

som drabbas är i huvudsak kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen uppkommer med 

varierande symtom, exempelvis hudutslag och organpåverkan som kan vara 

livshotande. Symtomen uppkommer periodvis och blir sämre och bättre dag för dag 

(Auerbach & Beckerman, 2011). Vid medicinering mot SLE kan det uppstå 

biverkningar som exempelvis viktökning, njurskada och osteoporos som är svårt att 

hantera för patienten och kan leda till påverkan av såväl psykisk som fysisk karaktär 

(Auerbach & Beckerman, 2011). Personer som lever med en kronisk sjukdom får 

anpassa livet efter sjukdomen då sjukdomen påverkar personens liv på olika sätt. När en 

person lever med kronisk sjukdom finns sjukdomen ständigt i tankarna, därför är stöd 

från vänner och familj en viktig aspekt i hanteringen av sjukdomen (Whittemore & 

Dixon, 2008). 

 

Sjukdomen drabbar individer mellan 15–50 år (Ferenkeh-Koroma, 2012). Nästan 

hälften av patienterna med SLE är arbetslösa på grund av sjukdomen vilket påverkar 

deras relation till det arbetsföra samhället (Drenkard et al., 2014). Ferenkeh-Koroma 

(2012) påpekar att SLE framförallt drabbar kvinnor, 90% av alla individer som får SLE 

är kvinnor. Sjukdomen är ovanlig och drabbar endast en individ per 2500 nordeuropéer 

och en individ per 1000 asiater. Genom medicinska framsteg har överlevnadschansen 

ökat. Ungefär 92% av alla patienter med SLE överlever minst 10 år. På 50-talet 

överlevde endast 50% mer än fem år, av alla individer som diagnostiserades med SLE 

(Ferenkeh-Koroma, 2012). Det finns begränsat med forskning som fokuserar på 

patienters upplevelser av att leva med SLE. Sjuksköterskor behöver kunskap om 

patienternas upplevelser för att bättre kunna behandla patienter med SLE (Lash, 1998). 

 

Bakgrund 

Systemisk lupus erythematosus 

SLE är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper friska celler, vävnader och organ: 

blodkärl, hjärna, leder, lungor, njurar, huden och hjärtat (Ferenkeh-Koroma, 2012). SLE 

orsakar inflammation i kroppen på grund av felaktig produktion av antikroppar som 

angriper celler i kroppens organ (Lash, 1998). Varför individer får SLE är inte fastställt 

men det kan vara relaterat till ärftlighet och läkemedelsbehandling. Diagnosen SLE 

fastställs genom olika blodprover och njurfunktionen kontrolleras genom urinanalys 

(Ferenkeh-Koroma, 2012). Vanliga symtom vid SLE är feber, svullna leder, 

njurproblem, utmattning och utslag på huden. Symtom kan variera mellan patienter 

(Ferenkeh-Koroma, 2012; Panopalis & Clarke, 2006), uppkommer periodvis och 

behandlingen regleras efter hur svåra symtomen är (Zonana-Nacach, Barr, Magder & 

Petri, 2000). SLE är en sjukdom som inte går att bota men symtomen går att lindra med 

rätt behandling (Ferenkeh-Koroma, 2012; Panopalis & Clarke, 2006). Behandlingen 

bestäms beroende på hur långt sjukdomen avancerat och om sjukdomen påverkat organ: 

blodkärl, hjärna, leder, lungor, njurar, huden och hjärtat. Det finns ett flertal 
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behandlingar som används, exempelvis salvor för utslag på huden, 

immunsupprimerande läkemedel (Auerbach & Beckerman, 2011), kortikosteroider, 

NSAID och cytotoxiska läkemedel (Zonana-Nacach et al., 2000). Även 

njurtransplantation kan vara nödvändigt på grund av organpåverkan (Auerbach & 

Beckerman, 2011). Immunförsvarets uppgift är att skydda kroppen men när en person 

får SLE angriper immunförsvaret istället kroppens friska celler vilket leder till påverkan 

på vävnader och organ (Ferenkeh-Koroma, 2012). Vid medicinering mot SLE 

uppkommer ofta biverkningar, exempelvis viktökning, njurskador och osteoporos 

(Auerbach & Beckerman, 2011). Patienter med SLE har en ökad risk för hudcancer 

eftersom de ofta använder immunsupprimerande läkemedel. Patienter bör undvika både 

solljus och reflektivt solljus, därför bör de använda stark solkräm som skyddar huden 

från solen och dess UV-strålar (Lindelöf, Sigurgeirsson, Gäbel & Stern, 2000). 

 

Omvårdnad 

Katie Eriksson (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2006) är en visionär inom 

omvårdnad och hennes omvårdnadsteori omfattar hela människan i vårdande 

situationer. Erikssons teori utgår från att människan består av en kropp, själ och ande 

som ständigt vill känna samhörighet med andra individer (Lindström et al., 2006). 

Vårdandet ska utgå från ett perspektiv som innehåller ansa, leka och lära (Levy-

Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2008; Lindström et al., 2006) för att sedan nå fram 

till tro, hopp och kärlek. Ansa innebär att våga visa kärlek och närhet inom vården för 

att skapa en relation med patienten och bekräfta existensen. Leka i sin tur används för 

att finna glädjen i omvårdnaden och uppnå hälsa genom övningar, test, kreativitet och 

inlevelse. Leka används också inom vården för att patienten ska lära sig mer om den 

information som ges. Leka och lära hör ihop för att individanpassa informationen 

(Lindström et al., 2006). 

 

Erikssons omvårdnadsteori definierar hälsa som en helhet av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Det sunda utgår från psykisk hälsa, det friska från fysisk hälsa och 

välbefinnande från patienternas personliga upplevelse av tillfredsställelse. Det 

konstateras att hälsa är dynamiskt och föränderligt. Sjuksköterskans uppgift består av 

lyhördhet gentemot patienternas behov genom att visa omtänksamhet (Lindström et al. 

2006). Genom en personcentrerad omvårdnad står patienterna i centrum och 

möjligheterna till en säker vård ökar (Slater, 2006), men även deras möjlighet till 

tillfredsställelse (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010; Slater, 2006) där plats 

och tillhörighet bekräftas av sjukvårdspersonal (Slater, 2006). 

 

När personcentrerad omvårdnad (Slater, 2006) brister kan vårdlidande uppstå 

(Lindström et al., 2006). Ett vårdlidande kan uppstå när ansa, leka och lära saknas inom 

vården (Eriksson, 1987). En patient som är i ett vårdlidande vill ha bekräftelse på sina 

känslor för att kunna acceptera dem och gå vidare (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan 

uppstå vid en kränkning av patientens värdighet, vid fråntagande av rätten till 

självbestämmande och vid utebliven vård (Eriksson, 1994; Lindström et al., 2006; 
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Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). Varje människas lidande är unikt och komplext därför 

krävs det att sjuksköterskan kan bemöta olika sorters lidande och lindra patientens 

lidande. Det finns tre olika sorters lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Vårdlidande kan uppstå vid en kränkning av patientens värdighet, vid 

fråntagande av rätten till självbestämmande och vid utebliven vård. Sjukdomslidande 

innebär att en sjukdom tagit över kroppen och livslidande innebär att individen levt en 

längre tid med problem på grund av sjukdomen (Eriksson, 1994; Lindström et al., 2006; 

Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). 

 

Den lidande kroppen 

Sjukdom agerar som ett fängelse, splittrar kroppen, ger en känsla av maktlöshet och 

påminner människan om sin existens (Eriksson, 1987; Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). 

Människan vill ha makt över den egna kroppen men när kroppen inte fungerar som den 

förväntas göra uppkommer känslor av vanmakt. En kamp mellan patientens egen vilja 

och kroppens vilja uppkommer och utspelar sig som känslan av vanmakt kopplat till 

kontrollen över sin kropp (Eriksson, 1994; Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). Den sjuka 

kroppen sammanfattas i tre delar. Del ett innebär att människans kropp har ett eget 

språk som ger plats åt oro, rädslor och vanmakt. Del två innebär att kroppen blir värd 

för en främmande makt som skapar kaos och maktlöshet. Del tre innebär att människan 

överlämnas till vårdgivaren för att skyddas (Lindwall, 2004). Lidande i samband med 

sjukdom är något som upplevs plågsamt för människan. Det lidande som tär på kroppen 

är något människan måste uthärda och anpassa sig till vid sjukdom (Lindwall 2004; 

Lindwall, 2012). Lidande gör att patienten måste genomgå svåra och obehagliga 

situationer. Lidande uppkommer framförallt relaterat till att inte kunna leva ett 

meningsfullt liv, mindre kontroll över livet samt svårigheter att skapa relationer med 

andra personer. Svåra och negativa känslor dominerar vardagen (Furnes, Natvig & 

Dysvik, 2014). 

 

Att leva med kronisk sjukdom 

Kronisk sjukdom är ett tillstånd som inte går att bota, den progredierar långsamt och 

leder till ett förvärrat sjukdomstillstånd över tid (WHO, 2016a). För personen som 

drabbas av kronisk sjukdom innebär det omfattande livsomställningar, där livet som 

sjuk är annorlunda jämfört med livet som frisk (Bolund, 2013; Whittemore & Dixon, 

2008). Upplevelsen av att livet förändras och minskad livskontroll kan leda till 

reaktioner av förnekelse, sorg, frustration, bitterhet och orättvisa (Whittemore & Dixon, 

2008). Den kroniska sjukdomen kan leda till minskad fysisk och kognitiv aktivitet. 

Patienten kan ställas inför svåra val och nya prioriteringar kan behöva genomföras 

gällande patientens livssituation (Birkeland & Natvig, 2009; Whittemore & Dixon, 

2008). Tiden fram till en diagnos är fastställd kan leda till frustration (Birkeland & 

Natvig, 2009; White, Lentin & Farnworth, 2013). Nya aktiviteter kan ge en känsla av 

mening (White et al., 2013) och hoppet inger en tro på sig själv att klara av sjukdomen 

(Duggleby et al., 2012). För att klara av sjukdomen krävs olika copingstrategier när 

livet pendlar mellan att känna sig fånge i sin kropp, uppleva harmoni och acceptans över 
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att sjukdomen finns (Whittemore & Dixon, 2008). Ett viktigt stöd till patienter med 

kronisk sjukdom är sjuksköterskan som kan ge rätt information och visa medkänsla och 

intresse för patienternas liv (Thorne, Harris, Mahoney, Con & McGuinnes, 2004). Det 

är även sjukvårdspersonalen som ska se till att patienterna upplever en känsla av kvalité 

i vardagen (Earnshaw, Quinn & Park, 2012). WHO (2016b) beskriver livskvalité i tre 

delar där individen ska känna fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte enbart 

frånvaro av sjukdom. Livskvalitet är individens uppfattning om sitt tillstånd i livet, 

kultur och värderingar de lever med kopplat till deras mål, förväntningar och oro 

(WHO, 2016b). Begreppet livskvalité utgår från: livserfarenhet, välbefinnande och 

tillfredsställelse (Plummer & Molzahn, 2009) och om patienter med SLE upplever 

faktorerna kan deras livskvalité bli bättre (Lash, 1998). 

 

Problemformulering 

Patienter som lever med SLE drabbas av olika livsomställningar i takt med att 

sjukdomen framskrider. Det finns begränsat med forskning om patienternas upplevelser 

av att leva med SLE. Det är av vikt att sjuksköterskor får ökad förståelse för 

patienternas upplevelser av att leva med SLE för att kunna sätta in rätt 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

Systemisk lupus erythematosus. 

Metod 

En strukturerad litteraturstudie genomfördes med en induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde samlades in. 

Artiklarna granskades och analyserades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde i flera steg. I första steget gjordes en sökning inom ämnet för 

litteraturstudien med fritextord enligt Forsberg och Wengström (2013) för att hitta 

sökorden som svarade på syftet. Sökorden som användes initialt var: Systemic lupus 

erythematosus, experience, perception, feelings, living with, life experience, life 

change, value of life och satisfaction. De sökord som svarade på studiens syfte valdes ut 

(Bilaga A) och sökord som inte ansågs generera artiklar som svarade på studiens syfte 

togs bort. Sökningen påbörjades med artiklar som var upp till fem år gamla, men fick 

utökas till tio år då fem år gav för smalt resultat. Datainsamlingen skedde i tre 

databaser: CINAHL, PsycInfo och PubMed. Sökningen i CINAHL skedde genom 

CINAHL Headings, sökningen i PsycInfo skedde med hjälp av Thesaurus och 

sökningen i PubMed skedde med hjälp av MeSH-termer som ämnesord. Booleska 
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sökoperatören AND (Forsberg & Wengström, 2013) användes för att avgränsa 

resultatet. Trunkeringar täcker in olika varianter av sökordet (Forsberg & Wengström, 

2013) och användes för att bredda sökningar. Enligt Rosén (2012) ska artikeln uppfylla 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2006–2016, etiskt godkända, skrivna på engelska, 

innehålla abstrakt och vara peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar som tog upp 

mer än en sjukdom, reviewartiklar och sjuksköterskans perspektiv av sjukdomen 

eftersom det inte svarar på syftet samt artiklar som bedömdes som grad III utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Artikelsökning CINAHL 

I databasen CINAHL (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature) som 

innehåller artiklar för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013) utfördes en första 

artikelsökning. Genom att söka på Systemic Lupus Erythematosus kom Lupus 

Erythematosus, Systemic upp som Exact Major Subject Headings [MM] och sökordet 

AND experience* som fritext. Första sökningen gav 98 artiklar där samtliga titlar och 

29 abstrakt lästes och fem artiklarna valdes ut för granskning. I andra sökningen 

användes Lupus Erythematosus, Systemic [MM] och AND patient experience (fritext) 

som genererade i 22 artiklar där samtliga titlar och 12 abstrakt lästes. Den sökningen 

resulterade inte i artiklar för granskning då de inte svarade på syftet. I tredje sökningen 

användes Lupus Erythematosus, Systemic [MM] och AND feelings (fritext). Den 

sökningen genererade i fyra artiklar där samtliga titlar och abstrakt lästes igenom men 

som inte resulterade i nya artiklar för granskning. I fjärde sökningen användes Lupus 

Erythematosus, Systemic [MM] och nursing care (fritext). Den sökningen genererade i 

sju artiklar där samtliga titlar och abstrakt lästes igenom, men resulterade inte i nya 

artiklar för granskning. 

Artikelsökning PubMed 

I databasen PubMed (Public Medline) som innehåller artiklar inom medicin och 

omvårdnad användes ämnesordet Medical Subject Headings [MeSH] (Forsberg & 

Wengström, 2013). I första sökningen användes MeSH-termen Lupus Erythematosus, 

Systemic tillsammans med AND patient experience (fritext). Den sökningen genererade 

i 287 artiklar där samtliga titlar och 22 abstrakt lästes och tre artiklar valdes ut för 

granskning. I andra sökningen användes sökorden Lupus Erythematosus, Systemic 

[MeSH] och AND Feelings (fritext). Sökningen genererade i 82 artiklar där samtliga 

titlar och 30 abstrakt lästes igenom och resulterade i en artikel för granskning. I sökning 

nummer tre användes sökorden Lupus Erythematosus, Systemic [MeSH] och AND 

nursing care som fritext. Den sökningen genererade 47 artiklar där samtliga titlar och 

fem abstrakt lästes igenom och resulterade i en artikel för granskning. I fjärde 

sökningen användes sökorden Lupus Erythematosus, Systemic [MeSH] och AND 

experience i fritext. Den sökningen genererade i 289 artiklar där samtliga titlar och 33 

abstrakt lästes igenom och resulterade i fem artiklar för granskning. 
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Artikelsökning PsycInfo 

I databasen PsycInfo som innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad med en 

psykologisk infallsvinkel (Forsberg & Wengström, 2013) användes sökordet Lupus som 

Thesaurus (ämnesord) tillsammans med AND experiences [Thesaurus]. Sökningen 

genererade i 32 artiklar där samtliga titlar och tio abstrakt lästes igenom där en artikel 

valdes ut för granskning. I sökning nummer två användes life experience [Thesaurus] 

och AND Lupus [Thesaurus]. Sökningen genererade i fyra artiklar där fyra abstrakt 

lästes igenom och två artiklar valdes ut för granskning. I sökning nummer tre användes 

sökorden Lupus [Thesaurus] och AND feelings. Den sökningen genererade i nio artiklar 

där samtliga titlar och fyra abstrakt lästes igenom och resulterade i en artikel för 

granskning. I sökning nummer fyra användes Lupus [Thesaurus] och AND patients’ 

experience [Thesaurus] som genererade i 27 artiklar där samtliga titlar och 12 abstrakt 

lästes igenom som resulterade i två artiklar för granskning. I sökning nummer fem 

användes Lupus [Thesaurus] och nursing care (fritext) som genererade i två artiklar där 

samtliga titlar och två abstrakt lästes igenom. Sökningen resulterade inte i nya artiklar 

för granskning då de inte svarade på syftet med studien. 

Sammanfattning av datainsamling 

Sökningarna i databaserna (Bilaga B) genererade totalt 875 artiklar där 149 abstrakt 

lästes igenom. Artiklarna granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och skulle vara graderade till grad I eller II. Bedömningsmallen 

graderar den vetenskapliga kvalitén utifrån grad I, II och III beroende av antalet poäng 

den vetenskapliga artikeln får. Där grad I innebär en hög vetenskaplig trovärdighet, grad 

II innebär medel vetenskaplig trovärdighet och grad III innebär låg vetenskaplig 

trovärdighet och kvalité. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall finns både för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Totalt granskades 21 artiklar med Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall i urvalet för att få en djupare förståelse av artiklarnas 

innehåll och för att se om artikeln svarade mot litteraturstudiens syfte. Totalt var 14 

artiklar relevanta för studiens syfte och gick vidare till urval två efter en första 

granskning utifrån inklusions och exklusionskriterierna. Artiklarna granskades återigen 

med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för att se att den första 

kvalitetsgranskningen var korrekt utförd. Av de 14 artiklarna som granskades var det 12 

artiklar som valdes ut till resultatartiklar där åtta artiklar graderades till grad I enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Fyra artiklar var graderade till grad II 

som innebär att de innehöll medel vetenskaplig trovärdighet. Nio granskade artiklar 

exkluderades totalt från resultatet på grund av att de var graderade till grad III. Efter 

datainsamlingen var fem artiklar kvalitativa, sex artiklar kvantitativa och en artikel 

innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Databearbetning 

Vid databearbetningen användes en induktiv ansats (Forsberg & Wengström, 2013) för 

att belysa upplevelser med sjukdomen. Artiklarna lästes enskilt igenom för att förstå 
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innehållet och ta fram centrala fynd till en sammanfattning. Artiklarnas resultat 

diskuterades sedan gemensamt utifrån syftet. En artikelöversikt togs fram gemensamt 

med slutsatser (Bilaga C). Slutligen diskuterades och bearbetades likheter och skillnader 

i artiklarna där fyra kategorier framkom: upplevelser av fysiska begränsningar, 

upplevelser av psykiska begränsningar, upplevelser av begränsningar och möjligheter i 

det sociala livet och upplevelser av ekonomiska begränsningar. När kategorierna tagits 

fram genomfördes en djupare analys av varje enskild artikel för att föra in resultatet av 

artikeln i rätt kategori till resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att skydda människors rättigheter och integritet (Kjellström, 

2012). Forsberg och Wengström (2013) påpekar vikten av att göra etiska överväganden 

när en litteraturstudie utförs då det är obligatoriskt enligt lag när människor finns med i 

forskning. Kjellström (2012) tar upp att forskning i Sverige ska hålla sig till två lagar, 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som båda finns till för att skydda den enskilde 

individens integritet vid forskning och skydda deras rättigheter. Internationellt används 

Helsingforsdeklarationen som anger att riskerna för personerna måste vägas mot 

vinsterna i forskningen. Inom humanvetenskap ska forskningen vara försvarbar och 

måste därför vara till nytta för professionen, individen och samhället (Kjellström, 2012). 

 

Samtliga resultatartiklar är etiskt godkända. Fem artiklar är godkända av en etisk 

kommittè. I tre artiklar användes Institutional Review Board exempt som innebär att en 

vidare etisk granskning inte behövs göras (Office for the Protection of Research 

Subjects, 2013). Fyra artiklar tar inte upp forskningsetiska överväganden, men 

tidskrifterna använder sig av etiskt godkända artiklar. 

 

Resultat 

De kategorierna som framkom utifrån bearbetning av resultatartiklarna var upplevelser 

av fysiska begränsningar, upplevelser av psykiska begränsningar, upplevelser av 

begränsningar och möjligheter i det sociala livet och upplevelser av ekonomiska 

begränsningar. 

Upplevelser av fysiska begränsningar 

Patienter upplevde smärta vilket ledde till en oförmåga att hantera vardagen. De 

upplevde även att de inte var friska nog till att utföra fysiska aktiviteter (Wittmann, 

Meder & Stoll 2009). Kvinnorna i en studie av Rutter och Kiemble (2015) upplevde att 

de hade problem att klara vardagen då kroppen, på grund av smärtor i lederna, inte 

längre tillät fysisk aktivitet på samma sätt som friska kvinnor (Rutter & Kiemble, 2015). 

Patienterna beskrev deras kropp som tung och/eller paralyserad av sjukdomen, vilket 

gjorde det svårt och nästan omöjligt att röra sig på grund av smärtan som uppkom vid 

aktivitet (Pettersson, Möller, Svenungsson & Welin Henriksson, 2010). Fysiska 
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förmågor försämrades drastiskt beroende på hur svåra symtom patienterna upplevde. De 

försökte genomföra rörelser de kunde genomföra smärtfritt innan sjukdomen men 

misslyckas på grund av fysiska försämringar (Beckerman, 2011; Mattje & Turato, 2006; 

Wittmann et al., 2009). Att inte kunna röra på sig utan hinder gjorde att de upplevde sig 

instängda i sin egen kropp (Beckerman, 2011). Wittmann et al. (2009) tog upp att 

patienter såg sig som fysiskt sjuka, genom smärta och utmattning på grund av att 

sjukdomen var dominant och hade en oberäknelig kraft som påverkade livet negativt. 

En patient beskrev sig inte kunna röra kroppen, inte kunna ta upp sin medicin och svälja 

sina tabletter.  

 

Patienterna beskrev sig själva som maktlösa när symtomen uppkom och det enda som 

kunde göras var att acceptera det (Pettersson et al., 2010). Bristande fysisk funktion 

ledde till känslor av maktlöshet (Rutter & Kiemble., 2015). Patienternas tillstånd 

beskrevs som förtvivlat, en del dagar kunde de inte ta sig upp ur sängen på grund av 

smärta (Beckerman, 2011). Energinivåerna tog snabbt slut och aktiviteterna i deras liv 

styrdes av hur trötta de var. Trötthet ledde till en känsla av vanmakt, ilska, rädsla och 

sorg. När de lärde sig balansera livet med tröttheten krävdes inte lika mycket energi 

(Pettersson et al., 2010). En patient beskrev sig inte längre kunna gå ner på knä och leka 

med sina barn på golvet, inte heller gå promenader med sin man eller gå ner för trappor. 

Inte kunna spendera tid i solen utan att tänka sig för, då utslag på huden och 

influensasymtom uppkom, varje dag och varje uppgift var en utmaning. En annan 

patient beskrev sig ha simmat, promenerat, campat, spelat teater, balanserat ett 

heltidsarbete, målat, skrivit och sjungit innan SLE slog till. Därefter blev alla aktiviteter 

en stor utmaning (Mendelson, 2006). 

 

“I've come to the point, where I just, I´m living for my kids really. I don't feel 

too many goals for myself. I just want to give them a good life. I want to be able 

to raise them, give them the things they need, and see them grow up, and that's 

the only thing I'm really working for.” (Mendelson, 2006, s.994). 

 

Upplevelser av psykiska begränsningar 

En stor del av patienterna blev deprimerade på grund av sjukdomen (Beckerman, 2011). 

Upplevelsen av skam, sjukdomsintrång, kroppsuppfattning och fysisk oförmåga var 

faktorer som kunde leda till depression (Beckerman, 2011; Schattner, Shahar, Lerman, 

& Shakra, 2010). Upplevelsen av ångest och socioekonomisk belastning ledde även till 

depression och var svårt att hantera beskrev Auerbach och Beckerman (2012). Den 

starkaste faktorn som utlöste depressiva besvär var hårförlust (Auerbach, Beckerman & 

Blanco, 2013). Schattner et al. (2010) tog upp beskrivningar om att det var erfarenhet 

och upplevelser av sjukdomen som ledde till depression och inte sjukdomen i sig som 

gjorde dem deprimerade. Därför försökte de dölja sin psykiska hälsa för omgivningen 

men även för sig själva för att minska känslan av negativa upplevelser. Det i sin tur 

ledde till isolering, ett minskat socialt liv, ökad sårbarhet och negativa upplevelser av 

omgivningens förståelse för deras depression (Schattner et al., 2010). Patienterna 



 

 9 

upplevde sjukdomen som komplex och fluktuerande, det vill säga när patienterna 

mådde dåligt av sjukdomen mådde de väldigt dåligt och började gråta. Lycka upplevdes 

först när de inte längre tänkte på sitt mående (Rutter & Kiemble, 2015). De som var 

deprimerade och hade stark självkritik hade mindre förmåga att dela med sig av sina 

upplevelser och hur de kände, än de som inte hade lika stark självkritik (Schattner et al., 

2010). De som var deprimerade upplevde sig må sämre när de tog medicin på grund av 

biverkningarna än när de slutat ta den. Patienter med SLE som även var deprimerade 

hade stor risk att glömma sin medicin men även sluta ta sin medicin helt (Beckerman, 

Auerbach, Kim, Salmon & Horton, 2015). Patienterna upplevde att information och 

utbildning om att leva med SLE var en viktig aspekt (Auerbach, et al., 2013; 

Beckerman, 2011). Det var framförallt kunskapen om vad som triggade igång 

depression som gjorde behandlingen bättre, men gav även förutsättningar för rätt sorts 

stöd till patienterna. Auerbach et al. (2013) tog upp att patienterna upplevde att vänner 

och familj behövde kunskap om vad som gjorde depressionen värre för att lättare se 

varningstecken innan en svår period av depression startade. 

 

Patienterna upplevde utmattning på två olika sätt baserat på känslor och karaktär 

(Pettersson et al., 2011). Känslor baserades på uppfattningar om sjukdomsrelaterad 

utmattning. Det vill säga uppfattningen om att delar av kroppen saknade kraft vilket 

ledde till att de fick rörelseproblem och inte kunde röra på sig alls. Patienterna beskrev 

även att de upplevde yrsel och en känsla av att vara instängd vilket gjorde det svårt att 

koncentrera sig, lyssna och prata på grund av utmattning. En konstant utmattning och 

trötthet med toppar av symtom beskrevs av patienterna. Utmattningen upplevdes som 

kontrollerande och oslagbar. Kontrollerande på så vis att sjukdomen tog kontroll över 

livet och oslagbar då utmattningen inte gick att stå emot (Pettersson et al., 2010). 

Utmattning hos patienter med SLE ledde till att patienterna upplevde irritation, rädsla, 

maktlöshet, och ledsamhet. När de lyckades balansera livet med tröttheten mådde de 

bättre (Pettersson et al., 2010). Tröttheten påverkade den psykiska funktionen och 

gjorde att patienterna lättare glömde sina mediciner. När patienterna började må bättre i 

sin sjukdom glömde de lätt bort att ta sin medicin, på grund av att kroppen inte påminde 

dem om att de var sjuka (Beckerman et al., 2015). Det uppkom känslor av att vara 

generad över sitt utseende då medicineringen av sjukdomen orsakade viktuppgång och 

ledde till att patienterna kände sig vilsna och upplevde att andra personer endast såg 

patienten som en sjuk kropp (Beckerman, 2011). De som beskrev utmattning och som 

tappade hår på grund av sjukdomen kände stort behov av psykosocialt stöd. Patienter 

med svåra och allvarliga symtom och de som var inlagda på sjukhus upplevde även de 

ett stort behov av stöd på grund av sjukdomen (Beckerman, et al., 2015). 

 

Beckerman (2011) beskrev att patienterna kände sig ledsna över att de aldrig kommer 

må bättre än vad de gör nu. Orsaken angavs vara relaterat till ångest och oro på grund 

av sjukdomen. Den värsta upplevelsen med sjukdomen var att inte veta vad 

morgondagen skulle föra med sig, vilka symtom som kunde uppstå eller om smärtan 

skulle bli värre. Auerbach och Beckerman (2012) påpekade att patienterna beskrev 

ångest som lättare att hantera än depression och behovet av stöd var därför mindre. 
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Ångest uppkom när de frågade sig varför just de drabbats av sjukdomen, när de blev 

arga och kände sig osäkra inför framtiden (Auerbach & Beckerman, 2012). Förmågan 

till att inte kunna delta i familjeevenemang och sociala relationer ledde också till en 

känsla av ångest och osäkerhet (Beckerman, 2011).  

 

Lidande uppkom i perioder, vissa dagar var bättre och vissa dagar var sämre men 

patienterna kunde ändå leva ett positivt liv om sjukdomen inte var i centrum (Wittmann 

et al., 2009). Känslan av att misslyckas ledde till att olika copingstrategier utvecklades 

(Rutter & Kiemble, 2015). Kvinnor som utövade meditation upplevde en starkare 

kontroll över sitt liv. Känslan av begränsad autonomi ledde till att kvinnor kände 

hopplöshet och motivationen till att prova något nytt försvann (Rutter & Kiemble, 

2015). Patienterna fann olika vägar att hitta acceptans över att vara sjuk, vissa tog till 

religion som ett led i att inte känna sig ensam. Trots alla hinder kände patienterna att de 

vuxit som personer även om de blivit mer känsliga på grund av sjukdomen (Wittmann 

et al., 2009). För den enskilde patienten var det svårt att diskutera och erkänna att 

sjukdomen förändrat deras personlighet. De påpekade att sjukdomen alltid fanns i deras 

tankar och att deras liv konstant påverkades av sjukdomen (Wittmann et al., 2009). De 

beskrev även att deras identitet och självuppfattning förändrats av SLE då de var 

tvungna att förändra och modifiera roller hemma och på arbetet. Även utseendet 

förändrades och påverkade identiteten. Patienterna beskrev sin identitet som förändrad 

oberoende av skillnad i symtom (Mendelson, 2006). En känsla av att läkaren inte 

brydde sig om patienternas kroppsuppfattningar relaterat till sjukdomen påverkade hur 

patienterna kände sig (Shen et al., 2015) även om en del av dem upplevde att de fått 

bättre självförtroende på grund av sjukdomen (Wittmann et al., 2009). Genom stöd från 

kuratorer upplevde patienten en kontroll över sjukdomen (Auerbach et al., 2013). 

Upplevelser av begränsningar och möjligheter i det sociala livet 

Patienterna beskrev att vänner och familj inte förstod deras upplevelser av sjukdomen 

vilket ledde till att patienterna drog sig tillbaka (Mattje & Turato, 2006; Rutter & 

Kiemble, 2015). Patienterna upplevde att när vänner och familj fick en ökad förståelse 

av SLE så ökade chanserna till bättre relationer (Rutter & Kiemble, 2015). Patienterna 

upplevde det svårt att finna tröst, och valde att inte prata om sitt lidande, eftersom att 

prata om sitt lidande inte hade hjälpt dem (Mattje & Turato, 2006). Patienterna uppgav 

att de ändrade fokus på vad som var viktigt i livet (Mendelson, 2006; Wittmann et al., 

2009) från att göra karriär till att umgås med sina barn (Mendelson, 2006). Fastän 

patienter upplevde personliga problem så ville de återuppbygga sina relationer utifrån 

egna styrkor som de hade innan sjukdomen slog till men det ansågs svårt och fungerade 

inte alltid som planerat. Därför var vänskap och förståelse mer viktigt än 

partnerförhållande även om patienterna ville hitta en partner (Mattje & Turato, 2006). 

 

Rutter och Kiemble (2015) skrev om vikten av en bra relation med familjen, patienterna 

ansåg att familjen alltid var där för dem vilket sågs som en säkerhet. En patient beskrev 

att när symtomen var svåra fanns familjen alltid där, till skillnad från vännerna som 
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hade svårt att se symtomen. Familjerelationer gav en känsla av säkerhet i samband med 

att sjukdomen blev värre. Empati från familjen underlättade relationerna även om en 

stor del av patienterna önskade att de aldrig fått barn eller gift sig då de ansåg att deras 

existens gjorde det svårt för omgivningen. De upplevde svårigheter att vara ute i 

offentligheten, eftersom de oroade sig över hur andra personer såg dem, och såg sig 

själv på ett negativt sätt. En patient beskrev skam över att inte längre kunna utföra saker 

som en kvinna ska kunna göra (Rutter & Kiemble, 2015) och förklarade att stöd från 

familj, vänner och andra personer med SLE gjorde sjukdomen hanterbar (Beckerman, 

2011; Mattje & Turato, 2006). Brist på förståelse från omgivningen, familj, vänner och 

vården gjorde att tröttheten blev svårare att hantera (Pettersson et al., 2010). Det var 

främst smärta i lederna som gick ut över det sociala livet vilket gjorde att patienterna 

kände sig utmattade och det var svårt för dem att ta hand om ett hushåll, arbeta och ta 

hand om familjerelationer på ett bra sätt då de ibland behövde lägga sig och vila istället 

för att spendera tid med familjen (Mendelson, 2006). 

 

Patienter rapporterade en osäkerhet i partnerrelationer och i samband med sex. Den 

sexuella lusten blev nedsatt till följd av sjukdomsrelaterad stress (Shen et al., 2015). Det 

som påverkade den sexuella relationen för kvinnor var framförallt att de kände en skam 

och skuld över sin kropp. Känslan av att se bra ut men att inte må bra ledde till 

missförstånd av andra personers uppfattningar om patientens välmående (Rutter & 

Kiemble, 2015). Drygt hälften av alla patienter med SLE uppgav sig ha problem och 

vara osäkra i sexuella relationer jämfört med friska individer där endast en tredjedel 

uppgav sig ha problem (Shen et al., 2015). 

 

Kvinnor kände sig ibland utsparkade från det sociala livet eftersom de inte kunde utföra 

likadana aktiviteter som friska individer (Rutter & Kiemble, 2015). Det berodde på att 

de upplevde en känsla av yrsel vilket gjorde det svårt för patienterna att koncentrera sig, 

lyssna och prata i de sociala interaktionerna (Pettersson et al., 2010). Det var viktigt för 

dem att delta i olika grupper där flera individer med SLE samlades och pratade 

(Beckerman, 2011) men en del vågade ändå inte ta livsviktiga beslut eller planera något 

som skulle ske längre fram (Rutter & Kiemble, 2015; Wittmann et al., 2009). Sliem, 

Tawfik, Khalil och Ibrahim (2010) skrev att när det sociala livet påverkades negativt 

drog patienterna sig undan. 

Upplevelser av ekonomiska begränsningar 

Att ha sjukdomen SLE gjorde ekonomin ansträngd och påverkade patienternas 

relationer (Beckerman, 2011; Mendelson, 2006) vilket ledde till att en del patienter 

upplevde personliga problem som gick ut över deras arbete (Mattje & Turato, 2006; 

Mendelson, 2006; Wittmann et al., 2009). Att behandla SLE var dyrt, där medicin, 

läkarmöten och terapimöten var en stor del av kostnaderna (Mendelson, 2006). Den 

största bördan för ekonomin var kostnaden för mediciner (Beckerman, 2011; 

Mendelson, 2006) då de fick göra avvägningar mellan olika mediciner på grund av 

priserna och dra ner på månadskostnader för att ha råd med medicin. Enligt studien 
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skriven av Mendelson (2006) från USA är ekonomin indelad i två delar: förlorad 

inkomst på grund av sjukdom och kostnad för behandling. 

 

Patienterna levde med en ständig oro över hur ekonomin skulle gå ihop på grund av de 

medicinska räkningarna (Beckerman, 2011). En patient uppgav sig behövt låna pengar 

på sitt hus för att ha råd med mediciner och kände oro över framtiden där valet mellan 

att betala lånet på huset eller köpa mediciner kunde uppstå (Mendelson, 2006). 

 

Auerbach och Beckerman (2012) tog upp i sin studie från USA att ekonomiska problem 

uppkom när patienten hade svårt att få anställning på grund av sin sjukdom. De beskrev 

att de var tvungna till att dra ner på sina arbetstimmar på grund av utmattning men även 

för att de ofta var sjuka och därför var tvungna att sjukanmäla sig från arbetet. Det ledde 

till en kamp i patienternas liv mellan att behöva arbeta och inte kunna arbeta 

(Mendelson, 2006). Patienterna ville prestera på arbetet så att de hade råd med de extra 

utgifterna som sjukdomen förde med sig (Auerbach & Beckerman, 2012) men det var 

svårt och krävande för dem att behålla ett arbete (Mendelson, 2006). Då minskade 

arbetstimmar ledde till påverkad hushållsekonomi och gjorde att sjukvårdsförsäkringen 

som betalar behandling och medicinering påverkades. Familjerelationerna blev lidande 

då patienterna ansåg att det var viktigt att få in stadig inkomst till mediciner och 

räkningar, men balansen mellan arbete, familj och sjukdomen upplevdes som svår 

(Mendelson, 2006). Ett exempel från Mendelsons (2006) studie gjord i USA var en 

patient som påtalade sig behövt vara sjukskriven i sex månader rekommenderat av sin 

läkare på grund av strålbehandling då symtomen från SLE var allt för svåra. Patienten 

fick endast 60% av sin lön vid sjukskrivningen och behövde därför arbeta samtidigt för 

att kunna försörja sina barn (Mendelson, 2006). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med SLE. 

Litteraturstudien inleddes med en sökning inom ämnesområdet i databaserna med 

fritextord enligt Forsberg och Wengström (2013) för att hitta sökorden som svarade på 

studiens syfte. Sedan påbörjades en strukturerad sökning i databaserna efter 

resultatartiklar. Sökningen påbörjades med artiklar som var upp till fem år gamla, men 

fick utökas till tio år då fem år gav för smalt resultat. Det ökar trovärdigheten för 

studien. 

 

Sökorden som valdes ut till studien var Systemisk lupus erythematosus, upplevelser, 

känslor och omvårdnad som översatts till engelska. Ord och definitioner som översätts 

till ett annat språk kan förändra sin innebörd och betydelse, till exempel: experience 

som på svenska betyder både upplevelse och erfarenhet. Sökorden översattes till Lupus, 

Erythematosus Systemic och Lupus beroende på de olika ämnesorden i databaserna. 

Resterande sökord var experience som användes eftersom det belyser upplevelser, 

feelings som betyder känslor och är en synonym till upplevelser samt nursing care för 
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att litteraturstudien riktar in sig mot omvårdnad. Databaserna som användes var 

CINAHL, PubMed och PsycInfo med ämnesorden Headings, MeSH (Medical Subject 

Headings) och Theasurus. I de olika databaserna användes den boolska sökoperatören 

AND (Forsberg & Wengström, 2013) för att avgränsa resultatet mot syftet. 

Trunkeringar användes också för att bredda sökningarna och för att få med olika 

varianter av begreppen (Forsberg & Wengström, 2013) i databassökningarna. Genom 

att använda databaser med olika innehåll ökar möjligheterna till att lokalisera fler 

artiklar relaterat till syftet vilket ökar pålitligheten för studien. CINAHL (Cumulated 

Index to Nursing and Allied Health Literature) består av artiklar inom omvårdnad. 

PubMed (Public Medline) består av artiklar inom omvårdnad och medicin. PsycInfo 

består av artiklar inom medicin och omvårdnad, men med en psykologisk infallsvinkel 

(Forsberg & Wengström, 2013). Att de tre databaserna innehåller omvårdnadsrelaterad 

forskning ses som en styrka för överförbarhet till omvårdnad. 14 artiklar återfanns både 

i PubMed och PsycInfo vilket är en styrka kopplat till resultatet då det visar på att stora 

delar inom valt ämnesområde är täckt i datainsamlingen och ökar bekräftelsebarheten 

för studien. 

 

Artiklar med titlar som inte svarade på litteraturstudiens syfte valdes bort och det kan 

ses som en svaghet då relevanta artiklar för studien kan ha valts bort på grund av titeln. 

Full text valdes att inte användas som inklusionskriterie eftersom det kan generera i 

informationsbortfall och gör att trovärdigheten minskar i studien. Sökningar som 

genererade över 300 träffar valdes bort eftersom det ansågs ge för breda resultat. Det ses 

som en svaghet på grund av att artiklar som är relevanta för studien kan ha förbisetts, 

men även en styrka då avgränsade sökningar svarar bättre till syftet. 

 

Nio artiklar som graderades till grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall exkluderades från studien då de hade en låg vetenskaplig trovärdighet. 

Trovärdigheten av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall kan påverkas av den 

subjektiva poängsättningen. En svaghet i bedömningen var att bedömningsmallen tar 

upp antalet bortfall i studierna men en del artiklar tar inte upp det. Sammanlagt lästes 

875 titlar och 149 abstrakt där tolv artiklar valdes ut till resultatet varav åtta artiklar 

graderades till grad I och fyra artiklar graderades till grad II. Anledningen till att nio 

artiklar graderades till grad III var att bortfallen var höga, på över 50%, men också för 

att metoden och resultatet var otydligt beskrivna. Exkludera artiklar med låg 

vetenskaplig kvalité ökar trovärdigheten för studien.  

 

En styrka i litteraturstudiens resultat var att artiklarna var från olika länder: Israel, 

England, Egypten, Sverige, Kina, Brasilien, Schweiz och USA där fem stycken av 

resultatartiklarna var från USA. Styrkan i att resultatet är insamlat från olika länder är 

att patienterna upplevde livet med SLE på ett snarlikt sätt oavsett var i världen de lever. 

Det ökar litteraturstudiens överförbarhet till svenska förhållanden. En svaghet med 

artiklar från olika länder kan vara att det kan bli svårt att implementera deras synsätt av 

SLE kopplat till svensk sjukvård då vården är olika i olika länder, exempelvis 

kostnaden, det gör överförbarheten mindre. 
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Samtliga artiklar har fått ett etiskt godkännande som är till för att inte kränka 

deltagarnas integritet och rättigheter (Kjellström, 2012). Forsberg och Wengström 

(2013) tar upp att det är viktigt med etiska överväganden innan en litteraturstudie 

påbörjas och därför valdes endast etiskt godkända artiklar ut till resultatet. Det gör även 

att artiklarna håller sig inom ramen av de två lagarna för svensk forskning som är lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som är till för att skydda individen vid forskning. 

Det ses som en styrka för studien. 

 

Resultatartiklarna består av kvantitativa och kvalitativa studier, samt en artikel med 

båda metoderna. Styrkan i att använda olika metoder i resultatartiklarna är att det kan ge 

en bättre helhetsbild av ämnet. Kvalitativa artiklar tar upp personers upplevelser. 

Kvantitativa artiklar genererar ett större underlag av patienter vilket ger en bättre 

helhetsbild. En svaghet i att använda kvantitativa artiklar är att studierna utgår från 

hypoteser och inte enbart utifrån patienternas upplevelser vilket kan minska 

trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. Därför hade det varit önskvärt med fler 

kvalitativa artiklar till studiens resultat för att få en ökad kunskap av patienters 

upplevelser av att leva med SLE. 

 

En svaghet i litteraturstudiens resultat kan vara att män endast ingick i sex av 

resultatartiklarna. Övriga artiklar inkluderade endast kvinnor. Däremot är det flest 

kvinnor som drabbas av sjukdomen (Ferenkeh-Koroma, 2012) vilket gör att 

trovärdigheten för resultatet ändå värderas som högt. 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom fyra kategorier som ansågs vara störst framträdande i 

upplevelsen av att leva med SLE. De fyra kategorierna beskriver upplevelser av fysiska 

begränsningar, psykiska begränsningar, begränsningar och möjligheter i det sociala livet 

och ekonomiska begränsningar på grund av SLE. 

 

Resultatet visade att upplevelserna av att leva med SLE kunde vara både positiva och 

negativa. Dock dominerade de negativa upplevelserna. Faktorer som påverkade de 

negativa upplevelserna var bland annat att patienterna ville utföra aktiviteter de kunde 

utföra innan de fick symtom från sjukdomen (Rutter & Kiemble, 2015). Detta leder till 

att patienterna upplever en känsla av att vara fånge i sin egen kropp (Whittemore & 

Dixon, 2008). Patienter strävar efter makt över sin egen kropp. När kroppen inte 

fungerar som den ska upplevs känslor av vanmakt och kamp mellan den egna viljan och 

kroppens vilja (Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). Kontrollen över sin egen kropp är en 

viktig aspekt för autonomin och sjuksköterskan ska uppmuntra patienten till att försöka 

ta kontroll över sin egen kropp genom att ge stödjande råd.  
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När kroppen förändras och kontrollen över livet minskar kan det leda till förnekelse, 

sorg, frustration, bitterhet och en känsla av orättvisa. Patienten måste då göra val och 

prioriteringar gällande sin livssituation (Birkeland & Natvig, 2009; Whittemore & 

Dixon, 2008). Upplevelsen av ångest gjorde även sjukdomen svår att hantera (Auerbach 

& Beckerman, 2012). En del patienter beskrev att de fått bättre självförtroende 

(Wittmann et al., 2009). Varje patient upplever sitt liv olika beroende på hur starkt 

sjukdomen påverkar deras liv. Eftersom upplevelsen av att kroppen gör som den vill är 

det betydelsefullt med stöd från vården. Detta stöd kan sjuksköterskan ge genom att 

tydligt förklara medicinernas biverkningar och dess påverkan på patientens utseende. 

Drenkard et al. (2014) skriver att nästan hälften av patienterna med SLE är arbetslösa. 

Enligt Beckerman (2011) och Mendelson (2006) upplevde patienterna att sjukdomen 

gjorde deras ekonomi ansträngd. Mendelson (2006) beskrev att valen stod mellan bättre 

och sämre mediciner, men även mellan att köpa mediciner och dra ner på sina 

månadskostnader eller att inte köpa mediciner.  

 

Sjukdomen drabbar personer mellan 15-50 år och angriper friska celler och symtomen 

uppkommer i varierande grad (Ferenkeh-Koroma, 2012) vilket leder till att kroppen 

känns tung och paralyserad. Att leva med kronisk och svår smärta gör patienten 

uppmärksam på dagliga aktiviteter som kan och inte kan genomföras. Pettersson et al. 

(2010) beskrev att yrseln gjorde det svårt för patienterna att koncentrera sig, lyssna och 

prata. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om patienternas upplevelser 

för att ge rätt symtomlindrande behandling (Lash, 1998) och är en viktig aspekt 

gällande patientens välbefinnande. SLE är en sjukdom som går att lindra med 

behandling men inte bota (Panopalis & Clarke, 2006). Behandlingen bestämdes utifrån 

hur långt sjukdomen avancerat (Auerbach & Beckerman, 2011). Det är därför 

betydelsefullt med sjuksköterskor som kan förstå patienternas upplevelser och symtom 

då smärtan en del dagar är värre än andra dagar och då måste patienten vara ännu mer 

vaksam på vad som går att utföra och vad som inte går att utföra för att ta sig igenom 

dagen. Därför är det viktigt med specialistutbildade läkare som reumatologer, 

neurologer, dermatologer och hematologer (Zonana-Nacach et al., 2000). Det är viktigt 

att patienter har tillgång till sjuksköterskor som är specialister på SLE eftersom det är en 

ovanlig sjukdom som leder till livspåverkan i olika utsträckning. Yrsel förekommer och 

leder till problem med koncentrationen, lyssna och prata vilket gör att patienterna drar 

sig undan även om Lindström et al. (2006) skriver att samhörighet är viktigt. Lindström 

et al. (2006) skriver om vikten av ansa, leka och lära i vården som leder till tro, hopp 

och kärlek med närhet som bekräftelse på patientens existens, leka för glädjen i vården 

och lära för förståelse av informationen som ges. Det ses som betydelsefullt för att 

patienterna inte ska känna sig ensamma. Då det pågår en ständig kamp mellan det onda 

och goda, kroppen och sjukdomen för att bevara den friska kroppen (Eriksson, 1994). 

Det är betydelsefullt med sjuksköterskor som kan bemöta patienterna och deras känslor 

på ett respektfullt sätt och som har evidensbaserad kunskap om sjukdomen och dess 

behandling. 
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Att inte kunna utföra dagliga aktiviteter är ett stort hinder och en stor faktor som 

påverkar upplevelsen av att leva med SLE. Lindwall (2004) och Lindwall (2012) skriver 

om sjukdomslidande och att sjukdomen tagit kontroll över kroppen vilket kan leda till 

negativa upplevelser av att leva med SLE. Det är ändå av vikt att patienter tar ett eget 

ansvar även om det gör att de känner sig pressade och mår sämre i sin redan negativa 

situation. Patienterna kan inte planera i förtid för de vet inte vad som kommer ske nästa 

dag vilket också kan göra att de känner sig pressade. Sliem et al. (2010) skrev att 

smärtan gjorde att patienterna drog sig undan.  

 

Rutter och Kiemble (2015) beskrev att en del kvinnor lyckades skapa acceptans med att 

vara sjuk och Mattje och Turato (2006) beskrev att en del patienter ändrade fokus på 

vad som var viktigt i livet, från göra karriär till att umgås med sina barn. Det är svårt att 

balansera ett familjeliv och ett framgångsrikt arbetsliv med SLE. Patienterna påpekade 

att de vill övervinna sjukdomen vilket ses som att de har svårt att acceptera sin nya och 

förändrade livssituation. Därför är det viktigt att ha en nära anhörig att prata och 

diskutera med. Mattje och Turato (2006) beskrev att en del patienter valde att inte prata 

om sitt lidande eftersom de ansåg att det inte skulle ge dem någonting. Lidandet 

framkommer i olika nivåer: vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande (Eriksson, 

1994; Lindström et al., 2006). Sjukvårdspersonal ses som ett viktigt stöd eftersom de 

avgör behandlingen, men även eftersom varje människas lidande är komplext och 

kräver olika bemötande för att lindra lidandet och ge bekräftelse på deras känslor 

(Eriksson, 1994). Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för patientens behov 

(Lindström et al., 2006) men även att de ger rätt information, visar medkänsla och 

intresse för patienternas liv (Thorne et al., 2004). Det ger patienterna ett större 

förtroende för vården. 

 

Kostnaderna för mediciner var den största ekonomiska bördan för patienterna då de ofta 

var tvungna att välja mellan olika mediciner eller dra ner på månadskostnaderna 

(Mendelson, 2006). Ekonomiskt stöd bör ges för att de ska få ett bättre liv. Speciellt då 

Beckerman (2011) påpekade att relationerna påverkades av en ansträngd ekonomi. 

Ekonomiskt stöd för patienterna är att föredra då de inte behöver arbeta lika mycket 

vilket leder till att de kan vila och spendera mer tid med sin familj för att öka 

livsglädjen. De dyra medicinerna som är bättre ska vara tillgängliga för patienterna för 

ett rimligt och överkomligt pris eftersom medicinering inte ska ruinera ekonomin på 

grund av en sjukdom.  

 

Beckerman (2011) fann att SLE drastiskt förändrade patienternas liv vilket ledde till 

depression och upplevelser av fysisk, psykisk utmattning, skam och ångestkänslor. Det 

kan därför vara viktigt med kuratorsstöd direkt i samband med sjukdomsdebuten för att 

fånga upp patienternas upplevelser. Det kan då leda till en minskning av det som 

Schattner et al. (2010) fann, att patienterna försökte dölja sin sjukdom och sina symtom 

för andra personer, på grund av en stark självkritik (Schattner et al., 2010). Det var 

viktigt att patienten kände stöd (Beckerman et al., 2015) och därför var psykosocial 

utbildning och kuratorsstöd viktigt för patienten i hanteringen av SLE (Auerbach et al., 
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2013). Det är viktigt att patienterna vågar prata om sin sjukdom för att kunna acceptera 

den och vara bekväm i sin egen kropp. Sjuksköterskor bör kunna ge stöd så patienterna 

känner sig mindre ensamma i hanteringen av sjukdomen. 

 

Dålig kroppsuppfattning, fysisk oförmåga och negativ självuppfattning kopplades till 

patienternas upplevelser av att inte vara sig själv och ledde till depression (Beckerman, 

2011; Schattner et al., 2010). Det kan vara värdefullt för dem att få det stöd som de 

behöver för att må bra, både psykiskt och fysiskt. Genom exempelvis prata med en 

kurator angående kroppsuppfattning, ångest och sin sjukdom kan patientens självkritik 

minska vilket kan leda till ett bättre välmående överlag. Beckerman (2011) beskrev att 

patienterna kände sig generade över sitt utseende då medicineringen av sjukdomen 

orsakade viktuppgång som ledde till att de kände sig vilsna. Det är en viktig aspekt som 

bör belysas i varje enskilt läkarbesök. Shen et al. (2015) beskrev att depressioner gjorde 

det svårt för anhöriga att förstå patienternas känslor. Därför är det viktigt med 

utbildning till anhöriga där de kan få en ökad kunskap om hur de ska bemöta patienter 

med SLE. Rutter och Kiemble (2015) tog upp att lycka upplevdes först när patienterna 

inte tänkte på sitt mående. Vidare anses det viktigt med patienter som vågar gå på 

möten med andra individer som drabbats av SLE för att prata om sin sjukdom och sina 

upplevelser. Vilket gör att patienterna inte längre behöver känna skam och vara generad 

över sin sjukdom och sitt utseende. Då de andra individerna kan bekräfta och trösta 

patienten. Det ses som en styrka med en gemenskap mellan individer som har samma 

sjukdom då de kan stärka varandra vilket kan leda till att de inte tänker på hur de mår. 

 

Patienterna upplevde en skam och skuld över sin kropp vilket ledde till minskad sexuell 

aktivitet (Rutter & Kiemble, 2015). En anledning till den sexuella lusten minskade var 

att patienterna upplevde en osäkerhet i samband med samlag med sin partner som ett led 

i deras sjukdomsrelaterade stress (Shen et al., 2015). Det är betydelsefullt med en öppen 

kommunikation i partnerrelationer för att patienterna inte ska behöva känna sig osäkra 

över sin kropp. Men det är även viktigt med läkare som förstår patienternas känslor då 

Shen et al. (2015) tog upp hur det påverkade patienternas relationer till sjukdomen och 

kroppen. Därför var det viktigt med sociala relationer som utgick från en ökad förståelse 

att leva med SLE (Rutter & Kiemble, 2015). Det är betydelsefullt för patienten och 

partnern att fokusera på kroppsuppfattning och få dem att känna sig bekväma i 

partnerrelationer för att stärka deras relationer. De som lever med SLE ska inte behöva 

uppleva sin kropp som negativ om rätt stöd finns från partnern. Men det är även viktigt 

att läkaren och sjuksköterskan tar hänsyn till patientens kroppsuppfattning och inte bara 

symtom och behandling. Patienterna som var inlagda på sjukhus upplevde sig vara i 

behov av högre grad av stöd (Beckerman et al. (2015). Det i sin tur visar på att vården 

måste bli mer lyhörd för patientens upplevelser så patienten känner en tillfredsställelse 

med det stödet som ges. 
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Konklusion 

Genom att belysa patienters upplevelser av att leva med SLE framkom det att 

upplevelserna präglades av negativa symtom. Depression, utmattning, ångest, sämre 

relationer, ekonomiska problem och smärta var patienternas negativa upplevelser av att 

leva med SLE. Symtomen från sjukdomen uppkommer periodvis, ibland upplevdes 

symtomen hanterbara och ibland upplevdes symtomen ohanterbara. De upplevde 

smärta, utmattning, psykiska, sociala och ekonomiska problem. Patienterna upplevde 

sig inte ha tillräckligt med stöd från anhöriga för att hantera symtom och problem som 

uppstår vid SLE. Det förvärrade de negativa upplevelserna. Det framkom även positiva 

upplevelser, som att patienterna tog en dag i taget samt att de ansåg sig ha vuxit som 

personer när de fått sjukdomsbekräftelse genom en diagnos och levt med SLE under en 

längre tid. 

Implikation 

SLE är en ovanlig sjukdom vilket gör att det inte finns mycket kunskap kring 

sjukdomen. SLE presenterar sig med olika symtom vilket gör den svår att diagnostisera 

och det går ofta lång tid från de första symtomen presenterat sig till patienten får en 

diagnos på sina symtom. Det leder till att det är svårt för sjuksköterskor att sköta en god 

omvårdnad eftersom de har liten erfarenhet angående omvårdnad vid SLE. I samband 

med genomgång av reumatiska sjukdomar under sjuksköterskeprogrammet bör SLE 

presenteras för att skapa en större kunskapsbas för sjuksköterskestudenter och sedan 

färdiga och legitimerade sjuksköterskor. Genom att fokusera på hela sjukdomen framgår 

patienternas upplevelser av att leva med SLE så då kan stöd ges till dem och rätt 

omvårdnadsåtgärder kan sättas in. Mer forskning om sjukdomen och mer kunskap om 

patienternas upplevelser vid SLE bör genomföras för att skapa en bredare kunskapsbas 

inom sjukvård och samhället. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 

Systemisk lupus 

erythematosus 

Lupus Erythematosus, 

Systemic [MM] 

Lupus Erythematosus, 

Systemic [MeSH]. 
Lupus [Thesaurus] 

Upplevelse 

Livserfarenhet 
Experience* (fritext) Experience (fritext) 

Experiences [Thesaurus] 

Life Experiences 

[Thesaurus] 

Patientupplevelse  Patient experience (fritext) 
Patients’ experience 

[Thesaurus] 

Känslor  Feelings (fritext) Feelings (fritext) 

Omvårdnad  Nursing Care (fritext)  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Inom parentes anges redan funna artiklar. 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-10-28 CINAHL 

(MM "Lupus Erythematosus, 

Systemic") AND "experience*". 

Limits: 2006-2016, abstract 98 29 5 4 

2016-10-28 PubMed 

(patient experience) AND "Lupus 

Erythematosus, Systemic"[MeSH]. 

Limits: 2006-2016, abstract 287 22 3 (2) 1 

2016-10-28 PsycInfo 

("Lupus") AND experiences 

[Thesaurus] Limits: 2006-2016, 

peer reviewed 32 10 1 (2) 1 

2016-10-28 PsycInfo 

("Life Experiences") [Thesaurus] 

AND lupus [Thesaurus] 

 Limits: 2006-2016, peer reviewed 4 4 2 1 

2016-10-28 PubMed 

"Lupus Erythematosus, Systemic" 

[MeSH] AND Feelings. Limits: 

2006-2016, abstract 82 30 1 (1) 1 

2016-10-28 PubMed 

(nursing care) AND "Lupus 

Erythematosus, Systemic"[Mesh]. 

Limits: 2006-2016, abstract 47 5 1 (1) 1 

2016-10-28 PubMed 

"Lupus Erythematosus, Systemic" 

[MeSH] AND experience. Limits: 

2006-2016, abstract, humans 289 33 5 (5) 1 

2016-10-28 PsycInfo 

Lupus [Thesaurus] AND Feelings. 

Limits: 2006-2016, peer reviewed 9 4 1 (1) 1 

2016-10-28 PsycInfo 

Lupus [Thesaurus] AND patients’ 

experience [Thesaurus] 

Limits:2006-2016, peer reviewed 27 12 2 (2) 1 

                                                Totalt: 875 149 21 (14) 12 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Auerbach, C., & Beckerman, N.L. (2012). Locus of Control and Lupus: Patients’ Beliefs, 

Perspective, and Disease Activity. Social Work in Health Care, 51(7), 613-626. doi: 

10.1080/00981389.2012.683685 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters depression och ångest samt hur de kan kontrollera 

sin egen hälsa. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 

Urval Ett e-postmeddelande skickades ut till 880 personer där 378 personer ville delta i studien. 96,5% 

var kvinnor och 3,5% var män i åldern 20–67 år. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes i tre olika delar. Första delen utgick ifrån sociodemografiska 

variabler som kön, biologiskt ursprung, ålder, hur länge diagnosers har funnits, utbildning, arbete 

och relationsstatus. I del två kontrollerades känslor som ångest, osäkerhet om framtiden, 

depression, förvirring och copingstrategier genom ett frågeformulär. I del tre kontrollerades deras 

egen uppfattning av hälsa. 

Dataanalys Chi-Square, användes för att undersöka fördelningen av variabler.  Multinominal analys användes 

för att kontrollera patientens upplevelse av deras sjukdomsaktivitet. ANOVA användes som är en 

variansanalys för att jämföra två grupper mot varandra. En SLENQ skala mätte depression, ångest 

och socioekonomisk coping från ett till fem. Ett innebar inga besvär och fem innebar starka 

besvär. MHLOC mätte patienternas kontroll över sin egen hälsa. 

Bortfall 502 personer (57,1%) valde att inte delta i studien. 

Slutsats Majoriteten av patienter med SLE upplevde sig själva som deprimerade, hade ångest och hade 

problem med socioekonomisk hantering vilket de behövde stöd för till viss grad. Patienterna 

upplevde att depression var svårast att hantera och behövde därför mer stöd. Depression uppkom 

på grund av fysiska hämningar, kroppsförändringar och biverkningar av läkemedel. Ångest var 

lättare att hantera än depression och krävde därför mindre stöd. Ångest uppkom när patienterna 

frågade sig varför just dem drabbats av sjukdomen, när patienterna var arga, osäkerhet kring 

framtiden, hantera ångesten kopplat till sjukdomen, oroligheter och ångest kopplat till 

medicineringen och dess bieffekter samt förändringar i hur de såg ut som person. Socioekonomisk 

hantering krävde mindre stöd än depression och ångest men en del av patienterna ansåg ändå att 

stöd var nödvändigt. Socioekonomiska problem uppkom när patienterna kände oro om att få 

arbete i relation till SLE, att kunna prestera på arbetet och hantera extra utgifter som sjukdomen 

förde med sig. Patienter med värre symtom behövde generellt sett mer stöd och personer med 

oregelbundna skov av sjukdomen hade mer kontroll över sin hälsa jämfört med personer med 

kroniska symtom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

79% 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Auerbach, C., Beckerman, N., & Blanco, I. (2013). Women Coping With Chronic Disease: The 

Psychosocial Impact of Lupus. Journal of Social Service Research, 39(5), 606-615. 

doi:10.1080/01488376.2013.829166 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera psykosociala utmaningar för personer med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 

Urval 92 patienter. Under tre månader år 2013. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom två steg med olika frågor. Del ett innehöll frågor om ålder, kön, 

diagnos, biologiskt ursprung, utbildning och/eller jobb och relationsstatus. Del två innehöll frågor 

om SLENQ för att mätta depression, ångest och socioekonomisk coping från en skala mellan ett 

och fem. Ett innebär inga besvär och fem innebär starka besvär. En 8-gradig skala utformad för att 

upptäcka unika psykosociala utmaningar användes även. 

Dataanalys STATA användes för att analysera svaren. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Faktorer som påverkar SLE är utmattningssymtom och hårförlust i relation till patienternas 

depression. Hårförlusten var den starkaste påverkningsfaktorn för depression. Behandlingen 

patienterna med SLE bör ha innehåller psykosocial utbildning och kurator som stöd. Depressionen 

påverkade sjukdomsaktiviteten och sjukdomshanteringen. Vårdgivare har en stor nytta av att veta 

att patientens depression påverkas utav skov av sjukdomen, trötthet, håravfall och den senaste 

sjukhusvistelsen. Kunskapen för vårdgivare och patient om vad det är som triggar depressionen 

gör att sjukdomsaktiviteten och sjukdomsbehandlingen kan bli bättre. Kunskapen om vad det är 

som gör att depressionen blir värre hjälper även till när det ska ges stöd inom vården men även det 

personliga stödet till patienten. Utbildning och kuratorstöd med information kan inge en känsla av 

kontroll över sin sjukdom och depression för patienterna. Kunskapen om vad det är som gör 

depressionen värre kan även vara till nytta för vänner och familj som ska ge stöd, då de lättare kan 

förstå och se varningstecken innan en värre period startar. Patienterna upplevde att kunskapen om 

vad som triggar deras depression i omgivningen gjorde det lättare för dem att känna sig hörda i sin 

sjukdomsupplevelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

77% 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Beckerman, N. (2011). Living With Lupus: A Qualitative Report. Social work in health, 50(4), 

330-343. doi:10.1080/00981389.2011.554302 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka psykosociala utmaningar för personer som lever med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Icke numeriska data 

Urval Studien pågick mellan 2009 och 2010. Det fanns fem inklusionskriterier: vuxen (över 35 år) och 

diagnostiserad med SLE, vårdas för SLE, tala och skriva engelska, lämnat samtycke till studien 

och vara villig till gruppdiskussioner. Exklusionskriterierna var personer som inte var villiga till 

att vara med i gruppdiskussioner. 32 personer deltog i studien. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom frågeformulär med åtta frågor i öppen intervju. Frågorna utgick ifrån 

hur det är att leva med SLE, påverkan på arbetslivet, påverkan på det sociala livet med familj och 

vänner, påverkan på temperament, hur personerna hanterar sina skov av symtom, har SLE 

förändrat patienten som person, har patienten hittat copingstrategier till sjukdomen samt vad 

bekymrar patienten mest? 

Dataanalys Dataanalys skedde genom anteckningar från intervjuerna och genom inspelningar från 

intervjuerna genom anonymitet. 

Bortfall 6 personer, 16% bortfall. 

Slutsats Kroppsuppfattning, fysisk oförmåga och självuppfattning kopplas till patienternas känsla av att 

inte vara sig själv vilket leder till depression. En fysisk och psykisk utmattning i att vara sjuk 

upplevdes i samband med depression. En patient beskrev sitt tillstånd som demoraliserat och 

förtvivlat, att en del dagar inte kunde ta sig upp ur sängen på grund av smärta, när patienten innan 

sjukdomen skött ett arbete och tagit hand om sin familj utan problem. personen kände sig utmattad 

och ledsen över att inte kunna sköta sitt liv som innan sjukdomen. Det uppkom även känslor om 

att vara generad över sitt utseende då medicineringen av sjukdomen orsakat viktuppgång vilket 

gjorde att patienten kände sig vilsen och upplevde att andra personer endast ser personen som en 

sjuk kropp. Ångestkänslor var även vanligt vid starka symtom utav sjukdomen, men även en 

känsla av att inte vara sig själv tillsammans med sjukdomen utgjorde hinder i vardagen. Att inte 

kunna delta i familjeengagemang och sociala relationer ledde till ångest och osäkerhet om 

sjukdomen. Att inte veta när sjukdomssymtomen plötsligt blir värre, att inte kunna sova på natten 

på grund av oro samt att anhöriga inte förstår hur patienten känner sig var faktorer som ledde till 

ångest. Patienten uppgav även sig att inte ha kraft kvar att göra det som behövdes göras på det 

fysiska, emotionella, ekonomiska och sociala planet. Medicinerna hjälpte endast med att ta sig 

genom dagen men de hjälpte inte mot att må bra. Oro uppkom även gällande hur ekonomin skulle 

klara sig då de medicinska räkningarna var dyra och ledde till en förändring i levnadssättet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

81% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Beckerman, N., Auerbach, C., Kim, J., Salmon, J., & Horton, R. (2015). Lupus (SLE): Existence 

and Impact of Depressive Symptomatology. Social Work in Health Care, 54(6), 499-517. doi:  

10.1080/00981389.2015.1045575 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera psykosociala utmaningar för personer med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval 75 patienter i åldern mellan 20 till 60 år och blev behandlade för SLE på två kliniker inkluderades. 

De skulle aktivt bli behandlade för SLE och inte ha några psykiska problem. Frågeformulär 

delades ut på klinikerna. 90% var kvinnor och 10% var män. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom frågeformulär i två delar. Den första delen innehöll kön, ålder, 

biologiskt ursprung, jobb, relationsstatus och när diagnosen bröt ut och utbildning. Del två 

innehöll SLENQ med de psykosociala utmaningarna och behoven. 

Dataanalys Alla svar från frågeformulären skrevs in i ett STATA-datorprogram och analyserades. SLENQ 

användes också för att mäta de psykosociala utmaningarna. 

Bortfall Ej angivit i studien. 

Slutsats Patienter som var deprimerade hade större chans att glömma sin medicin och sluta ta sin medicin. 

Patienter som upplevde utmattning kände större behov av psykosocialt stöd jämfört med de som 

inte kände av någon utmattning. De som tappade hår hade också ett större behov av psykosocialt 

stöd. De som hade värre skov av sjukdomen var också i behov av mer stöd. De som låg på sjukhus 

var i behov av mer stöd än personer som var deprimerade. Utmattning och socialekomisk coping 

är relaterat till klinisk depression. Personer som var kliniskt deprimerade upplevde att de mår 

sämre när de tar medicinen än när de slutar att ta den. När patienterna börjar må bättre i sin 

sjukdom så glömmer de lätt bort att ta sin medicin, pga. att kroppen inte påminner dem om att de 

är sjuka. Personer som var deprimerade inom vården hade en större risk för att glömma sin 

medicin än folk som endast var deprimerade. Tröttheten påverkar även den psykiska funktionen 

och gör att personerna lättare glömmer sina mediciner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

79% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Mattje, G.D., & Turato, E.R. (2006). Life experience with systemic lupus erythematosus as 

reported in outpatients’ perspective: A clinical-qualitative study in Brazil. Rev Latino-am 

Enfermagem, 14(4), 475-482. 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka SLE patienters livsupplevelser i samband med processen att 

bli sjuk. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Icke experimentell explorativ studie 

Urval Patienter som varit på en hudmottagning, haft diagnosen SLE samt förstår syftet med studien. Det 

var frivilligt att vara med. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom en semitrukturerad intervju med öppna frågor och ljudinspelning. 

Dataanalys Svaren kategoriserade och analyserades med hjälp av psykodynamiska teorier. Anteckningar från 

inspelningarna gjordes. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Vänner och familj förstår inte patienters upplevelser av sjukdomen. Patienterna upplevde att de 

ville återuppbygga relationer kopplade till sina egna styrkor som de hade innan sjukdomen men att 

det var svårt och inte alltid gick. Deras fysiska förmågor försämrades. De ville göra saker som de 

kunde genomföra innan sjukdomen och de försökte göra saker som gick innan sjukdomen men 

misslyckades pga. fysiska försämringar. De uppgav att de ville hitta en partner. De föredrog 

vänskap och förståelse framför partnerförhållanden. I det sociala livet och professionella livet så 

ansåg de att sjukdomen var en restriktion pga. medicinsk varsamhet. Många patienter önskade 

också att det gick att övervinna sjukdomen. Mycket tankar gick även till att försöka tänka ut hur 

de skulle få främlingar till att förstå sig på sjukdomen de bär på. Patienter upplevde att det var 

svårt att få tröst eller att trösten de får från andra personer inte är tillräcklig. Därför var det många 

patienter som valde att inte prata om sitt lidande, då de ändå inte skulle ge dem någonting. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

70% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Mendelson, C. (2006). Managing a Medically and Socially Complex life: Women Living With 

Lupus. Qualitative Health Research, 16(7), 982-997. doi: 10.1177/1049732306290132 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera aspekter som påverkar kvinnors dagliga liv med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv 

Urval Under två månader år 2006. I första gruppen fanns sju kvinnor i åldern 18 år och äldre som haft 

diagnosen SLE i mer än två år. De skulle lämna samtycke till ljudinspelning. Frågeformulär och 

dagbok över sjukdomen skulle utföras. I andra gruppen fanns 23 kvinnor som skulle beskriva hur 

det var att leva med SLE vilket skedde istället via E-post. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom intervjuer, ett frågeformulär om demografiska faktorer samt via e-

post. 

Dataanalys Dataanalysen skedde genom analysering av intervjuer och dagböcker för att hitta samband och 

genom E-post. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Att få diagnosen SLE gav en känsla av bli tagen på allvar och alla symtom och krämpor fick en 

förklaring i form av ett namn. Det var inte bara en inbillning av att ha varit sjuk. En del ändrade 

fokus på vad som var viktigt i livet från att göra karriär till att umgås med sina barn då det kan 

vara det enda minnet barnen får av personen. Sjukdomen SLE leder till att personerna blir 

förvirrade och snabbare glömmer bort saker, och vissa dagar känns det som att de inte kan komma 

ihåg någonting alls från den dagen. En del patienter kände att de behövde välja mellan att jobba 

eller spendera tid med sin familj. Och de som valde att jobba gjorde det pga. att de behövde 

pengarna. Många jobbade även för att ha råd med sin vård av sjukdomen. Patienterna upplevde att 

det var svårt att leva med SLE på grund av hanteringen av medicin, symtomen och den sociala 

aspekten i livet som gjorde att livskvalitén påverkades negativt då en känsla av att välja mellan två 

viktiga delar i livet så som att jobba eller stanna hemma med familjen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Pettersson, S., Möller, S., Svenungsson, E., Gunnarsson, I., & Welin Henriksson, E. (2010). 

Womens experience of SLE-related fatigue: a focus group interview study. Rhematology, 49(10), 

1935-1942. doi:10.1093/rheumatology/keq174 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av SLE relaterade utmattningssymtom.  

Hur de uttrycker sig om sina känslor om livet, utmattning och hur de klarar sitt dagliga liv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv 

Urval Kvinnor i åldern mellan 25 och 70 år. Från januari 2004 till oktober 2006 utfördes studien. 75 

kvinnor möte kriterierna för syftet med studien men endast 45 ville vara med. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom gruppintervjuer i fokusgrupper med inspelning och frågeformulär. 

FGD användes för att samla ihop olika perspektiv och för att stimulera samtal mellan patienter 

som skulle generera idéer och reflektioner. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datainsamlingen. De skrev ner 

inspelningarna, reflekterade och läste frågeformulären. Två författare jämförde sina resultat. 

Bortfall 40% 30 personer. 

Slutsats En del av patienterna upplevde att deras kropp var tung eller paralyserad vilket gjorde det både 

svårt och nästan omöjligt att röra på sig. Patienterna kände sig yra i samband med aktiviteter. 

Yrseln gjorde det svårt för patienterna att koncentrera sig, lyssna och prata i de sociala 

interaktionerna. Patienter som var utmattade blev arga, rädda, ledsna och kände sig maktlösa. När 

patienterna lyckades balansera livet och tröttheten mådde de bättre. Energinivåerna hos dem tog 

snabbt slut. Aktiviteterna i personernas liv styrdes utav hur trötta de var. När de lär sig att 

balansera livet med tröttheten tar den inte lika mycket energi från livet och får då inte lika stor del 

i personens liv. Faktorer som påverkar upplevelsen av trötthet är smärta och omgivningens 

förståelse av personernas trötthet. Brist på förståelse från omgivningen såsom familj, vänner och 

vård gjorde att tröttheten blev svårare att hantera för individerna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

89% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Rutter, S., & Kiemble, G. (2015). Exploring the social and interpersonal experiences of South 

Asia women with a diagnosis of Systematic Lupus Erythematosus. Psychology & health, 30(3), 

318-335. doi:10.1080/08870446.2014.972397 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur sydasiatiska kvinnor upplever SLE 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk, induktiv 

Urval Deltagarna i studien var sydasiatiska kvinnor från Indien, Sri Lanka, Pakistan och Bangladesh i 

åldern 28 till 47 år (medelålder 42 år). Alla kvinnor i studien talade engelska. Intervjun bestod av  

öppna frågor om diagnos, fysisk aktivitet, social funktion, självkänsla, relationer, intimitet och 

framtiden. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer på 43 minuter. 

Dataanalys Dataanalys skedde genom en fördjupad analys av processen i olika steg. Första steget var att läsa, 

förbereda och koda för att framställa deltagare och teman som delade likheter till varje enskild 

person. vilket kallas super-nera-teman. I andra skedet gjordes ett super-ordinenta-tema av de sex 

fall som fanns till master teman med tillhörande underteman. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Kvinnorna var oroliga över hur de skulle klara av sin vardag då kroppen inte tillät fysisk aktivitet 

på grund av smärta i lederna. De kände sig utsparkade från det sociala livet på grund av deras 

fysiska begränsning och en känsla av maktlöshet uppstod. Samtidigt som det sociala livet blir 

lidande drog kvinnorna sig tillbaka och deras personliga relationer till vänner och familj 

försämrades drastiskt. De påpekade även att känslan av att se ut att må bra, men att inte göra det 

kunde leda till missförstånd. Förståelse av SLE ökar chanserna till bättre relationer. En del kvinnor 

upplevde att sjukdomen fick övertaget över deras liv medan andra upplevde att dem blev ett med 

sjukdomen och lyckades skapa en hög acceptans om att vara sjuk och ta dagen som den kommer. 

Kvinnor kände en skam och skuld över sin kropp, de blir mindre sexuellt aktiva. En hjälp i att 

känna mindre skam och skuld över sin kropp var empati som underlättade deras sociala relationer 

där familjen utgav en känsla av säkerhet i sjukdomen. Meditation gjorde att upplevelsen av 

kontroll över kroppen och deras liv blev starkare även om en nedsatt känsla av autonomi gjorde att 

kvinnorna kände en känsla av hopplöshet och motivationen till att prova på något nytt försvann. 

Därför togs copingstrategier fram för att minska känslan av misslyckande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Schattner, E., Shahar, G., Lerman, S., & Shakra, M. (2010). Depression in Systemic Lupus 

Erythematosus: The Key Role of Illness Intrusiveness and Concealment of Symptoms. The 

American Journal of Psychiatry, 73(4), 329-340. 

Land  

Databas 

Israel 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien att undersöka skillnaderna mellan sjukdomssymtomen och 

personlighetsaspekter vid SLE. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv longitudinell design 

Urval 30 kvinnor, med medelåldern 40,8. Exklusionskriterier var män och psykisk sjukdom. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom frågeformulär vid två olika tillfällen. Mätningar gjordes utifrån 

psykisk påverkan och hur sjukdomen påverkat aktivitet och rutiner. Självkritik, depression, hur 

sjukdomen påverkade relationer och hur nöjda patienterna var med sina läkarbesök undersöktes. 

Dataanalys Beskrivande statistisk analys. Mätningar genomfördes utifrån standardavvikelser och samband 

mellan variabler för att se självkritik, symtom, depression, sjukdomsaktivitet, sjukdomsskada, 

sjukdomspåverkan, information, kommunikation och relationer. Sedan gjordes en 

regressionsanalys för att se samband. 

Bortfall Män och personer med psykisk sjukdom. 

Slutsats Det är erfarenheten av sjukdomen som ger depression och inte sjukdomen i sig som gör att 

personerna blir deprimerade. Därför är det många patienter som försöker dölja sin psykiska hälsa 

för omgivningen men även för sig själva för att minska känslan av negativa upplevelser. Det i sin 

tur leder till att patienterna isolerar sig och får ett minskat socialt liv och leder till en ökad 

sårbarhet. Negativa upplevelser om omgivningens förståelse om deras depression och psykiska 

ohälsa undviks genom att patienterna inte talar högt om sitt mående. Personer som är deprimerade 

och har en stark självkritik har mindre förmåga till att dela med sig av upplevelser än personer 

som inte har en lika stark självkritik. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Shen, B., He, Y., Chen, H., Zhao, C., Zhu, L., Gao, Y., … Liu, J. (2015). Body Image 

Disturbances Have Impact on the Sexual problems in Chinese Systemic Lupus Erythematosus 

Patients. Journal of Immunology Research, 2015(110), 1-6. doi:10.1155/2015/204513 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet inom sjukdomsparametrar, livskvalité, det 

psykiska måendet och sexuella problem för kinesiska patienter med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

Urval Mellan 2010 och 2011. 156 patienter med SLE användes i studien och 210 friska individer 

användes som kontrollgrupp. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom frågeformulär. Insamlingen inledes med The Revised Self-Rating 

Anxiety Scale (SAS). SAS användes för att utvärdera ångestrelaterade symtom innan studiens 

start. SAS utgick från ett självrättande prov med 20 frågor, 15 frågor om ångest och fem frågor om 

vad som minskar ångest. En annan skala som användes var The Revised Self-Rating Depression 

Scale (SDS) för att bestämma det psykiska måendet under en vecka med hjälp av en likert skala. 

Den tredje skalan: Measure of the Quality of Life användes för att mäta livskvalitén genom social 

aspekt. Den sista undersökningen som gjordes var via att ta reda på upplevelsen av SLE och 

patienternas kroppsuppfattning.  

Dataanalys Dataanalysen skedde genom en beskrivande statistisk analys. T-test användes för att bedöma 

variablerna i de olika grupperna, medan Spearmans korrelationsanalys användes för att bedöma 

sambandet mellan parametriska variabler. För att bedöma sexuella problem användes stegvis 

regression analyser och SF-36 poäng för att analysera graden av oro. 

Bortfall 14 deltagare föll bort på grund av bristande intresse, andra sjukdomar och frågeformulär som inte 

var slutförda. 

Slutsats Patienter med SLE rapporterade osäkerhet i partnerrelationer i samband med sex och att den 

sexuella lusten var nedsatt till följd av sjukdomsrelaterad stress. Det som påverkar den sexuella 

relationen är ålder, kroppsuppfattning och depression. Patienterna upplevde att läkaren tog hand 

om kroppen men inte brydde sig om hur de upplevde sin kropp. Skillnaden att få depression 

mellan friska individer och personer med SLE är stor. En frisk individ har lägre chans att få 

depression jämfört med en person med SLE. En individ med SLE har 33% chans att bli 

deprimerad. Drygt hälften av alla individer med SLE uppger ha problem och vara osäkra i sexuella 

relationer. Sjukdomen tar en stor plats i personernas liv, speciellt i samband med partnerrelationer. 

En förståelse från friska individer var viktigt för att inte känna sig förminskad i sina upplevelser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83% 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Sliem, H., Tawfik, G., Khalil, K., & Ibrahim, N. (2010). Pattern of systemic lupus erythematosus 

in Egyptian patients: the impact of disease activity on the quality of life. Pan African Medical 

Journal, 6(14), 1-14. 

Land  

Databas 

Egypten 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att studera livskvalitén i samband med SLE. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv 

Urval Deltagarna skulle vara diagnostiserade med SLE. 59 patienter valdes ut, 56 av dessa var kvinnor 

och tre var män i åldern 16–42 år. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom två frågeformulär som kontrollerade organfunktion och observerade 

psykisk hälsa, social funktion och begräsningar. Två test gjordes utifrån blodprov och njurbiopsi 

för att se hur långt sjukdomen framskridit. 

Dataanalys Dataanalysen skedde genom en beskrivande statistisk analys. Ett Student T- test genomfördes för 

att se skillnaden mellan två normalfördelade populationer och ett Chi-Square test för att undersöka 

fördelningen av skillnader i variabler. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Livskvalitén hos patienter med SLE som även har njurproblem var sämre än för patienter som 

hade psykiska problem. Smärta påverkade livskvalitén negativt och bidrog till ett minskat socialt 

liv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

81% 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Wittmann, L., Meder, L., & Stoll, T. (2009). Suffering and Posttraumatic Growth in Women With 

Systemic Lupus Erythematosus (SLE): A Qualitative/Quantitative Case Study.  Psychosomatics, 

50(4), 362-374. 

Land  

Databas 

Schweiz 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen för lidande för personer vid den kroniska sjukdomen 

SLE. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ/Kvantitativ metod 

Explorativt, adopterande och övervägande kvalitativ med komplimenterade kvantitativa data 

Urval Inklusionskriterier: patienter från SLE organisation, alla kriterier för SLE och tala tyska. 

Exklusionskriterier: män 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom intervjuer med tillkommande ljudinspelning, frågeformulär och 

en reumatologisk undersökning. 

Dataanalys Ljudinspelningarna skrevs ner på papper och sammanfattningar gjordes genom ett datorprogram 

vid namn ATLAS. Svaren kategoriserades i olika grupper. 

Bortfall Ej angivet i studien 

Slutsats Patienterna kände sig sjuka både fysiskt, socialt och emotionellt. De hade ont, var utmattade 

och/eller hade hudproblem pga. solexponering. En stor del av deltagarna sa att de hade problem 

med vardagliga aktiviteter pga. muskelsmärta. De kände även att de hade personliga problem 

vilket resulterade i negativ inverkan på arbetslivet. De påpekade att de inte vågade ta viktiga 

livsbeslut eller planera längre fram. Hobbys som gick att utföra innan sjukdomen slog till, gick 

inte längre att genomföra. Patienterna upplevde att de hade fått bättre självförtroende. Drygt 

hälften av alla deltagare sa att de hade ändrat sin livssyn på hur de ser på vad som är viktigt i livet. 

En liten del av dem blev religiösa. Några sa att de hade blivit mer känsliga och de flesta sa att de 

hade vuxit som personer. Patienterna upplevde olika sorters lidande på grund av sjukdomen. De 

flesta patienter upplevde lidande relaterat till fysiska faktorer som smärta och oförmåga att hantera 

vardagliga saker som påverkade livet i sin helhet. Patienterna upplevde även lidande kopplat till 

personliga värderingar, att inte vara frisk nog att utföra aktiviteter relaterat till deras personlighet 

och deras sociala liv. Erkänna att sjukdomen förändrat den enskilde patienten var svårt att prata 

om och diskuteras. Det fanns skillnad mellan lidande och ohälsa. Patienterna upplevde att 

sjukdomen alltid var i deras tankar och patienterna påverkades konstant av sjukdomen. Lidande 

kom i perioder och var vissa dagar bättre och vissa dagar sämre men patienterna kunde ändå leva 

ett positivt liv om sjukdomen inte var i centrum. Lidande ansågs vara en psykisk faktor och 

delades in i olika grupper; sjukdomstid, smärta, oförmåga, livshotande tillstånd samt att 

sjukdomen var obotlig. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 85% kvalitativ metod 

Grad I 86% Kvantitativ metod 
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