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Inledning 
 
Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en ledsjukdom som drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen 
kan vara övergående eller kronisk (1). I Norden har det skett en minskning av antal fall av JIA 
per år. År 1987 var antalet 56/100 000 barn och 2003 hade antalet minskat till 15/100 000 
barn (2). I Sverige insjuknar idag cirka 130-230 barn och ungdomar årligen i sjukdomen och 
det finns omkring 1000-1500 barn och ungdomar i Sverige med denna diagnos (3). Beroende 
på vilken form av JIA patienten drabbas av yttrar sig sjukdomen olika. Detta försvårar 
beskrivningen av hur patienten mår och hur behandlingen ska planeras (1). 
 
Forskning visar att en kronisk fysisk sjukdom i barn- och ungdomsåren är en riskfaktor för 
psykosociala handikapp (4). Miller hänvisar till en utav de första studierna som gjorts på barn 
och ungdomar med JIA. Denna studie visar att patienter med JIA har sämre självkänsla, sämre 
resultat och lägre anpassningsförmåga i skolan än kontrollgruppen. Miller hänvisar även till 
en senare studie och till skillnad från den tidiga studien påvisas här att patienter med JIA inte 
uppvisar stora skillnader jämfört med kontrollgruppen i hur de upplever och hanterar sitt 
dagliga liv (5). 
 
En av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa dessa patienter med upplevelsen och hanteringen 
av sjukdomen, detta genom att få patienterna med diagnosen JIA att ta ett eget ansvar för sin 
livssituation och klara av de begränsningar som sjukdomen medför i det dagliga livet. 
Sjuksköterskan ska genom sin omvårdnad finnas till för patienten i form av stöd, handledning 
och undervisning (6). 
 
 

Bakgrund 
 
JIA yttrar sig i form av ledinflammation och orsaken till detta är okänd. Botemedel för JIA 
saknas men symptomen kan lindras och behandlingen strävar mot en så normal livssituation 
som möjligt (1). JIA är en autoimmun sjukdom vilket i detta fall betyder att kroppens 
immunförsvar av okänd anledning angriper kroppens leder. Immunförsvaret är 
felprogrammerat och reagerar negativt på kroppens vävnader (7). Juvenil betyder ungdomlig, 
idiopatisk betyder att sjukdomsorsaken är okänd och artrit innebär att lederna är inflammerade 
(8). I vardagligt tal benämns sjukdomen som barnreumatisk ledsjukdom (7). Utöver 
benämningen JIA finns 2 andra benämningar, JCA (juvenil kronisk artrit) och JRA (juvenil 
reumatoid artrit) (3). 
 
I alla leder finns det ben som omges av brosk som fungerar som glidyta. Runt leden finns en 
kapsel av bindväv och dess uppgift är att hålla ihop benändarna som ligger emot varandra. 
Ledkapselns insida omges av en ledhinna och i leden finns det vätska som minskar friktionen 
vid rörelse. När inflammationen uppstår svullnar ledhinnan och det utsöndras en ökad mängd 
ledvätska. Detta gör att leden svullnar, blir varm och en rodnad uppstår samt led- och 
rörelsefunktionen minskar. Vid rörelse och belastning blir smärtan som mest intensiv medan 
den i vila helt kan försvinna. Efter en längre tids vila uppträder en stelhet och ett klassiskt 
symptom är morgonstelheten (3,9). 
 
Sjukdomen är inte ärftlig men trots detta har ärftliga faktorer ändå påvisats. Det är sällsynt att 
flera barn i en och samma familj drabbas av sjukdomen. Forskningen visar idag att det finns 
ett samband mellan omgivningsfaktorer såsom infektioner och genetiska faktorer som 
tillsammans kan resultera till sjukdomen (1). För att ställa diagnosen JIA ska patientens 
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ledinflammation ha pågått i minst 6 veckor, detta för att utesluta andra kortvariga varianter av 
inflammationer och infektioner som tillfälligt kan sätta sig i lederna (1). Det görs en noggrann 
utredning av patientens status och anamnes samt kliniska undersökningar (1,3). 
 
JIA indelas i 3 olika former beroende på antalet leder som är drabbade och om systemiska 
symptom påträffas såsom feber, hjärtsäcksinflammation, förstorade lymfkörtlar och blekröda 
utslag på exempelvis på armar och stjärt. De olika formerna är systemisk JIA, polyartikulär 
JIA och oligoartikulär JIA (10). 
 
Systemisk JIA 
Denna form av JIA debuterar i en akut fas med hög feber, förstorad lever och svullna 
lymfkörtlar. Ibland kan även blekröda utslag förekomma på mage och extremiteter. Denna 
form av JIA är inte vanlig då den endast utgör cirka 10 % av dem som är drabbade av 
sjukdomen. Ledbesvären framträder inte alltid vid insjuknandet utan kan uppträda i ett senare 
skede. Systemisk JIA övergår oftast till polyartikulär ledsjukdom efter den akuta fasen (1,10). 
 
Polyartikulär JIA 
Vid polyartikulär JIA drabbas 5 eller flera leder och de karaktäristiska symptomen för 
systemisk JIA har inte uppstått. Debuten av polyartikulär JIA uppstår vanligast i de stora 
lederna såsom knä-, fot- och handleder. Efter en tid sprider sig inflammationen vidare till små 
leder exempelvis fingrar och tår. Denna form av JIA är vanligare hos flickor än hos pojkar 
och utgör cirka 40 % av de drabbade. Den debuterar oftast före 6 års ålder (10). 
 
Oligoartikulär JIA 
Denna form av JIA innebär inflammation i upp till 4 leder och de karaktäristiska symptomen 
för systemisk JIA saknas. Detta är den vanligaste formen av JIA och utgör cirka 50 % av de 
drabbade. Den drabbar främst flickor i förskoleåldern. De leder som oftast blir inflammerade, 
är precis som vid polyartikulär JIA, de större lederna. Vid oligoartikulär JIA kan även leder i 
nacke och käke drabbas av inflammation (1,3,10). Denna form av JIA drabbar inte bara 
lederna utan kan även skada regnbågshinnan i ögat (1). Av de patienter som får diagnosen 
oligoartikulär JIA är det cirka 15 % som får inflammation i regnbågshinnan. Oligoartikulär 
JIA är den form av JIA som har bäst prognos och risken för senare funktionsnedsättningar är 
liten (3,10). 
 
Mediciner har utvecklats för att dämpa inflammationen i lederna vilket gör att smärtan 
minskar och rörelseförmågan ökar. Den farmakologiska behandlingen som ges är en 
kombination av inflammationsdämpande medel (NSAID-preparat) och lokalbehandling 
(kortisoninjektioner). En annan viktig del i vården kring patienter med JIA är ett så kallat 
reumatikerteam, där sjuksköterskan har en viktig roll. För att få en optimal behandling är det 
av stort värde att samarbetet fungerar mellan patienten, familjen och teamet. Barnläkarna har 
en central roll i teamet då de har fördjupade kunskaper om barnens reaktioner på en kronisk 
sjukdom och hur deras ålder och mognad är relaterat till dessa reaktioner (3). 
 
Vid patientundervisning är viktiga mål att få patienten att känna självkänsla och få 
självkännedom. Detta för att patienten ska kunna utveckla en optimal egenvård och ett 
ansvarstagande inför de hälsoval som patienten har framför sig. Denna undervisningsform 
präglas av den humanistiska traditionen där ett förändrat beteende och tänkande är kärnan i 
patientundervisningen (11). Empowerment är ett annat centralt begrepp inom 
patientundervisningen där strävan är att öka patientens aktivitet och motivation. Denna form 
av patientundervisning försöker skapa en förståelse av patientens föreställningar av 
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omvårdnaden. Här bestämmer patienten själv i samråd med vårdpersonalen över den vård som 
erbjuds och patienten kan avgöra vilka hälsoresurser som han eller hon har. Sjuksköterskan 
ska tillsammans med patienten reflektera över sjukdomssituationen och dess symtom som ska 
leda till insikt om egenvård. Empowerment handlar till stor del om mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten, ett möte som sker dagligen genom omvårdnad. Sjuksköterskan 
ska respektera patientens sjukdomsupplevelse och sjukdomsuppfattning. För att ge patienten 
möjlighet att vara delaktig i sin vård krävs det att miljön runt patienten är tillåten och generös. 
Denna goda miljö främjar patientens hantering av den nya livssituationen som uppkommit. 
Begreppet empowerment lägger vikten på sjuksköterskans förståelse om att patienten är den 
som innehar mest upplevelse och kunskap om sin sjukdomssituation. Sjuksköterskan ska 
genom sitt arbetssätt få patienten att tro på sin egen förmåga att klara av sin situation samt 
inge kraft och styrka. Sjuksköterskan ska även förstå och respektera patientens förkunskaper 
vad det gäller minimering av sitt lidande. Då patienter oftast har begränsade 
patologikunskaper blir det mer naturligt att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv (12). 
 
När barn och ungdomar med familjer drabbas av en kronisk sjukdom behöver de anpassa sin 
livssituation för att uppnå ett så bra välbefinnande som möjligt. För att kunna hantera 
anpassningen till den nya livssituationen behöver dessa patienter stöd. För att sjuksköterskan 
ska förstå patientens individuella behov av stöd bör sjuksköterskan arbeta ur ett 
empowermentperspektiv. För att uppnå en optimal vård behöver sjuksköterskan känna till hur 
patienten med familj tänker och hanterar egenvården i vardagen (12). 
 
När diagnosen är fastställd börjar processen att lära sig leva med sjukdomen och det nya livet. 
En frustration kan uppstå hos dessa patienter och deras familjer eftersom prognosen för 
sjukdomen är omöjlig att förutse. Detta gör att patienterna och föräldrarna inte kan få den 
information de önskar. För familjerna kommer det vanligtvis som en nyhet att barn kan 
drabbas av ledgångsreumatism. JIA är för de flesta en okänd sjukdom vilket bidrar till en 
känsla av osäkerhet inför framtiden. De som särskilt drabbas av denna känsla är tonåringar 
som genomgår sin frigörelseprocess. Sjukdomen medför att dessa tonåringar återigen blir 
beroende av sina föräldrar och de kan känna sig annorlunda gentemot sina friska kamrater (3). 
 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa hur barn och ungdomar med JIA upplever och hanterar det 
dagliga livet. Målet med studien var att få förståelse för dessa barn och ungdomars situation 
och deras behov av stöd. 
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. I Cinahl användes sökorden 
rheumatoid, adolescence och child. Sökordet som användes i PubMed var juvenile chronic 
arthritis, detta ord kombinerades i sin tur med psychological och psychosocial. 
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Inklusionskriterierna var barn och ungdomar mellan 0-18 år, båda könen, vetenskapliga 
artiklar skrivna mellan 1988-2006. 
 
Sökningarna ägde rum 2006-10-04 och 2006-10-05 på biomedicinska biblioteket i Göteborg. 
 
Tabell 1. Artikelsökning i databaserna Cinahl och PubMed. 
Databas 
 

Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

Referens i 
arbetet 

Cinahl 
 

Rheumatoid AND 
adolescence OR 
child 
Limits: abstract 
available, peer 
reviewed, research 
article 

156 58 18 12 21-25, 29-
31, 34, 39, 
40, 42 
 

Pubmed Juvenile chronic 
arthritis AND 
psychological 
Limits: humans, 
english articles, all 
child 0-18 years 

130 41 11 11 14-19, 26, 
28, 36-38 

Pubmed Juvenile chronic 
arthritis AND 
psychosocial 
Limits: humans, 
english articles, all 
child 0-18 years 

116 38 3 3 20, 27, 32 

 
I resultatet återfinns 3 vetenskapliga artiklar (ref. 33, 35, 41) som hittades genom 
osystematisk kedjesökning, det vill säga manuell sökning i de redan funna artiklarnas 
referenslista. Urval 1 gjordes genom att abstrakt lästes. Urval 2 gjordes genom läsning av 
artiklarna från urval 1 och därefter genom att diskutera deras relevans till syftet. Det totala 
antalet artiklar som inkluderades i studien var 29 (bilaga 1). Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
granskades utifrån protokoll för artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ metod (13). 
Resultatet av granskningen är presenterat i bilaga 1. 
 
Databearbetning 
 
Efter genomläsning av de 29 artiklarna diskuterades resultaten gemensamt i gruppen. Därefter 
granskades resultaten i artiklarna ytterligare. Ur artiklarna framkom 11 delområden som var 
relevanta till syftet. Dessa var smärta och stelhet, närvaro, stöd, osäkerhet inför framtiden, 
beteende och sinnesstämning, överbeskydd och beroende, samtal, deltagande, kontroll och 
acceptans, tillgänglighet samt compliance. Bland dessa valdes 4 huvudområden ut: 
psykosocialt, aktivitet och skola, copingstrategier och information och kunskap. Resultaten i 
artiklarna lästes ännu en gång och färgkodades efter huvudområdena för att säkerställa att 
dessa fanns representerade i artiklarna. Utifrån färgkodningarna sammanställdes resultatet. 
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Tabell 2: Huvudområden och delområden 
Psykosocialt Aktivitet och skola Copingstrategier Information och 

kunskap 
Beteende och 
sinnesstämning 
Osäkerhet inför 
framtiden 
Smärta och stelhet 
Stöd 

Deltagande 
Överbeskydd och 
beroende 
Närvaro 

Kontroll och 
acceptans 
Samtal 

Tillgänglighet 
Compliance 

 
 

Resultat 
 
Psykosocialt  
 
I en studie visar det sig att barn som lider av en kronisk sjukdom har 2 gånger så stor risk att 
drabbas av psykosociala problem i jämförelse med friska barn (14). Faktorer som påverkar det 
psykosociala välbefinnandet hos barn, ungdomar och deras familjer är beteende, 
sinnesstämning, osäkerhet inför framtiden, smärta, stelhet och stöd. 
 
Beteende och sinnesstämning 
I Huygens et al studie gjordes en undersökning om det fanns några signifikanta skillnader 
mellan barn och ungdomar med sjukdomen JIA och friska barn och ungdomar när det gäller 
psykologiskt beteende och social anpassning. Det framkommer att självkänsla, prestation, 
motivation, kroppsmedvetandet och rädslan för att misslyckas inte skiljer sig mellan de två 
grupperna. Förekomsten av depressiva symptom och oro i sociala situationer skiljer sig inte 
heller mellan grupperna. Det som däremot skiljer sig mellan de 2 grupperna är att barnen med 
JIA anser sig ha sämre sammanhållning i sina familjer (15). 
 
Noll et al undersöker sin hypotes om att barn med JIA skulle ha ökade sociala, emotionella 
och beteendeproblem än sina friska kamrater. Studien misslyckas med att bekräfta hypotesen, 
då inga skillnader mellan JIA-barn och de friska barnen återfinns. Dessa variabler skiljer sig 
inte heller mellan barn med olika form och svårighet av JIA (16). Till skillnad från 
ovanstående studier visar studien av Ungerer et al att barn med JIA i grundskolan ofta känner 
sig ensamma och blir retade på grund av sin sjukdom. Det visar sig att barnen som blir retade 
har sämre anpassningsförmåga. Känslor av ensamhet och att bli retad är överrepresenterat hos 
de barn som har lågt självförtroende och låg självuppfattning. Även ungdomar på 
gymnasienivå upplever dessa känslor men deras oro fokuserar mer på den begränsade 
aktivitetsförmågan och hur framtidsutsikten med jobb och samliv kommer att se ut. 
Majoriteten av ungdomarna tycker att sjukdomen påverkar deras självförtroende negativt och 
skapar mer begränsningar (17). Barn som upplever utanförskap eller har ett problematiskt 
beteende rapporterar mer depressiva symptom än de barn som är accepterade (18). 
 
I studien ”Psychosocial adjustment in juvenile arthritis” mäts graden av internalisering och 
externalisering hos barn med JIA mellan åldrarna 4-16 år. Studien visar att både flickor och 
pojkar med JIA i alla åldrar är hämmade och stänger in känslor såsom ängsla och oro 
(internalisering). Internalisering används i större grad än externalisering, som innebär att 
uttrycka sina känslor genom exempelvis aggressivitet och dåligt uppförande.  
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Dåligt uppförande är relaterat till ålder, ju äldre barnen och ungdomarna blir desto sämre 
uppförande har de (19). Det finns dock inget betydande samband mellan smärtans intensitet 
och hur barnen uppför sig (20). 
 
Osäkerhet inför framtiden 
Det visar sig att utöver de vanligt förkommande problemen under ungdomsåren tillkommer 
oro och rädsla relaterat till JIA. En av ungdomarnas rädslor är att bli isolerade på grund av 
andras rädsla och okunskap inför sjukdomen (21). Föräldrar till barn med JIA uttrycker 
känslor av hjälplöshet och ilska. Dessa känslor uppkommer när de inte längre kan hjälpa sina 
barn att lindra smärtan och lidandet. Även maktlöshet, för lite information och känslan av 
försvinnande i stora system såsom sjukvården utlöser en känsla av hjälplöshet (22). En del 
barn har negativa tankar om sin situation och sin framtid, en del uttrycker även en längtan av 
att dö. Vardagslivet innehåller mycket oro och ängslan, att aldrig veta hur nästa dag kommer 
att bli är svårt för barnen. Ovissheten leder till problem med att vara spontan och impulsiv och 
det gör att barnen känner förtvivlan, ledsamhet, aggression och tillbakadragande. Barnen 
anser att framtiden känns grym, diffus och fragmenterad (23). Föräldrarna uttrycker 
frustration när de tänker på barnets övergång från barn till ungdom, då barnen börjar ställa 
mer frågor och undrar över sin egen existens inför framtiden (24). 
 
Smärta och stelhet 
Barnens upplevelser av sin smärta är individuell. Smärtan är osynlig för omgivningen vilket 
gör att barnens smärta kan misstolkas (25). Barnens välmående påverkas av smärtan och 
antalet smärtfria dagar (26). Smärtan kontrollerar barnens liv, det vardagliga livet är fyllt av 
smärta och restriktioner vilket hindar dem från att leva sådana liv som deras friska kamrater 
lever. Livet fylls av ett känslomässigt pendlande mellan hopp och förtvivlan om tillfrisknande 
(23). När barnen vaknar med smärta och stelhet kan känslor som ilska, maktlöshet, ängslan 
och oro förekomma. Vila och varma bad är något som används för att orka med det dagliga 
livet (25). Smärtans intensitet varierar vilket gör att barnen vissa dagar kan leka och leva som 
sina friska kamrater, för att andra dagar inse att smärtan har tagit överhand. Detta leder till en 
känsla av frustration, hjälplöshet och osäkerhet inför framtiden (23). Barn och föräldrar har 
ofta olika åsikter om smärtans frekvens, intensitet och varaktighet. De visar låg 
överenskommelse när det gäller smärtintensitet, ansenlig överenskommelse när det gäller 
frekvens av smärta och bra överenskommelse när det gäller smärtans varaktighet. Barn som 
haft sjukdomen en kortare tid uppvisar mer depressiva symptom, mer smärta och mer 
bekymran över smärtan än de barn som haft sjukdomen en längre tid (27). En studie visar 
även att det finns ett samband mellan depressiva symptom, smärta, utanförskap och 
problematiskt beteende. Barn med högre smärta rapporterar mer depressiva symptom (18). 
 
Stöd 
Barn som upplever stöd från klasskamrater har lägre grad av depressiva symptom än de som 
inte upplever stöd från sina klasskamrater. Stöd från föräldrar är också en viktig faktor för att 
barnens känslomässiga anpassningsproblem ska minska (17,28). Det upplevs viktigt för 
barnen att känna stöd och bli trodda. Stöd från sjukvårdspersonalen anses vara extra viktigt 
för barnen, dock visar det sig att inte all personal lyssnar och tror på barnen i den utsträckning 
som barnen önskar (23). Barnen och föräldrarna har inte alltid samma uppfattning om 
osäkerheten kring sjukdomen. Detta resulterar i att föräldrarna blir utmattade och att de inte 
kan ge barnen det stöd de behöver, vilket i sin tur leder till att barnen uppvisar depressiva 
symptom (29). De barn som uppfattar sin nivå av handikapp och smärta annorlunda än sina 
föräldrar, uppvisar mer depressiva symptom än de som har samma uppfattning som sina 
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föräldrar. Depressiva symptom har dock inget samband med sjukdomsgrad eller form av JIA 
(27). 
 
Aktivitet och skola 
 
Barn och ungdomars deltagande och närvaro i aktiviteter och skola påverkas av smärta, 
stelhet och trötthet. Dessa symptom kan även leda till ett överbeskydd från omgivningen samt 
ett beroende av andra människor. 
 
Deltagande 
I en studie gjord av Hackett framkommer det att graden av trötthet har inverkan på barnets lek 
och fritidsaktiviteter. Tröttheten gör att barnet inte leker, sportar och socialiserar sig som 
andra barn. Barn med JIA leker mer stillasittande innelekar, vilket ger känslan av att vara 
annorlunda och ensam, vilket i sin tur leder till att barnen blir ledsna (30). Det visar sig att 
barnen oftare drar ner på sociala aktiviteter än på skolan (31), dock försöker barnen trotsa 
smärtan och vara med på så mycket sociala aktiviteter som möjligt (25). Huygens et al studie 
visar att barnen upplever att de är lika kompetenta som sina friska kamrater när det gäller det 
dagliga livets uppgifter såsom skola. Däremot anser de sig ha mindre kompetens vad det 
gäller idrottssammanhang (15). Att vara med på skolgymnastiken är en viktig del för barnens 
välmående, en bra dag anses vara när deltagande i gymnastiken är möjligt (25). I en studie 
gjord av Harris et al gjordes en klassrumsobservation där barn med JIA jämförs med en frisk 
kamrat. Resultatet från observationen visar att deras beteende och relationer gentemot 
varandra inte skiljer sig märkbart (32). 
 
Överbeskydd och beroende 
Barn och ungdomar med JIA har en önskan om att inte bli särbehandlade på grund av sin 
sjukdom. Det överbeskydd som kan förekomma från föräldrar och lärare är något de inte 
uppskattar (21,23,25). Sjukdomen och smärtan leder till ett beroende av andra människor. 
Barnen upplever att de lever i beroende av andra människors hjälp och anser att det är svårt att 
utveckla tillräckligt mycket självförtroende för att våga säga nej till hjälp. Risken att såra 
någon som barnen senare kan behöva hjälp av är överhängande och det gör det hela svårt (23). 
Det finns en tendens till att föräldrar sätter gränser för barnens aktiviteter för att skydda dem, 
föräldrarna underskattar sina barns förmågor (19). En konsekvens av JIA är att familjen har 
mindre energi och tid för att leka och umgås tillsammans på fritiden. En annan konsekvens av 
sjukdomen är att föräldrarna behöver dela på sig då det är helg eller lov för att tillgodose de 
olika förutsättningarna till aktivitet hos barnen i familjen (22). 
 
Närvaro 
Skolnärvaron sviktar hos barn och ungdomar med JIA. Trots att dessa barn har bra närvaro 
finns en signifikant skillnad i jämförelse med friska barn (33). I genomsnitt är barnen borta 
från skolan 3,7 dagar under 2 månader (26). De barn med systemisk JIA och polyartikulär JIA 
är de som har mest skolfrånvaro (33). En ökning av dagliga symptom såsom smärta, stelhet 
och trötthet påverkar skolgången och sociala aktiviteter negativt (34). Det största ADL-
problemet i skolan är att skriva, även vid andra moment där händerna används uppstår 
problem exempelvis att öppna dörrar och att gå på toaletten. Andra ADL-problem som 
förekommer i samband med skolan är att komma i tid, gå på och av skolbussar, gå i trappor, 
bära böcker och bära brickor i matsalen. Barn med systemisk JIA och polyartikulär JIA 
upplever mer ADL-problem än de barn med oligoartikulär JIA (35). Att sköta sin hygien, att 
klä på sig och att gå klarar barnen dock med mindre svårigheter (26). 
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Copingstrategier 
 
För att klara av och hantera det dagliga livet använder sig barn och ungdomar av 
copingstrategier såsom kontroll och acceptans samt samtal. 
 
Kontroll och acceptans 
Faktorer såsom kontroll över smärtan och rationellt tänkande är viktigt för hur barnen hanterar 
och upplever sin smärta. De barn som har kontroll över smärtan och kan tänka rationellt har 
visat sig uppleva mindre smärta och färre smärtpunkter. En användbar copingstrategi för 
barnen är att förhålla sig lugnt till sin smärta. Andra förekommande strategier är tro och hopp 
om tillfrisknande och att ignorera sin smärtkänsla (36). Även egna kognitiva instruktioner 
används av barnen (37). Kognitivt tänkande och avslappningsövningar minskar smärtan hos 
barn med JIA (28). Att kunna tänka kognitivt om sin hälsa återspeglar tron på att ha kontroll 
över smärtan, att det finns medicinsk behandling för smärtan och att det finns möjlighet att 
fungera trots smärtan. Det kognitiva tänkandet angående aktivitet och träning går ut på att inte 
begränsa aktiviteten och träningen på grund av smärtan (38). Barn och ungdomar med JIA lär 
sig genom sina egna upplevelser och erfarenheter att hantera sin smärta. Strategier som 
används för att hantera det dagliga livet är planering och prioritet (25). I en studie som Sawyer 
et al har gjort använder sig föräldrar av en problemlösande copingstrategi för att möta de 
vardagliga problemen som kan uppstå i familjen med ett barn med JIA. Även barn använder 
sig utav den problemlösande copingstrategin (37). 
 
Vad det gäller copingstrategier vid lek och fysisk aktivitet använder sig barn utav 
återhämtning där de lämnar leken och aktiviteten för att istället leka ensamma exempelvis läsa 
en bok eller titta på tv. En annan strategi är att stanna kvar där leken pågår för att ta del av det 
som händer och att kunna delta i leken igen när kraften återkommer. Anpassning används som 
copingstrategi i form av exempelvis att gå i stället för att springa, ändra lekens regler eller att 
sätta sig ner men att ändå kunna vara med i leken (30). Utifrån sina förutsättningar anpassar 
barnen och ungdomarna sin aktivitetsnivå (25). 
 
I Woodgates studie får ungdomarna svara på hur de hanterar sjukdomen. En av 
copingstrategierna visar sig vara att acceptera situationen som den är, dåliga perioder övergår 
till bättre även om det kan ta tid. Det gäller att balansera känslorna av hopp och förtvivlan, 
samt att tänka positivt och göra det bästa av situationen. En annan copingstrategi som 
förekommer är att inte göra sjukdomen till första prioritet. Ungdomarna anser det vara av stor 
betydelse att ge sig själva beröm för att klara av det vardagliga livet (21). 
 
Samtal 
Det är av stort värde för ungdomarna att kunna samtala med någon om sjukdomen. Utifrån en 
del ungdomars perspektiv är det viktigt att kunna tala med sin familj om sjukdomen, andra 
vill hellre tala med någon som själv är drabbad och som befinner sig i samma situation. Detta 
gör att de inte känner sig ensamma. Det finns även de ungdomar som inte vill tala med någon 
som själv är drabbad då det kan bli tröttsamt att alltid tala om sjukdomen (21). Stödgrupper 
anses bra, det påverkar barnens identitet på ett positivt sätt. De får dela med sig av upplevelser 
av smärtan, sjukdomen och livssituationen. Barnen får ett annat perspektiv på sitt eget liv och 
sin sjukdom genom att träffa andra i samma situation (23). 
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Information och kunskap 
 
För att uppnå en optimal hantering av sin nya livssituation är det viktigt med en 
tillfredsställande information och kunskap. Bra och lättillgänglig information och kunskap 
leder till god compliance. 
 
Tillgänglighet 
Både barn och föräldrar uttrycker behov av större tillgänglighet och lättare tillträde till 
information och mer omfattande undervisning. De anser att det saknas kunskap om hantering 
av sjukdomen i hemmet, psykosocial påverkan av sjukdomen och barnens framtidsutsikter. 
Barnen vill veta i vilken utsträckning de inte kan delta i fysiska aktiviteter, om de kommer bli 
retade och hur de ska hantera problemen när de uppkommer. Barnen vill också veta varför de 
behöver ta mediciner och vilka biverkningar medicinerna ger. Information om att barn med 
JIA kan ha bra och dåliga dagar och att symptomen kan variera på en och samma dag anses 
även viktigt att få. Både barn och föräldrar anser att de skulle ha lättare att hantera sjukdomen 
med denna information. Deras önskan är inte enbart fakta om sjukdomen utan det finns även 
en önskan om information och undervisning i form av diskussionsgrupper, där en ökad 
möjlighet att ställa frågor finns. I diskussionsgrupperna ska inte bara det reumatiska teamet 
finnas med utan även personer från samhället med personliga erfarenheter ska ingå. De önskar 
att samhället generellt ska få mer information om sjukdomen, detta skulle resultera i ökad 
empati för dessa barn. Barnen vill att andra ska förstå deras behov men de känner ofta att de 
inte har tillräckligt med kunskap för att berätta om sin sjukdom. Barnen tycker det är speciellt 
svårt att hävda sina behov i skolan och det är oftast förenat med bristande förståelse och 
kunskap hos lärarna. Barnen upplever det svårt att ställa frågor om sjukdomen i kliniska 
miljöer. De har svårt att förstå och komma ihåg den muntliga information som ges. De barn 
som får möjlighet att se på video om JIA har visats sig vara mer optimistiska till sjukdomen. 
De tycker att det hjälper att se andra barn berätta om sina upplevelser av att leva med 
sjukdomen och det gör att de känner sig mindre isolerade (24). Föräldrar till barn med JIA 
upplever att sjukvårdspersonalen inte ger det stöd och den information som föräldrarna 
behöver för att kunna vårda ett barn med JIA i vardagen. Föräldrarna upplever att de lämnas 
ensamma med att lära sig hantera sjukdomen och att klara av den nya situationen i familjen 
(39). På grund av bristande kunskap och information angående effekterna av aktivitet hos 
barn med JIA ges restriktioner av föräldrar, vänner och skolpersonal. Detta av rädsla för att 
barnen ska skada sig. Även barnen saknar ibland kunskap om effekterna av aktivitet som gör 
att de själva påtvingar sig restriktioner som begränsar deras lekerfarenhet (30). 
 
Compliance 
Ungdomar tycker det är svårt att följa behandlingsprogram när de inte ser någon förbättring i 
sin sjukdom. Vid dessa situationer känner de en hjälplöshet och tror inte på 
behandlingsplanen (21). I en studie som Schanberg et al har gjort undersöks användbarheten 
av dagliga dagboksanteckningar hos barn och ungdomar med JIA. Resultatet av 
dagboksanvändandet är att barnen och ungdomarna får mer insikt i sin sjukdom, hur den 
påverkar deras dagliga liv och hur de hanterar sjukdomen (40). Den högsta graden av 
compliance är besök hos sjukvårdspersonal. De tre lägsta nivåerna av compliance är 
medicineringen, användning av hjälpmedel och psyko- och arbetsterapi. Anledningen till att 
ungdomarna inte använder hjälpmedel är att de inte vill visa omgivningen att de har problem. 
Det är viktigt för dem att inte vara annorlunda än sina kamrater och att inte sticka ut i 
mängden (41). Ju mer ungdomar med JIA aktiverar sig desto mindre röker de och deras 
alkoholintag minskar, detta leder till bättre compliance. De ungdomar som tycker att JIA är ett 
hot mot deras välmående har sämre compliance än de som inte tycker att JIA hotar deras 
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välmående (42). Stöd från föräldrar, kompisar och sjukvårdspersonal bidrar till god 
compliance. Det visar dock att ålder, familjestorlek, grad av sjukdom och familjebild inte har 
några betydelsefulla samband med compliance (41). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa hur barn och ungdomar med JIA upplever och hanterar det 
dagliga livet. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed då dessa 
innehåller forskning inom omvårdnad. Flera sökord kombinerades för att få ett adekvat och 
hanterbart litteraturmaterial, vilket kan ses som en styrka. Då MeSH termer och Cinahl 
headings gav för få träffar användes fritextord som sökord i både Pubmed och Cinahl. 
Sökordet everyday life prövades i både Cinahl och Pubmed då det ingår i studiens syfte men 
detta gav få träffar. Få artiklar i första sökningen var relevanta för syftet trots antalet träffar. 
Sökningen utökades därför till databasen Pubmed med samma sökord som vid sökningen i 
Cinahl. Dock lyckades inte detta då träffsäkerheten fortfarande var låg. Istället för rheumatoid 
valdes sökordet juvenile chronic arthritis i kombination med psychological och psychosocial 
vilket gav ett mer träffsäkert sökresultat. Tre artiklar hittades genom osystematisk 
kedjesökning som användes till resultatet vilket kan ses som en svaghet eftersom de inte föll 
ut i sökningarna. När resultatartiklarna var funna delades dessa upp inom gruppen och 
granskades. Sedan delgavs innehållet i de vetenskapliga artiklarna mellan 
gruppmedlemmarna. Därefter diskuterades och värderades innehållet i artiklarna mot studiens 
syfte. Att dela upp artiklarna enligt ovan kan ses som en svaghet då det finns en risk att gå 
miste om relevant information. Dock har gruppmedlemmarna gemensamt testat samtliga 
huvudområden och delområden mot artiklarna vilket ger en trovärdighet i studiens resultat. 
 
Det var en styrka för resultatet att både kvantitativa och kvalitativa artiklar fanns med i 
resultatet, då området kunde belysas ur olika perspektiv. Majoriteten av studierna, 14 stycken, 
var gjorda i USA. Fyra artiklar kom från Storbritannien, 3 från Sverige, 2 från Finland, 2 från 
Norge, 2 från Australien, 1 från Holland och 1 från Kanada. Dessa länder har likvärdiga 
levnadsförhållanden som Sverige, detta gör att resultatet i denna studie kan anses applicerbart. 
De utvalda artiklarna hade publicerats mellan åren 1988-2006 vilket kunde ses som en 
svaghet till resultatet. Detta eftersom att forskningen fortskrider kontinuerligt och kvaliteten 
av mediciner och hjälpmedel troligen har förbättrats. Däremot när det gäller upplevelser och 
hantering av det dagliga livet ansågs inte ovanstående årsintervall vara någon svaghet i 
studiens resultat. Detta för att barn och ungdomars upplevelser och hantering av sjukdomen 
inte behöver skilja sig signifikant i ett tidsperspektiv. 
 
Resultatdiskussion 
 
Av artiklarna som valdes till resultatet var 19 kvantitativa, 8 kvalitativa och 2 var både 
kvantitativa och kvalitativa. De inkluderade kvantitativa artiklarna hade en väl beskriven 
metod och bortfallsanalys samt en tydlig problemformulering. Majoriteten av de kvantitativa 
artiklarna använde sig utav reliabilitets- och validitetstestade mätinstrument vilket ökade 
trovärdigheten i de kvantitativa studiernas resultat. De flesta av de kvalitativa 
resultatartiklarna använde sig utav flera datainsamlingsmetoder exempelvis 
dagboksanteckningar och videofilmsinspelning för att höja trovärdigheten i deras resultat. 
Validiteten i studierna kan ifrågasättas eftersom JIA är en sjukdom som har ett föränderligt 
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förlopp och därför kan resultaten i studierna variera beroende på när i sjukdomsförloppet 
studierna genomfördes. Detta visade på att det verkade vara svårt att forska inom detta 
område och att inte forskningsresultaten kan generaliseras på denna population. 
 
Psykosocialt 
 
Vid patientundervisning är viktiga mål att patienten ska känna självkänsla och få 
självkännedom enligt den humanistiska traditionen (11). Forskning visar att en kronisk fysisk 
sjukdom i barn- och ungdomsåren är en riskfaktor för psykosociala handikapp (4). Aasland et 
al visar att barn som lider av en kronisk sjukdom har två gånger så stor risk att drabbas av 
psykosociala problem i jämförelse med friska barn (14). Det redovisas även i Ungerer et al 
studie att barn i grundskolan med diagnosen JIA kan ha psykosociala problem såsom känslor 
av ensamhet, utanförskap, lågt självförtroende och dålig självuppfattning (17). Det verkar 
vara svårt för barn med JIA i grundskolan att både hantera sin sjukdom, finna sin identitet och 
smälta in ibland sina friska kamrater. 
Ungerer et al tar även upp i sin studie att ungdomar på gymnasienivå upplever samma typ av 
psykosociala problem som grundskolebarn men gymnasieungdomarnas oro fokuserar mer på 
den begränsade aktivitetsförmågan och hur framtiden kommer att se ut vad det gäller jobb och 
samliv (17). Tankar om framtiden, vad det gäller jobb och samliv, är viktiga delar i alla 
ungdomars vardagliga liv som kräver förståelse från omgivningen. Om det dessutom finns ett 
fysiskt handikapp relaterat till JIA som medför begränsad aktivitetsnivå kan oron för detta 
fysiska handikapp förvärra deras psykiska hälsa och dagliga liv. 
Det finns studier som visar motsatsen till Aasland et al och Ungerer et al resultat vad det 
gäller psykosociala problem. Det framkommer i Huygens et al studie att det inte finns några 
signifikanta skillnader vad det gäller psykosociala problem mellan barn och ungdomar med 
JIA och friska barn. Självkänsla, prestation, motivation, kroppsmedvetande och rädslan för att 
misslyckas skiljer sig inte mellan de två grupperna. Depressiva symptom visar sig i denna 
studie inte heller skilja sig åt mellan grupperna (15). Likaså bekräftar Noll et al att barn med 
JIA inte har mer sociala, emotionella och beteendeproblem än friska barn (16). 
 
Det är förvånande att Huygen et al och Noll et al kommer fram till motsatsen av vad Aasland 
et al och Ungerer et al visar i deras studier. Det känns som en självklarhet att barn och 
ungdomar som lever med en kronisk sjukdom ska ha mer psykosociala problem än friska 
barn. Eftersom JIA är en sjukdom där symptomen kan variera på en och samma dag, kan det 
vara svårt att få fram ett tillförlitligt resultat vad det gäller deras dagliga välbefinnande. 
Problemet med studier där det inte framkommer några skillnader mellan barn och ungdomar 
med JIA och friska barn och ungdomar är att det kan uppstå en nonchalans mot dessa barn 
och ungdomars osynliga sjukdomssymptom. 
Britton et al fann i deras studie att föräldrar till barn med JIA upplever känslor som ilska och 
hjälplöshet när de inte längre kan hjälpa sina barn att lindra smärtan och lidandet (22). Detta 
visar att även föräldrar behöver hjälp med att hantera sin ilska och hjälplöshet. Om inte hjälp 
når ut till föräldrarna är risken stor att deras ilska och hjälplöshet speglar sig i barnen och 
ungdomarnas dagliga liv. 
Hansen säger att om föräldrarna är oroliga kan denna oro smitta av sig på barnet. Därför 
behöver föräldrarna kunskap så att de i sin tur kan agera som stöttepelare till sina barn och 
kunna ge svar på de frågor som barnet har (43). I tre olika studier i resultatet visar det sig att 
barn och ungdomar med JIA har en önskan om att inte bli särbehandlade. Det framkommer 
även i dessa studier att lärarna och föräldrarna överbeskyddar barnen och ungdomarna vilket 
de inte uppskattar (21, 23, 25). När barnen och ungdomarna känner sig överbeskyddade kan 
möjligtvis känslan av oro och ängslan öka vilket i sin tur kan göra symptomen mer påtagliga. 
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Aktivitet och skola 
 
Hackett visar i sin studie att nivån av trötthet har inverkan på barnens lek och fritidsaktivitet. 
Trötthet gör att barnen undviker lek, sport och andra aktiviteter. I denna studie framkommer 
det även att barn med JIA väljer att leka mer innelekar (30). Även smärtan påverkar barnens 
lek och aktivitet då den blir som mest intensiv vid rörelse och belastning (3,9). En konsekvens 
utav JIA hävdar Britton, är att familjen har mindre energi och tid för att leka och umgås 
tillsammans på fritiden. En annan konsekvens av JIA är att föräldrarna behöver dela på sig då 
det är helg och lov för att tillgodose de olika förutsättningarna till aktivitet hos barnen i 
familjen (22). Detta påvisar att det inte endast är barnet som blir påverkad av sjukdomen utan 
hela familjen blir drabbad av dess konsekvenser. Vad det gäller familjens gemensamma 
aktiviteter kan dessa bli försämrade då inte hela familjen kan vara på en gemensam 
aktivitetsnivå. Om familjer inte kan göra aktiviteter tillsammans kan det finnas en risk att 
föräldrarna glider ifrån varandra och en skilsmässa kan uppstå. 
Barn och ungdomar med JIA har en lägre skolnärvaro än friska barn enligt Lovell et al. Det är 
de barn med systemisk och polyartikulär JIA som uppvisar mest skolfrånvaro (33). Det är 
även dessa barn som har mest ADL-problem i skolan. Några av de ADL-problem som uppstår 
i skolan hos dessa barn är bland annat att skriva, öppna dörrar och att komma i tid (35). Om 
barnen och ungdomarna har en låg skolnärvaro kan detta eventuellt resultera i dåliga betyg 
vilket kan försämra deras framtidsutsikter vad det gäller vidare utbildning och jobb. 
Brist på sömn har en negativ påverkan på barns prestation i skolan, detta skriver Labyak et al i 
sin studie (44). ADL-problemen kan leda till missuppfattningar hos skolpersonalen då de kan 
tro att barnen och ungdomarna är lata och har en ovilja. Det är av stor vikt att skolpersonalen 
får kontinuerlig information om sjukdomen och dess konsekvenser. 
 
Schanberg et al visar på att dagliga symptom såsom trötthet, smärta och ledstelhet påverkar 
skolgången och sociala aktiviteter negativt (34). Det finns en risk att tröttheten hos barn och 
ungdomar med JIA kan tolkas som ovilja och nonchalans av skolpersonal och samhälle. På 
grund av tröttheten kan det finnas en risk att dessa barn och ungdomar upplevs som mindre 
kompetenta än sina friska kamrater. 
Huygen et al beskriver dock att barn med JIA upplever att de är lika kompetenta som sina 
friska kamrater vad det gäller skola men de anser sig mindre kompetenta vid fysiska 
aktiviteter (15). 
 
Copingstrategier 
 
En av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa barnen och ungdomarna och deras familjer med 
deras upplevelser och hantering av sjukdomen. Detta för att få dem att ta eget ansvar för den 
nya livssituationen och hantering av de begränsningar som sjukdomen medför i det dagliga 
livet. Sjuksköterskan ska finnas till för barnen och ungdomarna och deras familjer i form av 
stöd, handledning och undervisning (6). För att vården ska bli optimal behöver sjuksköterskan 
känna till hur de tänker och hanterar den vardagliga egenvården (12). 
 
Att få diagnosen JIA i tonåren kan vara traumatiskt och medföra en känsla av minskad 
kontroll och minskad förmåga att hantera de funktionella problemen och 
anpassningssvårigheterna som JIA medför (45). I tre av de inkluderade studierna i resultatet 
framkommer det att hur barnen och ungdomarna tänker har betydelse för deras 
smärtupplevelser (36-38). Schanberg et al finner i sin studie att barn som har kontroll över 
smärtan och kan tänka rationellt upplever mindre smärta och färre smärtpunkter (36). 
Thastum et al visar att kognitivt tänkande om sin hälsa återspeglar tron på att ha kontroll över 
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smärtan, att det finns medicinsk behandling och att det finns möjlighet att fungera trots 
smärtan (38). Sawyer et al menar att kognitivt tänkande och avslappningsövningar reducerar 
smärtan hos barn med JIA (37). Det är intressant, ur ett farmakologiskt perspektiv, hur 
kognitivt tänkande kan påverka och reducera smärtan. Detta skulle kunna möjliggöra att 
användandet av smärtstillande mediciner minskas och därmed även dess biverkningar samt att 
den kognitiva terapin ökar. 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av betydelse att effektiviteten inom hälso- och 
sjukvården förbättras och att de ekonomiska resurserna används på både kort och lång sikt 
(46). Det kanske är så att den dåliga ekonomin och tidsbristen inom vården gör att det inte 
finns tillräckligt med tid för att lära barnen, ungdomarna och deras familjer kognitivt 
tänkande, utan det är både snabbare och billigare att skriva ut smärtstillande mediciner. 
Sjukvårdens tillgång vad det gäller personal och ekonomi är viktiga faktorer för den vård som 
kan erbjudas (46). 
 
Det finns ett samband mellan ovanstående artiklar och Woodgates studie vad det gäller det 
kognitiva tänkandet. I Woodgates studie framkommer det att en av copingstrategierna som 
barnen och ungdomarna använder sig utav är att acceptera situationen som den är. De har ett 
positivt tänkande och balanserar känslorna mellan hopp och förtvivlan. En annan 
copingstrategi som framkommer i Woodgates studie är att inte göra sjukdomen till första 
prioritet (21). Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att fokusera på det friska i det dagliga livet 
(12). 
Detta är inte förvånande då resultatet i denna litteraturstudie visar att barn och ungdomar med 
JIA inte vill vara annorlunda och skilja sig från sina friska kamrater. Om de gör sjukdomen 
till första prioritet kan det bidra till att JIA dominerar och styr deras dagliga liv. Sjukdomen 
skulle även kunna bli mer synlig för omgivning och dominera deras personlighet. 
 
Samtal om sjukdomen visar sig också vara en copingstrategi som framkommit i Woodgates 
artikel. Det finns olika önskemål hos barn och ungdomar med JIA om hur dessa samtal ska gå 
till väga. Vissa barn och ungdomar vill tala med sin familj, andra vill samtala med någon som 
är i samma situation eller medverka i stödgrupper. Det finns även de som inte vill prata om 
sin sjukdom (21). Detta ger en tydlig bild av att barn och ungdomar använder sig av 
individuella copingstrategier för att kunna klara av att hantera det dagliga livet. 
Sjuksköterskan måste vara medveten om att den enskilde patienten har olika önskemål och 
respektera patientens sjukdomsuppfattning (12). 
 
Hackett visar i sin studie att copingstrategier förekommer vid lek och fysisk aktivitet. En 
strategi som en del barn använder sig av är återhämtning, då de lämnar leken och går ifrån för 
att vila. Andra barn vilar genom att lämna leken men stannar kvar för att iaktta den. Vissa 
barn väljer att anpassa leken och aktivitetens regler för att vila (30). Det kan vara så att de 
barn som väljer att gå ifrån leken går miste om gemenskapen. Ur ett empowerment perspektiv 
behöver dessa barn mer stöd för att tro på sig själva och för att öka deras motivation att stanna 
kvar i leken utifrån sin fysiska individuella nivå. Detta för att de ska känna sig delaktiga och 
få en gemenskap med sina friska kamrater. 
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Information och kunskap 
 
För att kunna hjälpa och förstå patientens individuella behov behöver sjuksköterskan använda 
sig utav den pedagogiska metoden empowerment. Delaktighet och motivation är centrala 
begrepp inom denna metod. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska det skapas en 
tillåten och generös miljö där patienten kan känna sig trygg och delaktig i sin egenvård (12). 
Hansen skriver att kommunikationen påverkas av den befintliga atmosfären. Hon säger att 
barn behöver känna trygghet för att kunna ta till sig kunskap och information (43). Flera 
studier i resultatet visar att det finns en brist i den information och kunskap som barn och 
ungdomar med JIA samt deras familjer efterfrågar (24, 30, 39). Resultatet visar även att det 
råder brist på stöd och tillåtande miljö (24, 39). Detta kan förklaras med att det råder tidsbrist 
inom vården. Om det inte finns tid för samtal med patienterna faller empowerment filosofin 
och det bidrar till försämrad information och kunskap. 
 
I studien av Barlow et al visas det att barn och föräldrar saknar kunskap om hantering av 
sjukdomen i hemmet, psykosocial påverkan av sjukdomen och kunskap om barnens 
framtidsutsikter. Studien visar också att med mer information om JIA skulle både barn och 
föräldrar ha lättare att hantera sjukdomen (24). Detta visar tydligt att om sjuksköterskan ger 
dem mer tid för samtal och planerar vården utifrån deras individuella förutsättningar kan 
empowerment användas på ett optimalt sätt. 
Barlows et al har även kommit fram till att det finns en efterfrågan av diskussionsgrupper hos 
barnen med JIA. I dessa diskussionsgrupper upplever barnen att det är lättare att ställa frågor 
om hantering av det dagliga livet än i den kliniska miljön (24). 
Om barnen får chans till att medverka i en diskussionsgrupp kan de eventuellt ta till sig den 
information och kunskap som ges då de träffar andra som är i samma situation. 
Schanberg et al visar i sin studie att dagliga dagboksanteckningar är positivt för att barn och 
ungdomar ska få insikt om sjukdomen (40). Kanske är det mer naturligt för ett barn och 
ungdom att skriva daglig dagbok och sedan utifrån denna få en inblick i sin egna individuella 
vardag. Detta blir även ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan i arbetet med att försöka sätta sig 
in i en patients livssituation. 
 
I en studie gjord av Kyngäs framkommer det att det är hög compliance vid besök hos 
sjukvårdpersonal och låg compliance vid medicinering och användning av hjälpmedel (41). 
En trolig orsak till detta kan vara att patienten visar respekt för avtalat möte med 
sjukvårdspersonal men som det beskrivs tidigare så kan tidsbristen vara orsaken till låg 
compliance vid medicinering och användning av hjälpmedel. Ju tydligare individuell 
information patienten får desto högre compliance uppvisas. Detta skulle troligen bidra till 
bättre egenvård i det dagliga livet. 
 
 

Konklusion 
 
Resultatet visade att forskningen inte är samstämmig vad det gäller psykiskt välmående hos 
barn och ungdomar med JIA. Skolnärvaron sviktade framför allt bland barn och ungdomar 
med systemisk- och polyartikulär JIA. Det största ADL problemet som förekom i skolan var 
aktiviteter där händerna var involverade såsom att skriva. Barns och ungdomars upplevelser 
av JIA var individuell och de skapade egna copingstrategier för att hantera det dagliga livet. 
Familjer med barn och ungdomar som drabbats av JIA fick för lite information om sjukdomen 
och dess konsekvenser för det dagliga livet. Det visade sig vara av stor vikt att sjuksköterskan 
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skulle vara följsam till det individuella välbefinnandet hos barn och ungdomar med JIA samt 
vara medveten om att välbefinnandet varierar från dag till dag hos varje enskild patient. 
 
 

Implikation 
 
Vidare forskning om JIA bör göras kvalitativt. Detta för att få en fördjupad förståelse om att 
hantering och upplevelser varierar i barn och ungdomars dagliga liv, då de är experter på sin 
egen sjukdom. Utbildning behövs inom de yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och 
ungdomar med JIA, såsom sjuksköterskor och skolpersonal. Eftersom JIA är en sjukdom som 
är individuell och går i skov är det av stor vikt att sjuksköterskan följer dessa patienters 
dagsform för att vården ska bli så optimal som möjligt. 


