
Bilaga 1, Artikelöversikt 
Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

14 
 
1996 
 
Norge 
 

Aasland A, 
et al. 
 

Psychosocial 
outcome in 
juvenile chronic 
arthritis: A nine 
year follows up 

Att undersöka hur den 
psykosociala hälsan hos patienter 
med juvenile kronisk artrit 
utvecklats i ett långt perspektiv, 
att fastställa sambanden mellan 
de psykosociala utfallet och 
sjukdomens variabler och att 
utforska hur familjestressfaktorer 
påverkar det psykosociala och 
fysiska utfallet i ett långt 
perspektiv.  

Kvalitativ  
 
n=9 

Det långsiktiga 
psykosociala utfallet var 
positivt hos de flesta av 
patienterna. Det 
psykosociala utfallet kunde 
förutsägas efter kroniska 
familjesvårigheter men var 
inte nära relaterat med 
sjukdomsgraden i denna 
uppföljning.  

I 

15 
 
2000 
 
Holland 

Huygen 
ACJ, et al. 

Psychological, 
behavioural, and 
social adjustment 
in children and 
adolescents with 
juvenile chronic 
arthritis 

Att bedöma det psykologiska 
beteendet och den sociala 
anpassningen hos barn och 
ungdomar med JCA. 

Kvantitativ 
 
n= 99 

Att barn och ungdomar med 
JCA kan hantera de 
psykologiska och sociala 
konsekvenserna som 
sjukdomen för med sig. 

I 

16 
 
2000 
 
USA 
 

Noll RB, et 
al. 
 

Social, emotional, 
and behavioural 
functioning of 
children with 
juvenile 
rheumatoid 
arthritis 
 

Att undersöka antagandet att barn 
med JRA skulle ha mer sociala 
och emotionella problem än sina 
friska klasskamrater. 
 

Kvantitativ 
 
n=148 

Barn med JRA skiljer sig 
inte märkbart från 
jämförelsegruppen när det 
gäller social funktion, 
emotionellt välmående och 
beteende. 

I 

 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

17 
 
1998 
 
Australien 
 

Ungerer 
JA, et al. 

Psychosocial 
functioning in 
children and 
young adults with 
juvenile arthritis 

Att fastställa sambanden mellan 
sjukdomsgrad, 
psykosocialförmåga och 
anpassningsförmåga i 3 ålders 
grupper med JCA: 
Grundskolan, gymnasiet och 
unga vuxna. 

Kvantitativ 
 
n=363 

Studien betonar vikten av att 
använda modeller för att 
förstå hur den individuella 
anpassningsförmågan hos de 
olika åldersgrupperna med 
JCA och deras familjer 
fungerar. 

I 

18 
 
2004 
 
USA 
 

Sandstrom 
JM, et al. 

Brief-report: Peer 
rejection, social 
behaviour and 
psychological 
adjustment in 
children with 
juvenile 
rheumatic disease 

Att undersöka sambanden 
mellan sjukdomsstatus, social 
kompetens och depressiva 
symptom hos barn med JRD. 
Att testa hypotesen att 
individuella skillnader i barnens 
sociala kompetens står för en 
viktig del av variationerna av 
depressiva symptom, efter att 
kontrollerat sjukdomsvariabler. 

Kvantitativ 
 
n=36 

Sjukvårdspersonal borde 
fastställa den sociala 
funktionen hos barn med JRD 
för att kunna identifiera 
socialt sårbara barn som kan 
vara i riskzonen för 
internaliseringsproblem. 

I 

19 
 
1992 
 
USA 

Daltroy 
LH, et al. 

Psychosocial 
adjustment in 
juvenile arthritis 

Att klargöra nivån av den 
psykosociala 
anpassningsförmågan hos barn 
med juvenil artrit. 

Kvantitativ 
 
n=102 

Det förekommer en blygsam 
överdrift av beteendeproblem 
och sociala problem hos barn 
med juvenil artrit. 

I 

 
 
 
 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

20 
 
1990 
 
Norge 
 

Vandvik 
IH, et al. 

Relationship 
between pain, 
disease severity and 
psychosocial 
function in patients 
with juvenile 
chronic arthritis 
(JCA) 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan smärta, 
sjukdomssvårighet och 
psykosociala problem hos 
patienter med JCA. 

Kvantitativ 
 
n=57 

Denna studie indikerar att 
smärta finns och spelar en 
signifikant roll i upplevelsen av 
sjukdoms svårigheter hos barn 
och deras föräldrar. Läkaren 
behöver ta smärtan med i 
beräkning både vad det gäller 
upplevelsen och behandlingen i 
de olika sjukdoms diagnoserna. 
Detta skulle leda till en ökad 
förståelse av smärtans roll hos 
JCA-patienter. 

I 

21 
 
1998 
 
Kanada 
 

Woodgate 
RL. 

Adolescents’ 
perspectives of 
chronic illness: ”Its 
hard” 

Att få en förståelse för 
tonåringars upplevelser 
utifrån 2 frågeställningar. 
1) Hur är det att ha en 
kronisk sjukdom? 2) Hur 
hanterar de sin kroniska 
sjukdom? 

Kvalitativ 
 
n=23 

Den kroniska sjukdomen gör 
livet svårt för tonåringarna. De 
har strategier för att hantera sin 
sjukdom för att klara det 
dagliga livet. 

I 

22 
 
2000 
 
Storbritannien 

Britton C, 
et al. 
 

Views from the 
inside, part 2: What 
the children with 
arthritis said, and 
the experiences of 
siblings, mothers, 
fathers and 
grandparents 

Att beskriva och visa hur 
familjerna lever med barn 
med JIA. 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ  
 
n=46 

Föräldrarna kunde konstatera att 
deras liv har påverkats mycket 
av att deras barn har blivit 
sjuka. 

I 

 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

23 
 
2002 
 
Sverige 
 

Sällfors C, 
et al.  

Oscillating between 
hope and despair-a 
qualitative study 

Att belysa livssituationer och 
psykosociala processer när 
någon lever med kronisk 
smärta, här hos barn med 
juvenil kronisk artrit. 

Kvalitativ 
 
n=22 

Kronisk smärta är ett stort 
problem för barn med juvenil 
kronisk artrit och som det 
måste tas hänsyn till inom 
sjukvården. Smärtan påverkar 
och stör barnens dagliga liv. 
Den sätter stopp för ett antal 
mål. Psykiska och fysiska 
processer påverkar den 
fenomenologiska upplevelsen 
av smärta och gensvaret från 
omgivningen framkallar, 
håller igång eller minskar 
upplevelsen av smärta. 

I 

24 
 
1999 
 
Storbritannien 
 

Barlow 
JH, et al. 

Consulting 
the”experts”: 
children’s and 
parents’ 
perceptions of 
psycho-educational 
interventations in 
the context on 
juvenile chronic 
arthritis 

Att få en inblick och en 
förståelse för behov och vad 
som är viktigt hos barn med 
JCA och deras föräldrar samt 
undersöka hur detta kan 
hanteras i framtida 
psykorelaterade 
utbildningssammanhang. 

Kvalitativ 
 
n=30 

Barn och föräldrar ansåg att 
tillgängligheten behöver 
förbättras samt mer tillgång 
till hjälp. 

I 

 
 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

25 
 
1999 
 
Sverige 

Sällfors C, 
et al. 

Smärtupplevande 
hos en grupp barn 
med juvenile 
kronisk artrit (JCA) 

Att beskriva hur barnen 
upplever sin sjukdom och sin 
smärta, samt hur dessa 
upplevelser påverkar barnens 
dagliga liv. 

Kvalitativ 
 
n=14 

De äldre barnen kan med 
välutvecklade strategier 
hantera smärtan, så att den 
inte stör det dagliga livet för 
mycket. För barnen är det 
viktigt med förståelse, 
ärlighet och engagemang 
liksom att känna sig delaktig. 

I 

26 
 
2004 
 
Sverige 

Sällfors C, 
et al. 

Well-being in 
children with 
juvenile chronic 
arthritis 

Att beskriva en modell för att 
förutsäga välmåendet hos barn 
med JIA. 

Kvantitativ 
 
n=125 

Smärta förutsäger välmående 
hos barn med JIA. Detta 
stödjer det koncept som 
påvisar fördelarna med att 
minska den kroniska 
ledvärken hos dessa barn och 
att ha det som det främsta 
målet. 

I 

27 
 
2004 
 
USA 
 

Palermo 
M, et al. 

Juvenile idiopathic 
arthritis: Parent-
child discrepancy 
on reports of pain 
and disability 

Att undersöka 
meningsskiljaktigheter vad det 
gäller smärta och funktionella 
handikapp mellan föräldrar och 
deras barn med JIA. Samt att 
identifiera demografiska och 
psykosociala prediktorer för 
föräldrars och barns 
meningsskiljaktigheter 
angående smärta och 
funktionella handikapp. 

Kvantitativ 
 
n=63 

Meningsskiljaktigheter 
mellan barn och föräldrars 
rapporter om smärta och 
handikapp hos barn med JIA 
är vanliga. Dessa 
meningsskiljaktigheter är 
relaterade till underliggande 
depressiva symptom hos 
barn. 

I 

 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

28 
 
2002 
 
USA 
 

von Weiss 
RT, et al. 

Daily hassles and 
social support as 
predictors of 
adjustment in 
children with 
pediatric 
rheumatic disease 

Att testa hypotesen om att socialt 
stöd har en lugnande inverkan på 
microstress vid psykosocial 
anpassning hos barn med 
reumatiska sjukdomar. Att testa 
hypotesen om att stöd från 
klasskamrater och föräldrar är 
viktigt för att barn med en 
reumatisk sjukdom ska kunna 
anpassa sig. 

Kvantitativ 
 
n=160 

Barn med reumatiska 
sjukdomar ska själva kunna 
hantera det vardagliga strul 
och problem som kan 
uppkomma samt att ett 
socialt stöd är viktigt för 
barn med reumatiska 
sjukdomar. 

I 

29 
 
2005 
 
USA 
 

White 
MM, et al. 

Children’s 
perceived illness 
uncertainty as a 
moderator in the 
parent-child 
distress relation in 
juvenile rheumatic 
diseases 

Att undersöka barns 
sjukdomsuppfattning i relation 
till deras osäkerhet om sin 
sjukdom som en möjlig 
skiljedomare i relation till 
föräldrautmattning kontra barns 
depressions symptom. 

Kvantitativ 
 
n=50 

Resultatet framhäver 
barnens roll i deras 
kognitiva värdering hos 
förälder och barns 
anpassningsförmåga. 

I 

30 
 
2003 
 
Storbritannien 

Hackett J. Perceptions of 
play and leisure in 
junior school aged 
children with 
juvenile idiopathic 
arthritis: What are 
the implications 
for occupational 
therapy? 

Att samla ihop en djupare 
kvalitativ information av lek- 
och fritidserfarenheter hos 
grundskolebarn med JIA. 

Kvalitativ 
 
n=12 

Grundskolebarn med JIA 
har varierande upplevelser 
av sjukdomen som hinder i 
lek och på fritiden, både 
som direkt och indirekt 
resultat av deras artrit. 

I 

 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

31 
 
2005 
 
USA 
 

Schanberg 
LE, et al. 

Pain, stiffness and 
fatigue in juvenile 
poylarticular 
arthritis 

Att analysera mönster av 
stress, humör, 
sjukdomssymptom och 
minskad aktivitet hos 
barn med polyartikulär 
artrit. 

Kvantitativ 
 
n=51 

Stress och humör är viktiga 
indikatorer på dagliga 
sjukdomssymptom hos barn med 
poylartikulär artrit. Dagliga 
variationer i stress, humör och 
sjukdomssymptom har en påverkan 
på den dagliga funktionen, 
innefattande delaktighet i skol- och 
sociala aktiviteter. 

I 

32 
 
1991 
 
USA 
 

Harris JA, 
et al. 

Psychosocial 
effects of juvenile 
rheumatic disease 

Att ta reda på de 
psykosociala effekterna 
hos barn med juvenil 
reumatisk sjukdom. 

Kvalitativ 
 
n=24 

JRD är inte alltid associerat med 
skadliga psykologiska följder. 

I 

33 
 
1990 
 
USA 
 

Lovell DJ, 
et al. 

School attendance 
and patterns, 
special service and 
special needs in 
pediatric patients 
with rheumatic 
disease 

Att se hur 
närvaromönstret i skolan 
ser ut hos barn med 
reumatiska sjukdomar. 

Kvantitativ  
 
n=1135 

Trots att majoriteten av barnen 
med reumatiska sjukdomar har 
liten skolfrånvaro finns det ändå en 
viss skillnad i jämförelse med 
friska barn. 

II 

 
 
 
 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

34 
 
2003 
 
USA 
 

Schanberg 
LE, et al. 

Daily pain and 
symptoms in 
children with 
polyarticular 
arthritis 

Att analysera mönster av daglig 
smärta och trötthet relaterat till 
juvenil artrit. Att undersöka 
sambanden mellan demografi, 
grad av sjukdom, psykisk 
anpassning och dagliga 
sjukdomssymptom. Att 
undersöka dagliga 
sjukdomssymptom som 
indikator till minskad 
delaktighet i skolan och sociala 
aktiviteter. 

Kvantitativ 
 
n=41 

Läkare borde tänka på att 
behandla smärta mer 
aggressivt hos barn med artrit. 
Detta för att bevara funktionen 
i skolan och på sociala 
områden, så väl som den 
fysiska funktionen. 
Smärthanteringen hos barn 
med artrit borde innehålla 
terapi, för att hantera oro, 
såväl som farmakologisk 
behandling. 

I 

35 
 
1989 
 
USA 
 

Whitehouse 
R, et al. 

Children with 
juvenile 
rheumatoid 
arthritis at 
school 

Att ta reda på vilka skolproblem 
som förekommer hos barn med 
JRA. 

Kvantitativ  
 
n=135 

Att skriva är det största 
problemet som förekommer 
hos de barnen med JRA. Även 
i andra moment där barnen 
använder händerna 
förekommer problem. 

II 

36 
 
1997 
 
USA 
 

Schanberg 
LE, et al. 

Pain coping 
and the pain 
experience in 
children with 
juvenile 
chronic 
arthritis 

Att beskriva den nuvarande 
smärtan och de strategier som 
används för att hantera smärtan 
hos barn med JRA samt att 
undersöka strategiernas effekt. 

Kvantitativ 
 
n= 56 

Strategierna som användes för 
att hantera smärtan hade stor 
betydelse för hur barn med 
JRA upplevde sin smärta. 

II 

 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

37 
 
2003 
 
Australien 

Sawyer 
MG, et al. 

The relationship 
between health-
related quality of 
life, pain and 
coping strategies in 
juvenile idiopathic 
arthritis 

Att undersöka förhållandet 
mellan hälsorelaterad 
livskvalitet , erfarenheter 
av smärta och coping 
strategier av smärta hos 
barn med juvenil idiopatisk 
artrit (JIA). Att jämföra de 
rapporter som beskriver 
dessa variabler som 
insamlats från barn och 
deras föräldrar. 

Kvantitativ 
 
n=64 

Smärtintensitet och coping 
strategier av smärta har en 
signifikant och ett fristående 
förhållande inom olika domäner 
som omfattar hälsorelaterad 
livskvalitet hos barn med JIA. 
Barn och föräldrar har av 
naturen olika iakttagelser av 
dessa förhållningssätt. 
Olikheterna betonar vikten att 
vårdpersonal skaffar sig 
information om barns 
hälsorelaterade livskvalitet, 
deras smärtnivåer och coping 
strategier av smärta hos både 
föräldrarna och barnen. 

I 

38 
 
2005 
 
USA 

Thastum 
M, et al. 

Relationships of 
pain-coping 
strategies and pain 
specific beliefs to 
pain experience in 
children with 
juvenile idiopathic 
arthritis 

Att undersöka hur patienter 
med JIA tänker kring 
smärtan och de coping 
strategier de använder sig 
av. 

Kvantitativ 
 
n=56 

Att upplevelsen av smärtan är 
starkt influerad av psykologiska 
faktorer. 

II 

 
 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

39 
 
2002 
 
Storbritannien 

Britton C, 
et al. 

Views from the 
inside, part 1: 
Routes to 
diagnosis – 
families 
experience of 
living with a 
child with 
arthritis 

Att undersöka familjers 
upplevelser och perspektiv för 
att förebygga utmattning hos 
familjemedlemmar. Att 
utveckla mer effektiv sjukvård i 
framtiden så att familjer på ett 
meningsfullt sätt kan delta i 
barnens behandling. 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ 
 
n=46 

Familjerna bar på starka känslor 
kring deras tidigare upplevelser 
och detta hade betydelse för 
vilken coping strategi de senare 
använde sig av. Det fanns 
meningsskiljaktigheter mellan 
familjerna och 
sjukvårdspersonalen men 
familjerna försökte ändå 
samarbeta med personalen. 

I 

40 
 
2000 
 
USA 

Schanberg 
LE, et al. 

The 
relationship of 
daily mood and 
stressful events 
to symptoms in 
juvenile 
rheumatic 
disease 

1) Att bedöma användbarheten 
av daglig dagboksanvändning 
hos barn med JRD. 2) Att 
beskriva daglig variation av 
sinnesstämning, stressande 
händelser och symptom hos 
barn med JRD. 3) Att 
undersöka i vilken omfattning 
som daglig sinnesstämning och 
dagliga stressande händelser 
förkunnar dagliga symptom hos 
barn med JRD. 

Kvalitativ 
 
n=12 

Resultaten indikerar på att 
dagliga dagboksanteckningar 
både är utförbara och ger 
potentiell information om barn 
med JRD. 

I 

 
 
 
 
 
 
 



Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Granskning 

41 
 
2000 
 
Finland 

Kyngäs H. Compliance of 
adolescents 
with 
rheumatoid 
arthritis 

Att beskriva ungdomars 
compliance till 
föreskrifter om JRA och 
vilka faktorer som är 
kopplade till detta. 

Kvantitativ 
 
n=300 

Compliance är bättre när det gäller 
sjukvårdsbesök än vid egenvård. 
Medicinering visades ha lägst grad av 
compliance. Cirka hälften av de 
tillfrågade kände att deras behandling 
hade blivit planerad av en läkare eller 
en sjuksköterska. Några faktorer som 
bidrar till compliance är god 
motivation, positiv känsla av resultat 
och stöd från föräldrar. 

I 

42 
 
1999 
 
Finland 
 

Kyngäs H. Compliance of 
adolescents 
with chronic 
disease 

Att beskriva faktorer som 
påverkar följsamhet 
(compliance) hos 
tonåringar med en 
kronisk sjukdom och 
jämföra följsamheten 
mellan olika kroniska 
sjukdomar, astma, 
epilepsi, JRA och 
diabetes. 

Kvantitativ 
 
n=1061 

Faktorerna som påverkar följsamheten 
är känslan att vara normal, positiv till 
behandlig av sjukdomen och stöd från 
föräldrar och sjukvårdspersonal. 
Ungdomar med epilepsi, JRA och 
diabetes som känner att sjukdomen är 
ett hot mot deras emotionella 
välmående visar mindre följsamhet än 
de ungdomar som känner att sjukdom 
inte är ett hot mot deras emotionella 
välmående. 

I 

 


