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diagnosen reumatoid artrit och analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys. Två kategorier bildades som beskrev hur människor med 
reumatoid artrit upplever sin vardag:  (1) Kroppens avtagande styrka och 

dess inre och yttre konsekvenser och (2) försoning med sjukdomen. 
Dessa bildar tillsammans det övergripande temat: Reumatikers 

livssituation – tyst vardagshjältemod. Studien visade att informanternas 
upplevelse av sin vardag var beroende av sjukdomens svårighetsgrad, 

smärtans intensitet, kroppens styrka, begränsningar i vardagen, 
omgivningens attityd och hur de kunde hantera sin sjukdom och försona 

sig med den. En konklusion av denna studie är att det behöver göras 
upplysningsarbete bland allmänheten om reumatikernas situation. 

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel borde främjas för att underlätta 
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                   ”Om du gör vad du alltid har gjort, får du samma resultat

som du alltid fått.”

- Boström och Wallenberg, 1997, s. 17 -

INTRODUKTION

Ovanstående ord av Boström och Wallenberg skulle jag vilja ha som ledande för mitt

arbete. - Reumatiska sjukdomar tillhör ett av mina särskilda intresseområden. Det faktum

att vetenskapen hittills inte vet den exakta orsaken till varför denna sjukdom uppkommer

och hur den kan botas, gör att den innebär en utmaning för forskarna. Hur skall

reumatismens gåta lösas? Idag har ungefär en miljon svenskar någon form av reumatisk

sjukdom. Reumatism omfattar ungefär hundra olika diagnoser och sjukdomstillstånd som

i huvudsak drabbar leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan

angripas (Arhammar och Freilich, 2002). Reumatism är en av de stora folksjukdomarna.

Den finns över hela världen (Nitelius, 1999), och ungefär en procent av vuxen

västerländsk befolkning drabbas (Teleman och Svensson, 1997).

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det betyder att en inflammation

någonstans i kroppen ger upphov till sjukdomen. Men det finns också reumatiska tillstånd

där det inte finns någon inflammation. Tecken på inflammation är smärta, rodnad, ökad

värme, svullnad och nedsatt funktion. Ett flertal reumatiska sjukdomar betecknas som

autoimmuna vilket betyder att kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta

händer har läkarvetenskapen hittills ingen bra förklaring till. Kvinnor insjuknar oftare i

någon form av reumatisk sjukdom än män (Miehle, 1997).

Personer som lider av någon reumatisk sjukdom kan uppfatta sin situation mer eller

mindre påfrestande. Exempel på känslor som reumatiker kan ha inför sin sjukdom är

ångest, rädsla, irritation, nedstämdhet, sorg, ilska, skam och även skuldkänslor (Sandin,

1988). Att drabbas av någon reumatisk sjukdom kan innebära förluster av något slag, t.

ex. kroppens rörelseförmåga, något som kan medföra dramatiska förändringar när det

gäller patientens vardagsliv (Sandin, 1988). Personer med reumatoid artrit (RA) har

nedsatt bentäthet och därför ökad risk för frakturer (Madsen, 2002).
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Det har skrivits tidigare om reumapatienters uppevelse av sin sjukdom (Sandin, 1988).

Men forskningen i reumatiska sjukdomar pågår hela tiden och det kan förväntas att det

har gjorts några framsteg när det gäller bekämpningen av denna sjukdomsgrupp.

Sjukdomssymtomen kan upplevas som mycket påfrestande av patienterna.

Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med RA upplever sin vardag.
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BAKGRUND

Reumatoid artrit och dess symtom

De reumatiska sjukdomarna är indelade i olika grupper efter symtom eller

sjukdomsmekanism. De sjukdomar som liknar varandra mest placeras i samma grupp. En

av dessa grupper är RA (Arhammar och Freilich, 2002). Enligt Bra Böckers Lexikon är en

autoimmun sjukdom ett tillstånd där det bildas antikroppar mot de egna

kroppsvävnaderna. Dessa antikroppar kan vara riktade mot ett speciellt organ eller mot ett

flertal organsystem (Bra Böckers Lexikon, 1983). Vid autoimmuna sjukdomar vänder sig

kroppen mot sig själv. Immunsystemet utgörs av lymfvävnad som består av

specialiserade celler, som har till uppgift att skydda kroppen mot infektioner. De finns

överallt i kroppen och sköter om kroppens rening. Lymfvävnad finns till exempel i näsa,

hals, armhåla, mjälten, blindtarmen och i tarmarna. Lymfan, lymfocyter, bildas i

benmärgen (Rosén, 2002). Faktorer som enligt Rosén (2002) påverkar uppkomsten av

autoimmuna sjukdomar, är till exempel: Virusinfektioner (influensa, mässling),

långdragna bakteriella infektioner (t. ex. tuberkulos), kvinnor och hög ålder, genetiska

orsaker. Några exempel på autoimmuna sjukdomar är: RA, Celiaki (glutenintolerans),

inflammatoriska tarmsjukdomar, kroniska njurinflammationer. RA är en inflammatorisk

autoimmun sjukdom med ett oförutsägbart förlopp. Enligt vetenskapen finns det inget

känt bot. Exakt vad som orsakar RA är fortfarande okänt. Har man en gång fått denna

sjukdom har man den i regel livet ut (Adams och Pearce, 2005).

Den mest kända och och vanligaste reumatiska sjukdomen är RA eller kronisk

ledgångsreumatism. Högsta förekomsten (5 %) är bland infödda amerikaner och minsta

förekomsten (inga %-tal angivet) finns bland landsbygdsbefolkningen i Afrika (Snaith,

2004). Det är fler kvinnor än män som insjuknar i RA (von Zweigbergk, 2006).

Sjukdomen drabbar i första hand rörelseorganen men även inre organ i kroppen kan

angripas (Reumatikerförbundet, 2002). Sjukdomen börjar ofta smygande med smärta

eller värk, ömhet, stelhet och svullnad i en eller flera leder i händer eller tår. Ibland kan

dock RA uppstå akut (Teleman och Svensson, 1997). I regel känns stelheten i lederna

mest på morgonen och förmiddagen. Ledsvullnaden kan föregås av trötthet, aptitlöshet,

viktnedgång och feber. Ofta uppträder symtomen på båda kroppssidorna samtidigt. De

drabbade lederna blir förr eller senare rodnade, ömma för beröring och smärtande vid
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rörelse (Smith, 1982). Om ledinflammation (artrit) inte behandlas, tänjs ledband och

andra stabiliserande strukturer ut och leder till felställningar och deformiteter i leden. Om

även ledbrosk och ben angrips kommer leden att försvagas och i vissa fall förstöras, något

som leder, förutom till smärta och värk, till nedsatt funktion och ett mer eller mindre

allvarligt funktionshinder (Teleman och Svensson, 1997).

Eftersom RA är en så kallad systemisk sjukdom, kan den ge symtom från vilket organ

(eller “system”) som helst. Trötthet, nedsatt aptit, viktmiskning, försämrat blodvärde och

förhöjd sänka är exempel på inflammationstecken, som i mer eller mindre grad

förekommer hos dem som insjuknar i RA. Sjukdomen kan även ge symtom på hud, t. ex.

reumatiska knutor, ofta på armbågar eller andra ställen som utsätts för tryck; eller någon

nerv kläms in, t. ex. domningar och stickningar i fingrarna, oftast tumme, pek- och

långfinger; eller ett blodkärl drabbas, det kan röra sig om sår, som – om de sitter på

underbenet – kan vara svåra att skilja från vanliga bensår; eller mun och ögon drabbas,

Sjögrens syndrom, där tår- och spottkörtlar är inflammerade vilket medför brist på

tårvätska och saliv. Detta kan resultera i “grusiga” ögon och muntorrhet med ökade

karies- och tandköttsproblem som följd (Teleman och Svensson, 1997). De nämnda

symtomen komplettaras med några “klassiska” symtom. Tillsammans möjliggör de

diagnosen RA: Svullnader på en eller flera leder som varar längre än sex veckor,

röntgenbilder som tyder på RA, reumatiska svullnader, morgonstelhet. Av betydelse är

summan av alla kliniska undersökningar, blodvärden och röntgenbilder. Endast då kan

läkaren få en komplett bild som sedan leder till förslag av en terapi (Miehle, 1997) som

beskrivs längre fram i uppsatsen.

Vad som orsakar RA, är fortfarande okänt. Man misstänker virus och andra

mikroorganismer, men det finns inga säkra samband. Det finns än så länge inte något som

tyder på att miljöfaktorer har samband med denna sjukdom. Men det finns ett visst

samband mellan fetma, rökning och nyligen upplevda traumatiska händelser med

uppkomsten av RA (Symmons, Barret och Bankhead, 2002). Men som primärprevention

finns i dagens läge inget säkert sätt att förebygga ett insjuknande i RA. Som

sekundärprevention (det gäller personer som redan har insjuknat) kan man göra en del för

att lindra sjukdomsförloppet. Har man insjuknat i RA är det av vikt att se över sin livsstil
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som innebär välbalanserad kost, rätt motion och tillräckligt med sömn (Fråga Doktorn om

reumatoid artrit, 2006).

Genom inflammationen kan funktionen bli nedsatt i de delar av kroppen som är angripna.

Den sjuke kan få problem med att klara det dagliga livet och sitt arbete. Det är vanligt

med sjukskrivningar och förtidspension bland dem som har fått RA. Trots värkande leder

bör den sjuke röra på sig. Den som inte får motion, får inte tillräckligt med syre i

kroppen. När den sjuke undviker att röra på sig eftersom han har ont, innebär detta att

sjukdomsförloppet accelererar (Miehle, 1997).

Med lämplig behandling kan sjukdomen hållas under kontroll och behöver inte

nödvändigtvis leda till invaliditet. Detta är fallet hos ungefär var fjärde patient. Hos de

flesta som har insjuknat i RA leder sjukdomsförloppet till allvarliga tillstånd med

nedbrytning av brosk och ben. Men sjukdomen kan också försvinna av sig själv (Miehle,

1997)

Enligt en avhandling vid Karolinska institutet får män, som exponerats för mineraloljor i

arbetet, oftare RA (Sverdrup, 2007). Avhandlingen undersökte även om kosmetika, som

många gånger innehåller mineraloljor, kan öka risken för RA. Detta stöds inte av

resultaten när det gäller normal användning av kosmetiska produkter hos människor, men

i djurförsök gav kosmetiska produkter ledinflammation på råttor.

Terapi vid reumatoid artrit

Patienten bör så mycket som möjligt röra på sig. Sjukgymnastik utgör därför en

betydande del i behandlingen av RA (Miehle, 1997). För att på bästa sätt kunna hjälpa

patienten måste man ta hänsyn till alla de problem som är förenade med sjukdomen som

medicinska, funktionella, sociala och psykologiska . En RA-patient har t. ex. alltid ont,

ledernas funktion är mer eller mindre försämrad, arbetslivet och det sociala livet påverkas

och många RA-patienter har svårt att acceptera sjukdomen. Därför krävs specialiserade

behandlingsteam som består av reumatolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut,

tandläkare och kurator. Patienten behöver även information och möjlighet att utbyta

erfarenhet med andra. Behandlingen av RA genomförs idag på tre sätt: a) Man försöker så
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mycket som möjligt att dämpa inflammationen, och detta görs med läkemedel; b) man

försöker reparera eller läka de skador som sjukdomen har förorsakat; för att göra detta

krävs t.ex. reumakirurg, fotvårdsterapeut eller ortoped; c) reumakirurgi; den bidrar t.ex.

till rehabilitering genom att stabilisera en led eller förbättra en leds rörlighet; även

kirurgisk borttagning av inflammerad vävnad (Teleman och Svensson, 1997). När det

gäller behandling med läkemedel har man även försökt att använda två läkemedel

tillsammans vilket visade sig ha större effekt. Däremot finns det inte några långtidsstudier

när det gäller användandet av två läkemedel samtidigt (Hansen och Jensen, 1998).

Behandlingen av RA med kostterapi har visat sig ha viss effekt på sjukdomen, men

effekterna var kortvariga (Teleman och Svensson, 1997). Man har även försökt att

använda örtterapi, men resultaten var inte tillfredsställande (Wollheim, 2001). Vid

vattenterapi försöker man uppnå en förbättring av rörligheten hos patienterna med RA.

Denna terapi visar positiva resultat i behandlingen av RA, men det finns hittills för få

studier på detta område (Bartels, Lund och Danneskiold-Samsoe, 2001). Psykoterapi har

visat sig kunna vara effektiv mot RA (Lindberg och Lindberg, 1998).

Forskningen efter nya effektivare läkemedel mot RA pågår ständigt. Men nackdelen är att

biverkningarna ibland är allvarliga. Som exempel kan nämnas ett läkemedel som heter

Leflunomid. Dess biverkningar är diarré, hudutslag och håravfall (Ringertz och

Petersson, 2001). Enligt Lakkala och Lundgren (2005) har studier visat att deltagande i

meningsfulla fritidsaktiviteter är positivt för individens välmående, hälsa och livskvalité.

Enligt Matton (2005) har klimatvårdsrehabilitering en positiv inverkan på RA’s förlopp.

Vid akuta käkledsproblem (t. ex. deformerad underkäke) på grund av RA används

avancerad kirurgi som till stor del kan återställa käkbenet så att utseendet blir nästan

normalt (Nord, 2001). Det finns kemiska och biologiska läkemedel som idag används i

behandlingen av RA. Det mest använda biologiska läkemedlet är Embrel som dämpar och

eliminerar sjukdomsaktiviteten hos patienter med inflammatoriska ledsjukdomar

(Klareskog, van der Heijde och de Jager, 2004). Det mest använda kemiska läkemedlet är

Methotrexate (Svenska RA registret, 2005-2006).
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Reumatoid artrit ur ett hälsoperspektiv

Hälsa förknippas vanligtvis med en känsla av inre ro, välbefinnande, att man klarar sig

själv, att man känner sig pigg, att man är vid gott humör vid arbetsdagens slut, att man

har arbetslust, känner trygghet, livslust osv. Här följer WHO’s definition av hälsa från

1947: “Hälsa är inte enbart frånvaron av sjukdom utan ett tillstånd av fullständigt fysiskt,

mentalt och socialt välbefinnande” (Rydén och Stenström, 1994). Ett sådant tillstånd är

idealt, men är få förunnat. Man kan se dimensionen “hälsa-ohälsa” som ett kontinuum

(Antonovsky, 1991). Varje människa befinner sig någonstans mellan dessa två

ytterligheter. När det gäller personer med RA sker det ofta en rörelse mellan de två

polerna, eftersom sjukdomen dels går i skov och dels kan förbättras genom medicinering

eller livshändelser, t. ex. graviditet (Lindström och Ålund, 1996). Ibland försämras den

igen efter förlossningen.

RA är en sjukdom som påverkar den sjuke, både i vardagslivet och psykosocialt. Den

sjuke som har förlorat sitt arbete, kan t. ex. känna sig mindre värd och tror att folk tappar

intresse för honom som person, när han inte har något arbete (Teleman och Svensson,

2002).  Detta kan kännas påfrestande och kan därför utgöra en negativ stressfaktor som

påverkar patientens övriga hälsa både fysiskt och psykiskt (Rydén och Stenström, 1994).

I och med att en människa får diagnosen RA, börjar ett sorgearbete, där patienten sörjer

sin förlorade hälsa. Det är viktigt att patienten hittar ett sammanhang och en mening med

sin sjukdom och att han uppfattar sin situation som begriplig; att han har en “känsla av

sammanhang” (Antonovsky, 1991). Ur sorgeperioden kan en ny inställning till livet

födas, så att den sjuke ser det ljusa i det mörka och att han ser nya möjligheter (Teleman

och Svensson, 1997). Dessa känslor är positiva och som sådana är de hälsofrämjande

(Rydén och Stenström, 1994). När det gäller RA-patienternas övriga hälsa, har några få

studier visat att fysisk aktivitet har viss betydelse för risken att drabbas av frakturer. Det

är känt att stillasittande påskyndar förlusten av benmassa och bör därför undvikas.

Madsen (2002) visade att personer med RA löper minst två gånger så stor risk att drabbas

av frakturer på grund av osteoporos. Forskning visar att måttlig fysisk aktivitet har en

positiv effekt på RA. Det finns tillförlitliga bevis på att måttlig fysisk aktivitet är

välgörande för reumatiker (Stenström och Sturk, 2004). Efter juvenil RA (barnreumatism)

kan käkbenet bli missformat. Förutom problem med käkrörelser medför en deformerad
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käke avsevärda psykiska lidanden för den drabbade. Men med hjälp av käkkirurgi har

man lyckats åstadkomma tillfredsställande resultat (Eriksson och Bjørnland, 2005).

Jonsson och Dahlquist (2004) visar en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos

reumatiker. Den inflammatoriska aktiviteten verkar vara en riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdomar. En positiv effekt på RA verkar enligt Lindström och Ålund (1996) P-piller

ha. Även under en pågående graviditet tycks RA förbättras, så att patienten ofta kan klara

sig utan mediciner. Men tyvärr blossar sjukdomen enligt samma författare för det mesta

åter upp efter förlossningen. Östrogenbehandling tycks däremot inte ha någon gynnsam

effekt på RA hos kvinnor i menopausen. Behandlingen av RA med olika mediciner är ofta

förenad med risk för biverkningar (Lindström och Ålund, 1996), som påverkar patientens

allmänna hälsa på olika sätt.

Aktuell forskning

Det bedrivs mycket forskningsarbete i världen om RA (Snaith, 2004). Enligt Lawrence et

al. (1998) är artrit en av de kroniska sjukdomarna som har högst prevalens bland U.S.A.’s

befolkning. Den europeiska organisationen European League Against Rheumatism

(EULAR) med 44 medlemsstater vill främja samarbetet mellan länderna och föra ut

kunskap till den kliniska dagliga vården (Reumatikerförbundet, 2005). Den amerikanska

motsvarigheten till EULAR, American College of Rheumatology (ACR), anordnar en

kongress varje år, som är välbesökt av forskare även från andra delar av världen

(Reumatikerförbundet - a, 2007). ACR erbjuder ett omfattande utbildnings- och

forskningsprogram när det gäller RA och andra reumatiska sjukdomar. I Sydvästra

Sverige driver Reumatikerförbundet lokalt ett eget sjukhus där forskning bedrivs. Ett stort

och intressant forskningsfält är studiet av de mekanismer som leder till

sjukdomssymtomen vid RA. Men man har ännu inte hittat sjukdomens exakta orsaker

(Teleman och Svensson, 1997). Dock visar ny forskning att kollagenet (ett protein som

finns i brosket) är beroende av pH-värdet i sin omgivning. Ett lågt (det vill säga surare)

pH-värde förändrar utseendet på kollagenet och förvärrar ledförstörelse (Lundberg,

2005). Att RA bör behandlas mycket aktivt i tidigt skede är en insikt som anses vara ett

framsteg inom reumatologisk forskning. I stället för att invänta  tecken på att lederna

börjar förstöras ger man nu immunhämmande medel tidigt under sjukdomens förlopp.
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Man har t.ex. nya läkemedel som mycket effektivt påverkar den inflammatoriska

processen (Nitelius, 1999).

Ekonomiska aspekter

Minst 50 000 svenskar har RA. Denna sjukdom innebär att patienterna ofta lider svårt och

är beroende av sjukvård och mediciner. Detta betyder höga kostnader för samhället. De

reumatiska sjukdomarna kostar minst 36 miljarder kronor, enligt beräkningar vid

Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, CMT, vid Linköpings universitet. En

patients behandling kostar mellan 100.000 – 150.000 kronor för ett år.

Läkemedelskostnaderna har sedan 1999 ökat snabbt och uppgår nu enligt Årsrapport

Svenska RA registret 2005-2006 för hela Sverige till ungefär 900 miljoner kronor per år

(640 miljoner kronor per år enligt förra rapport) (Svenska RA registret, 2005-2006).  De

direkta kostnaderna för vård och läkemedel uppgår till c:a 5 miljarder kronor. Och de

indirekta kostnaderna för t. ex. sjukbidrag och förtidspensioner belöper sig på 19

miljarder (ungefär 75 000 personer har sjukbidrag eller förtidspension) (Schmidt,

Husberg och Bernfot, 2003). Under årets första tre månader uppgick kostnaderna för

läkemedel 4,9 miljarder kronor, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande

period år 2006 (Reumatikerförbundet - c, 2007). Även för patienten själv medför

sjukdomen ofta ökade kostnader för t. ex. tekniska hjälpmedel i hemmet eller

specialtillverkade skor.
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METOD

Forskningsansats

I denna studie användes kvalitativ metodik, med intervjuer som byggde på en

intervjuguide. Det insamlade datamaterialet analyserades genom en innehållsanalys, en

metod som går ut på att beskriva innehållet i ett kommunikativt budskap (Merriam,

1994). Innehållsanalys används i såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. En kvalitativ

innehållsanalys innebär inte bara att man systematiskt beskriver innehållet i data, utan

man letar även efter kunskaper, insikter och det som döljer sig bakom en text, dess dolda

budskap (Kondracki, Wellman och Amundson, 2002). Graneheim och Lundman (2003)

talar om det latenta (underliggande) budskapet i en text, medan det manifesta innehållet

beskrivs av den skrivna texten. Detta för med sig en viss subjektiv tolkning av innehållet i

data (Merriam, 1994), som gör att en text kan tolkas eller uppfattas på olika sätt. I en

innehållsanalys går man igenom texten och avskiljer alla textdelar som innehållsmässigt

hör ihop och har betydelse med tanke på studiens syfte (meningsbärande enheter). Alla

oväsentliga textdelar (som inte relaterar till studiens syfte) sorterades bort. Detta kallas

reduktion och kondensering av texten (Coffey och Atkinson, 1996). Som nästa steg i en

kvalitativ innehållsanalys abstraheras texten (uppdelning av texten) som leder till att

koder, kategorier och teman kan skapas (Graneheim och Lundman, 2003). Skapandet av

kategorier är det viktigaste steget i en kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna får inte

överlappa varandra, och ingen data får passa in i fler än en kategori. En kategori är en

grupp som har något gemensamt vad innehållet beträffar. En kategori kan identifieras

som en röd tråd genom koderna (Krippendorff, 1980) och kan betraktas som ett uttryck

för det manifesta innehållet i texten. Som ett sista steg i en kvalitativ innehållsanalys

skapas teman som enligt Graneheim och Lundman (2003) ger uttryck för det latenta

innehållet i data.

Informanter

Undersökningsgruppen bestod av 17 individer med RA. Kontakt togs med

Huvudreumatikerförbundet för att efterhöra möjligheten att annonsera i förbundets

medlemstidning, men där blev det hänvisning till den lokala föreningen i Sydvästsverige,

där kontakt togs med berörd reumatikerförening. Genom en adresslista som omfattade

alla medlemmar i den lokala föreningen som hade fått diagnosen RA, kunde ett
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informationsbrev skickas ut (se bilaga), som dessförinnan hade godkänts av föreningens

ordförande. De 17 informanter som svarade, kontaktades per telefon, och det bestämdes

tid och plats för en intervju. Informaterna utgjordes av 15 kvinnor och två män i åldrarna

30 till 67 år. Fem var yrkesarbetande och två var pensionärer eller sjukpensionärer. Alla

hade levt med RA i mellan två och 45 år.

Datainsamling

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes av

författaren. För att underlätta för informanterna att känna sig fria att berätta, ställdes

öppningsfrågor: Berätta om hur det är att leva med RA? Kan du beskriva några situationer

som du upplever som svåra på grund av din sjukdom? Hur upplever du att RA påverkar

din allmänna hälsa? Ibland ställdes följdfrågor som t. ex.: Kan du berätta lite mer om

detta? Intervjuerna genomfördes dels i informanternas hem (8 intervjuer) och dels hemma

hos författaren (9 intervjuer). Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ordagrant

av författaren.
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Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom en innehållsanalys med hjälp av de bandade intervjuerna.

Intervjuerna skrevs ut ordagrant av författaren. Som första steg lästes alla skrivna

intervjuer noggrant igenom för att få en samlad uppfattning av innehållet i texten. Som

nästa steg markerades alla uttalanden, som tycktes vara viktiga med tanke på syftet.

Därefter sammanfattades varje intervju med hjälp av de markerade textdelarna eller

meningsbärande enheterna. Som nästa steg lästes sammanfattningarna igenom, och de

textdelar, som innehållsmässigt hörde ihop, sammanfördes, vilket ledde till att innehållet

och dess innebörd i de meningsbärande enheterna trädde fram (texten kondenserades eller

förkortades, komprimerades). Detta ledde till nästa steg som innebar att kategorier och

subkategorier skapades (texten abstraherades eller delades upp). Under analysens arbete

ändrades kategoriernas och subkategoriernas utformning flera gånger. Utsagorna ”Jag

kan inte gå i trappor, det är jättesvårt” och ”Det är inte lätt att hålla i ett räcke, jag har

för dåliga händer för att dra mig, det går inte” leddes t. ex. till subkategorin

”Begränsningar i vardagen” som hörde till kategorin ”Kroppens avtagande styrka med

dess inre och yttre konsekvenser” (fig.1). Det skapades två kategorier med utgångspunkt

från två skilda perspektiv: ”Kroppens avtagande styrka med dess inre och yttre

konsekvenser” och ”Försoning med sjukdomen”. Kategoriernas innehåll sammanfattades

sedan i ett övergripande huvudtema som ger en bild av det latenta innehållet i data. Se

figur 1.
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Tema             Reumatikers livssituation – tyst vardagshjältemod

Katego-

rier

Kroppens avtagande styrka med dess
inre och yttre konsekvenser

Försoning med sjukdomen

Subkate-

gorier

Fysisk
smärta och
negativa
känslor

Attityd hos
omgiv-
ningen

Begräns-
ningar i
vardagen

Positiva
psykiska känslor

Försök att
övervinna
sjukdomen

Utsagor alltid värk
svårt att ha
en sjukdom
och ingen
tror en

svårt att gå i
trappor

hoppas att det
inte blir värre

oroar sig inte
för mycket

Utsagor kronisk
trötthet

viktigt med
förstående
människor
omkring en

begränsat
yrkesval

tar inget mer för
givet

vill kämpa på
och göra det
bästa av
situationen

Utsagor
känner sorg
över sin
oförmåga

jobbigt att
se andra
ledsna för
ens skull

svårt med
hygienen

försöker se det
positiva

hittar nya
vägar

Figur 1: Exempel på tema, kategorier, subkategorier och utsagor från denna studie som

beskriver både det manifesta och det latenta innehållet i data.

Etiska överväganden

Denna studie har genomförts enligt de fyra etiska grundprinciperna: Autonomi- eller

självbestämmandeprincipen som innebär att informanterna bör upplysas om att

deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan

att behöva ange orsak därtill; godhetsprincipen, där motivet för studien måste vara gott;

principen att inte skada, som innebär att inte vara till skada för någon, att skydda

informanternas integritet, det vill säga att deras uppgifter behandlas konfidentiellt;

rättviseprincipen som innebär rättvisa i distributionen av forskningens frukter samt att

lika bör behandlas lika (Forsman, 1997). Dessa principer bygger på öppenhet och respekt

för människor. De utgjorde grunden i studien: Deltagandet var frivilligt; motivet för
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studien var gott; informanternas integritet skyddades och alla uppgifter behandlades

konfidentiellt; de inspelade kassettbanden försågs med ett nummer och kunde därför inte

förknippas med någon av informanterna; resultatet av studien skall komma allmänheten

till de genom att skriva och informera om studien.
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RESULTAT

Efter analysen av intervjuerna framträdde det latenta innehållet i datamaterialet som

kunde sammanfattas i ett övergripande tema: Reumatikers livssituation – tyst

vardagshjältemod. Två kategorier skapades som beskrev reumatikers livssituation ur två

olika perspektiv, dels individens tysta kamp mot kroppens avtagande förmåga med dess

inre och yttre konsekvenser och dels individens försoning med sjukdomen. Dessutom

bildades fem subkategorier som gav en bild av det manifesta innehållet i datamaterialet.

Se figur 2.

Reumatikers livssituation – tyst vardagshjältemod

                                                       

Fysisk smärta och negativa känslor

Attityd hos omgivningen
Kroppens avtagande styrka med
dess inre och yttre konsekvenser

Begränsningar i vardagen

Positiva psykiska känslor

Försoning med sjukdomen

Försök att övervinna sjukdomen

Figur 2: Tema, kategorier och subkategorier som beskriver reumatikers livssituation som

liknas tyst vardagshjältemod.
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Kroppens avtagande styrka med dess inre och yttre konsekvenser

Denna kategori beskrev hur människor med RA upplevde sin värk och kroppens

avtagande styrka samt de därmed förenade yttre begränsningar. Under denna kategori

skapades tre subkategorier: “Fysisk smärta och negativa känslor”, “Attityd hos

omgivningen” och “Begränsningar i vardagen”.

Fysisk smärta och negativa känslor

Ett många gånger återkommande uttalande hos informanterna var att de hade ont, att de

var trötta och att de hade svullna leder. De fick ofta inflammationer i muskelfästen vid

överansträngning. De orkade också allt mindre och var beroende av läkemedel mot värk.

De hade ont i rygg och axlar och hade svårigheter så fort de steg upp på morgonen.

Smärtan kunde komma som en “blixt från himlen”. Informanterna tyckte det kändes

jobbigt att få diagnosen. De kände saknad inför insikten att vara begränsade. Det förekom

även  mindervärdighetskänslor som tycktes vara jobbiga. Även känslor av frustation

nämndes såväl som sorg över att ha lämnat så mycket. Ilska upplevdes av flera

informanter och även rädsla inför framtiden. En informant gav uttryck för sin sorg över

att inte kunna hålla en liten bebis i händerna på grund av att händerna var för svaga. Det

nämndes även ängslan inför framtiden, inför den dag då medicinen inte längre verkar.

Sorg över att så mycket inte längre kunde göras nämndes av flera informanter. Det

tycktes vara svårt att erkänna sjukdomen.

”Det här med att man skall hälsa på folk i hand, det har jag nästan slutat med, för det

kan jag få lida av i två veckor efter. För folk tar ju ett ordentligt handtag, och det klarar

jag inte. Då får jag ont … Och sen är det detta med att bära och lyfta saker kan jag ju

inte …” (intervju 1).

“Jag har alltid värk i händer, armar, armbågar och axlar och mer eller mindre i fötter”

(intervju 4).

“Sen kan man ju bli väldigt arg ibland, när man inte får på sig kläder” (intervju 6).
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“Sen när jag kom hem, satt jag på trappan där – så sjönk jag ner i ett svart hål, för jag

bara såg rullstolen framför mej, ja det var chockartat, fruktansvärt, det var det tuffaste,

man kände sig helt värdelös, ungefär så” (intervju 10).

”Ja, man är mycket tröttare än man var innan då … På morronen är jag väldigt stel i

fingrarna … Man har ingen styrka i händerna … Och sen beror det på var man har ont

nånstans så – det är mest i fingrarna och fötterna” (intervju 15).

Attityd hos omgivningen

Denna subkategori uttryckte vad informanterna tyckte var besvärligt och även vad de

önskade sig när det gällde omgivningens attityd. Det uppfattades som jobbigt att bli

tillfrågad om man kunde göra det ena eller det andra. Det var även jobbigt när folk inte

trodde att man hade ont. Det kändes även svårt när många tog hänsyn till reumatikern. Att

se andra ledsna för den sjukes skull var jobbigt. Att det var viktigt med förstående

människor, i synnerhet släktingar, omkring en, uttrycktes av många informanter. Det

uttrycktes även en önskan att känna sig nyttig och behövd.

“Att det är väldigt viktigt att säga att stödet jag har fått från min sambo, det är helt

fantastiskt. Det är väldigt viktigt att man får det” (intervju 8).

“D e t  skulle jag vilja att folk skulle tänka på att – säger dom att dom har ont så  h a r

dom det också” (intervju 9).

“Det som har varit jobbigt, som har varit  j ä t t e jobbigt, det är att se hur ledsna andra

blir för  m i n  skull, så att jag fick trösta dom nästan … Ibland tar dom lite för mycket

hänsyn till mej …” (intervju 10).

“Men alltså det här att ändå ha etiketten på mej att jag är reumatiker, tycker jag inte

riktigt  o m . – Oavsett hur påverkade vi är utav vår sjukdom – så blir vi behandlade som

sjuka. Det tyckte jag var svårt” (intervju 16).

”Ibland när jag pratar med folk och kanske mina arbetskamrater, med mina vänner och

vänninor och så liksom, och dom frågar hur det är, så säger jag då kanske att jag … och
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då kanske folk reagerar med att säga: ’O, ja, usch, ja fy, stackars dej’, och: ’Du har det

inte lätt’ … Men nu när jag hör dom säga så, så tänker jag: ’Nej, men så är det ju inte.

Så tänker inte jag.’ Nej, så på nåt sätt så är inte min uppfattning om vardagen och det liv

jag lever, riktigt så som friska bedömer det som” (intervju 17).

Begränsningar i vardagen

Denna subkategori beskrev vilka begränsningar som inrutade reumatikernas vardag och

som han/hon måste brottas med. Det kunde röra sig om allt från att inte kunna göra

trädgårdsarbete, inte kunna putsa fönster, ha svårt att byta sängkläder, ha svårt att bära

saker och inte kunna gå långa sträckor, ha svårt att gå i uppförsbackar, ha svårt att gå på

ojämna underlag, t. ex. i skogen eller på stranden, och att inte kunna ha vanliga skor utan

specialskor med specialinlägg. Det nämndes även svårigheter att gå uppför trappor och att

ha svårt att hålla i ett räcke, svårigheter att sätta ihop fingrarna, behov av automatlåda i

bilen eftersom fötterna var för svaga, och svårigheter med hygienen. Det nämndes att

arbetet måste utföras på ett annorlunda sätt. Att det var svårt att öppna förpackningar,

nämndes av många informanter, likväl som att det var svårt att klä på sig. Informanterna

gav uttryck för att deras vardag hade blivit oförutsägbar och att det var svårt att planera.

Vidare nämndes att även yrkesvalet var begränsat. Det uppfattades även som en

begränsning att de inte kunde utföra saker när och hur de ville.

“Jag kan inte putsa fönster och kan inte byta gardiner. Slänga ut mattor och sånt, det kan

jag inte heller göra. Det är också jättejobbigt att komma upp i bussar tycker jag”

(intervju 2).

“Det är svårt att öppna en mjölkförpackning – man kan inte vrida den, man måste klippa

– och burkar, tuber – väldigt mycket som man absolut inte kan göra själv” (intervju 3).

”Planeringen är väldigt svårt för oss med reumatisk sjukdom … Så jag känner ibland att

det är det svårasteatt du hela tiden måste ta medicinen för att hålla smärtan borta. För

om man inte tar medicinen, så är det inte så många dagar förrän man inte kommer ur

sängen … Det är inte så långa stunder man kan skriva, utan det blir ju kortare perioder

… Det beror också på  n ä r  du blir sjuk. Du kan bli sjuk under en mycket aktiv period …

Jag fick ju från början inrikta mig på då att ’du kan inte sitta på kontor, Anders (namnet
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ändrat av författaren), men jag kunde eventuellt bli lärare … Så det var från början en

rätt så begränsad bit” (intervju 5).

“Den (vardagen, författarens anmärkning) påverkas från det man stiger upp egentligen

tills man lägger sej ... Livet blir ju så mycket svårare ... Livet och dagarna ter sig lite

annorlunda .. Bara en sån sak att jag numera inte kan gå så långt ... Jag har svårare att

gå i trappor, det är ett problem att ta sig upp och ner ... Och utföra göromål med en

krycka i ena handen och bara jobba med  e n  hand, det är – jag kan inte i detalj

redogöra, men – det är ju att tänka sig in i situationen” (intervju 12).

“Och se när det gäller rent praktiskt, så har jag ju väldigt svårt för att gå på ojämnt

underlag. Så att gå i skogen, som jag tycker det är underbart, det är för svårt, för där är

marken ojämn, och det klarar inte fötterna och fotlederna. – Gå på stranden, det är också

svårt, när det är grus eller stenar, för det är för ojämnt underlag. Asfalt är lättast för

mej. – Bada i havet, som jag  a l l t i d  har älskat, och dyka och simma, det har jag också

slutat med, för jag har svårt för att gå på mina fötter utan att ha personliga inlägg i mina

skor” (intervju 17).

Försoning med sjukdomen

Denna kategori beskrev hur informanterna i sin kamp mot sjukdomens inre och yttre

konsekvenser lyckats resa sig upp och upptäckt nya dimensioner i livet. Under denna

kategori bildades två subkategorier: “Positiva psykiska känslor” och “Försök att

övervinna sjukdomen”.

Positiva psykiska känslor

Denna subkategori beskrev positiva psykiska känslor som hade väckts hos informanterna

under deras sjukdom. De var tacksamma för nya vänner och för vad man  k u n d e  göra;

tacksamhet i det dagliga livet för småsaker och för att man hade fått så mycket annat, och

tacksamhet för att kunna använda sina ben. Det nämndes insikten att pengar inte är det

viktigaste. Flera informanter uttryckte att de hade fått en ny syn på tillvaron. De såg nya

möjligheter och ville gå vidare. De hade fått nya insikter angående hälsa och försökte se

det positiva samt hoppades att det inte blev sämre.
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“Man har ju fått vänner som man inte hade fått annars ...Och så ger det en också att man

är tacksam för vad man  k a n  göra, och jätteglad för att idag kan jag gå i sängen, idag

kan jag gå på toaletten själv, idag kan jag gå ut och se solen ... Det hjälper liksom inte

med pengar, utan det är det som är det viktiga” (intervju 2).

“Och sen är jag ju väldigt tacksam för att man kan laga mat och baka och brodera ... Så

får jag väl vara tacksam som har fått det så pass sent i livet ändå” (intervju 9).

“Jag tycker ändå det är underbart att leva ... Jag är glad att jag lever, varje dag”

(intervju 11).

“Jag hoppas att kunna behålla det som jag har  n u , att det inte blir sämre ... Och sen

framtiden, jag ser väldigt ljus på den, man  m å s t e  göra det, annars går man ner, och

det är inte bra ... det finns alltid vägar” (intervju 13).

”Men alltså det att leva med reumatism är att man accepterar sjukdomen … Men det är

ju att lära sej leva med detta … Man har inget val … Göra så gott man kan, så är det

(intervju 14).

Försök att övervinna sjukdomen

Denna subkategori beskrev informanternas försök och strävan att göra det bästa möjliga

av sin situation. Att leva med sin sjukdom var svårare i början, det tog tid att acceptera

den. Nu planerade informanterna på ett annat sätt än förr. I början kämpade individen mot

sjukdomen, sedan blev det försoning med den. Det uttrycktes en vilja att behålla

kontrollen över sitt liv. Det var inte längre så noga med t. ex. städning. Intressen började

odlas som t. ex. att måla eller handarbeta. Det upptäcktes nya möjligheter att leva  m e d

sjukdomen i stället för  m o t  den. Att “öppna så många lådor som möjligt”, att fungera

så bra som möjligt och att visa att man  k u n d e , var viktigt. Flera informanter hade

blivit uppfinningsrika, de hade lärt sig någon ny teknik i vardagen för att fungera bättre,

och de hade hittat nya vägar. De anpassade livet efter sjukdomen.
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“Jag får ju hela tiden försöka göra mitt liv från dom förutsättningar som  j a g  har fått,

som  j a g  har, därför livet är ju alltså inte  e n  låda, utan livet är ju så otroligt många

fack ... Jag brukar säga så här: om man under en livstid tänker på att livet är en byrå,

och den byrån består av väldigt många olika former av lådor, - under ditt liv skall du

försöka öppna så många lådor som möjligt, - därför det finns olika sätt att leva i varje

låda, och jag menar, vissa personer hinner bara öppna en eller två av dom här lådorna”

(intervju 5).

”Det är inte så mycket att göra åt,  utan det får ju rulla på, det är ju bara att kämpa på

och göra det bästa av vardagen och situationen … Men efter min diagnos så tar jag inget

för givet längre utan man tar dag för dag och gör det bästa av varje dag helt enkelt”

(intervju 7).

“Jag är nöjd ändå med livet och har förstått att så här kommer det att vara ... Man hittar

nya vägar ... Jag tycker ändå det är underbart att leva ... Hela vår familj har lärt sig

leva” (intervju 11).

“Så det jag tänker – framtiden det är ju att hitta ett boende, en levnadsstil, att man kan

fungera även med den sjukdomen ... Jag försöker hitta möjligheten – för – att ha en sån

sjukdom och ändå kunna få ut livskvalitet” (intervju 12).

“Men sen blir man  v ä l d i g t  uppfinningsrik, så att – trots att jag ber om hjälp ibland,

så klarar jag ju det mesta själv – med hjälp av min uppfinningsrikedom” (intervju 17).
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För att beskriva hur personer med RA upplever sin vardag valdes en kvalitativ metod med

semistrukturerade intervjuer som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. I

studien eftersträvades tillämplighet, trovärdighet, överensstämmelse och noggrannhet.

Med tanke på studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats som mest tillämplig.

Det är studiens syfte som avgör vilken forskningsansats man skall välja. Urvalsgruppen

betraktades som lämplig eftersom alla hade fått diagnosen RA. Genom den lokala

reumatikerföreningen tillhandahölls en lista med personer som hade fått diagnosen RA.

Dessa kontaktades genom ett informationsbrev. Valet av informanterna utgjordes av 17

personer som ville medverka i studien. Författaren var inte bekant eller släkt med någon

av informanterna. Det skulle ha bidragit till studiens överensstämmelse om fler manliga

personer hade medverkat. Men även om kvinnor var överrepresenterade i studien, kan

studiens resultat anses vara tillförlitligt, eftersom det är främst kvinnor som drabbas av

reumatism, och RA är tre gånger så vanlig hos kvinnor som hos män (von Zweigbergk,

2006). Studien bör därför kunna tillämpas på andra personer med RA.

För att informanterna skulle kunna känna sig trygga under intervjuerna, ägde intervjuerna

rum på en plats som informanterna själva valde. Vid de enskilda intervjutillfällena var

endast informanten och författaren närvarande. Psykologisk ”back-up” fanns med i

planeringen, en hjälp som dock ej behövde nyttjas. En intervjuguide användes för att vara

säker på att alla frågor behandlades vid intervjun. Följdfrågor ställdes vid behov. Det

hände att någon informant ville ha frågorna i förväg för att kunna förbereda sig (intervju

7). Informanten hade svårigheter att tala på ett band och ville därför skriva ner sina svar

och läsa upp dem vid intervjutillfället. Informanternas utsagor innehöll ibland känsliga

uppgifter som skulle ha kunnat avslöja deras identitet. Författaren talade i sådana fall om

för informanten att dessa delar inte skulle komma att finnas med i den skrivna intervjun,

något som inte heller har skett. Det hände även att informanten nämnde namn som skulle

ha kunnat avslöja en viss person. Namnet ändrades i förekommande fall med

anmärkningen ”namnet ändrat”. Det hände även någon gång att bandet stängdes av på
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informantens begäran, och sattes senare på igen. Det hände även att någon informant ville

ha frågeguiden i sin hand för att själv läsa upp frågorna och sedan besvara dem och

berätta.

Datainsamling, skrivning av intervjuerna och analys gjordes av författaren själv, och

därför kan trovärdigheten bedömas vara god. Den styrktes genom att varje subkategori

illustrerades med citat ur intervjuerna. Dessa citat skulle fördjupa förståelsen för

innebörden i kategorierna och subkategorierna. Men för att kunna styrka att författarens

tolkning av innehållet i data var rimlig och inte representerade någon privat uppfattning

(Larsson, 1995), granskades författarens tolkning genom en oberoende medbedömare

som i denna studie utgjordes av författarens handledare, som har erfarenhet av kvalitativa

metoder och som följde hela analysprocessen.

Informanterna hade givit sitt skriftliga samtycke för medverkan i studien. De hade

informerats om studiens syfte. De hade även upplysts om hur datamaterialet skulle

insamlas och behandlas. Under och efter intervjuerna hade informanterna tillfälle att

ställa frågor som i förekommande fall besvarades av författaren. Informanterna var även

informerade om att de kunde avbryta sin medverkan i studien när som helst utan att

behöva ange orsak. De tillförsäkrades även anonymitet och konfidentialitet genom att

redovisningen av intervjuerna skedde på ett sådant sätt att de inte kunde relateras till

någon enskild informant.

Resultatdiskussion

Under analysens gång ändrades ordalydelsen av temat och kategorierna ett flertal gånger

av författaren. De två kategorierna ”Kroppens avtagande styrka med dess inre och yttre

konsekvenser” och ”Försoning med sjukdomen” delades in i fem subkategorier: Fysisk

smärta och negativa känslor, attityd hos omgivningen, begränsningar i vardagen, positiva

psykiska känslor och försök att övervinna sjukdomen.

Kroppens avtagande styrka med dess inre och yttre konsekvenser

Denna kategori beskrev, vilka inre och yttre konsekvenser och påfrestningar människor

med RA drabbades av. De inre påfrestningarna bestod av kroppens avtagande fysiska
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styrka som i huvudsak innebar en uttalad trötthet förenad med värk och svaghet i leder

och ofta i hela kroppen, vilket bekräftas av tidigare forskning (Sandin, 1988). I likhet med

Miehle (1997) och Nitelius (1999) var lederna många gånger inflammerade och svullna

vilket ledde till begränsningar i vardagen. Psykiskt mådde dessa människor många gånger

inte bra, vilket även Teleman och Svensson (2002) kom fram till. Reumatikerna i denna

studie kunde känna sig plötsligt väldigt gamla, de kunde vara deprimerade och frustrerade

över sin avtagande fysiska förmåga. De kunde känna saknad och ha

mindervärdighetskänslor, vilket bekräftas av von Zweigbergk (2006). Men de klagade

sällan. I stället led de i tysthet och kämpade på för att klara sig trots de begränsningar

som ju var ett faktum.

Försoning med sjukdomen

Resultatet i denna kategori beskrev hur människor med RA lyckades kämpa sig igenom

sina inre påfrestningar och yttre begränsningar och kunde acceptera dem, för att på detta

sätt inte längre behöva kämpa  m o t  sin sjukdom utan i stället försona sig  m e d  den.

Denna försoning resulterade ofta i att reumatikern motiverades att göra det bästa av

situationen. Detta överensstämmer med Sandin (1988) och Teleman och Svensson

(1997). En genomgående psykisk känsla var tacksamhet och att många hade positiva

tankar om framtiden. I likhet med denna studie fann Sandin (1988) och von Zweigbergk

(2006) att patienterna kunde lära sig knep och andra utvägar för att klara av

problemsituationer. Livet planerades på ett annat sätt än förr. Intressen odlades såsom

målning eller handarbete så långt händernas styrka tillät det. Det fanns till och med

drömmar och önskningar. Mycket livsvisdom kom fram i reumatikernas berättelser.

Något som inte nämdes i litteraturen men som kunde vara värt att framhålla, var bilden av

livet som teknades av en informant. I den bilden sågs livet såsom en byrå med många

olika lådor, av vilka så många som möjligt borde öppnas i livet. Detta försökte många

reumatiker att göra utan att de kände till bilden av livet såsom en byrå med många olika

lådor. De upptäckte nya möjligheter och fick nya vänner och på detta sätt en ny

omgängeskrets med nya perspektiv. I likhet med tidigare forskning (Miehle, 1997, och

Nitelius, 1999) var informanterna i studien övervägande kvinnor. Men studien visade

inga könsrelaterade skillnader när det gäller upplevelsen av sjukdomen.
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Informanterna uttryckte hopp om att en metod upptäcks som kan bota RA. Ingen av

informanterna i studien nämnde något om att de behandlades med t. ex. kostterapi. Enligt

tidigare forskning (Teleman och Svensson, 1997) hade kostterapi viss effekt på

sjukdomen, men effekterna var kortvariga. Även Sköldstam, Hagfors och Johansson

(2003) visade att kostterapi hade viss effekt på den inflammatoriska aktiviteten vid RA.

Enligt Panush (1991) är möjligheten att kost kan förstärka eller fördröja symtom hos

åtminstone några RA-patienter ovanlig. Det var endast några få informanter som trodde

att kosten hade betydelse för sjukdomens utveckling. Frostegård (2006) medgav att det

fortfarande finns kunskapsluckor, av vilka den största är det faktum att orsaken till

reumatiska sjukdomar i huvudsak är okänd. En annan viktig kunskapslucka är enligt

samma författare sambandet mellan reumatiska och andra sjukdomar på längre sikt.

De två kategorierna valdes utifrån två skilda perspektiv med individen i fokus. Den första

kategorin beskrev individens kamp när han/hon ställdes inför de inre (fysiska)

konsekvenser som sjukdomen medförde och som innebar fysiskt lidande av mångahanda

slag. Förutom fysiska påfrestningar innebar RA även psykiska påfrestningar som

individen ställdes inför på grund av sjukdomens inverkan på det praktiska och sociala

livet som innebar begränsningar av olika slag. Dessutom måste individen handskas med

omgivningens attityd, som visade sig ofta vara en anledning till sorgsenhet hos individen

på grund av omgivningens bristande kunskap om hur människor med RA hade det och

hur de ville bli bemötta. Den andra kategorin beskrev hur människor med diagnosen RA

hade kämpat sig igenom och lyckats försona sig med sin sjukdom. Sorgsenheten fanns

många gånger kvar, men i denna kategori riktades fokus på positiva känslor som trots allt

hade fötts hos många av dessa människor och att många lyckades vända motgångarna till

något positivt. För att bekräfta detta skall här komma en reumatikers röst till tals som

talar å andra reumatikers vägnar:

”Vi tillhör det tappra folket vi reumatiker. Vi är de som varje dag bär den smärta som vår

diagnos medför i vår egen kropp. Det är vi som kämpar i det tysta fördolt för omvärlden,

men påtagligt i våra liv. Vi kämpar. ... Med kännbar diagnos lever vi under begränsning.

Reumatiker har nämligen försämrade förutsättningar, vilket gör att vi inte spelar i de

friskas liga. Det är inte vårt fel att vi klarar mindre än andra, men vi försöker så gott vi

någonsin kan. Att leva med smärta förändrar människor. Oavsett hur olika vi än är eller
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vilka sammanhang vi än kommer ifrån så förstår vi varandra. Vi vet vad det innebär att ha

ont. ... Men trots fysiska begränsningar vill jag ändå påstå att Reumatikerförbundet är ett

positivt förbund. Vi låter inte våra motgångar knäcka oss, vi försöker vända dem alla till

någonting bättre. ... (Reumatikerförbundet - a, 2007)”. Orden ”det tappra folket” och ”vi

som kämpar i det tysta” var liksom en bekräftelse av orden i temat: ”Reumatikers

livssituation – tyst hjältemod i vardagen”.

Ytterligare en reumatikers ord, en dikt, skall här återges:

”Livet

Livet är kort, en smula dröm,

en smula kärlek, och så farväl.

Även om livet inte blev en vacker dröm

kanske det var en skön historia.

Vi lever alla under samma himmel

men alla har inte samma horisont.

Livet är inte de dagar som gått

utan de dagar man minns.”

(Reumatikerförbundet - b, 2007.)

Konklusion/Implikationer

Resultatet i denna studie sammanfattades av två kategorier: “Kroppens avtagande styrka

och dess inre och yttre konsekvenser” samt “Försoning med sjukdomen”. Tillsammans

gav kategorierna uttryck för temat i denna studie, som liksom en röd tråd går genom alla

intervjuer: “Reumatikers livssituation – tyst vardagshjältemod”. Sjukdomens

svårighetsgrad gjorde begränsningarna i vardagen mer eller mindre påtagliga. Studien

visade även att det rådde en utbredd okunskap bland allmänheten om reumatikernas

situation. Detta skulle kunna förbättras genom upplysningsarbete. Det framkom även att

det t. ex. var svårt eller till och med omöjligt för reumatiker med svaga handleder att

utföra vissa saker som t. ex. öppna förpackningar (även medikamentförpackningar). På

detta område hoppades informanterna på ytterligare utveckling. Politikerna borde också i
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högre grad intressera sig för patientgruppen med diagnosen RA. Många reumatiker skulle

behöva ekonomiskt stöd för merkostnader som sjukdomen medför. Framförallt borde

forskningen intensifieras. Man borde se med nya ögon och tänka i nya banor. Enligt

forskarna finns det hittills ingenting som kan bota RA. Det finns endast läkemedel som

dämpar symtomen och som hjälper att människor med RA mer eller mindre kan klara sin

vardag. Det är en stor utmaning för forskarna att hitta en metod, som botar RA.

Reumatikerna väntar på den dag då en sådan metod blir funnen.
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