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Sammanfattning: Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som påverkar många 
områden i livet hos den som insjuknar. För att kunna 
bemästra sjukdomen används olika emotionella och 
probleminriktade copingstrategier. Syftet med litteratur-
studien var att belysa hur patienten med reumatoid artrit 
utvecklar copingstrategier för att anpassa sig till sjukdoms-
situationen. Resultatet bygger på en analys av 14 veten-
skapliga artiklar samt en doktorsavhandling. Resultatet visar 
att utvecklandet av copingstrategier sker kontinuerligt. 
Sjukdomen kräver att individen anpassar sig inom livets alla 
områden. Familje-, arbets- och det sociala livets roller 
påverkas och anpassas för att individen ska kunna återta 
kontroll över livet och finna en mening med tillvaron. I 
copingprocessen är stödets närvaro av stor betydelse. Stödet 
kan komma från familj, vänner och andra med reumatoid 
artrit. Resultatet visar också att många finner styrka i en tro 
på en högre makt eller ett genombrott inom forskningen. De 
strategier som tydligast framkommer är att individen 
anpassar sig genom en noggrann planering och organisering 
av arbete och fritid. En positiv inställning gör det lättare för 
individen att ta kontroll över situationen och att acceptera 
sjukdomen. Vidare forskning om utvecklandet av 
copingstrategier hos män med reumatoid artrit samt 
forskning som belyser kulturella skillnader behövs, för att 
möjliggöra en bättre vård och planering för patienter med 
reumatoid artrit. 



Title: Despite no visble signs it hurts 
Copingstrategies for patients with rheumatoid arthritis 

Author:  Anne Eliasson och Jennie Larsson 

Department: School of Social and Health Sciences, Halmstad University, 
Box S-823, 301 18 Halmstad, Sweden 

Supervisor:  Irené Mårtensson, Lecturer 

Examiner:  Henrika Jormfeldt, Senior Lecturer 

Period:  Spring 2009 

Pages:  16 

Key words:  Adaptation, Coping, Rheumatoid arthritis 

Abstract: Rheumatoid arthritis is a chronic disease that affects several 
areas in a persons life. To cope with the disease different 
emotion- and problem focused coping strategies are used. 
The aim of the literature study was to illuminate how 
patients with rheumatoid arthritis develop coping strategies 
to adjust to the disease situation. The findings in the study 
are based on an analysis of 14 research articles and one 
doctorate thesis. The findings show that there is a continuous 
development of coping strategies. The disease demands the 
patient to adjust within all areas of life. The roles in family-, 
work- and social life are affected and adjusted so that the 
patient can regain control and find a meaning in life. In the 
coping process the presence of support is very important. 
The support can be given from family, friends and others 
with rheumatoid arthritis. The findings also show that many 
may find strength in a belief of a higher power or a break-
through within the research area. The strategies that emerge 
most frequent are that the individual adjust by a thoroughly 
planning and organization of work and leisure time. Positive 
thinking made it easier for the individual to take control over 
the situation and accept the disease. Further research about 
the development of coping strategies among men with 
rheumatoid arthritis and also research that illuminate cultural 
differences is necessary, to enable better health care and 
planning for patients with rheumatoid arthritis.
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Inledning 
Reumatoid artrit (RA) är en av de inflammatoriska ledsjukdomarna som ingår i gruppen 
reumatiska sjukdomar (Engström-Laurent & Jacobsson, 2005). Sjukdomen RA 
förekommer över hela världen, dock i varierande utsträckning (Rantapää Dahlqvist & 
Jacobsson, 2005). Den högsta prevalensen av sjukdomen finns hos vissa nord-
amerikanska indiangrupper, som Chipeva- och Pimaindianerna, där 5 procent är 
drabbade. Den minst drabbade befolkningsgruppen är de färgade afrikanerna. 
Västeuropa och Nordamerika har en prevalens på mellan 0,5-1 procent. Av den svenska 
vuxna befolkningen är cirka 0,7 procent drabbade, vilket motsvarar mellan 50 000-
100 000 personer (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Varje år insjuknar cirka 25 personer 
per 100 000 invånare i Sverige i RA (Lindahl, 2009). Hos cirka 10 procent av dem som 
drabbas kan sjukdomen dock gå tillbaka och helt försvinna (Enman, 2003). Sjukdomen 
drabbar alla åldrar och incidensen att insjukna ökar med stigande ålder (Rantapää 
Dahlqvist & Jacobsson, 2005). Den högsta incidensen ses dock i åldrarna 45-65 år 
(Lindahl, 2009), vilket innebär att den drabbade oftast befinner sig mitt uppe i livet. Av 
de drabbade är två tredjedelar kvinnor (Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005). I 
åldrarna 20-30 år är incidensen mycket högre hos kvinnor, efter menopaus är den dock 
alltmer lik den hos män. Ständig forskning pågår om vad som orsakar RA samt dess 
förekomst och förlopp (Teleman & Svensson, 2002). Sverige ligger långt fram inom 
forskningsområdet och samarbetar med många utländska reumatologiska 
forskningscentra. 
 
Att som patient ta emot ett besked om en kronisk sjukdom är ingen lätt uppgift att 
handskas med (Rydén & Stenström, 2000). RA påverkar både arbetslivet och det sociala 
livet. Det gäller för individen att acceptera de förändringar, i så väl utseende som i de 
dagliga aktiviteter, sjukdomen för med sig. Plötsligt förändras vardagen och tidigare 
rutiner ställs på sin spets då individen blir tvungen att till exempel följa medicineringar 
och andra behandlingsordinationer samt de begränsningarna smärtan och rörelse-
inskränkningen innebär. Det ställer krav på den enskilde individen att lära sig leva med 
sjukdomen (Lindroth, Hedin & Enman, 2005) och vårdens uppgift är att stötta, ge råd 
och vara tillgänglig när behovet uppstår. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan 
uppmärksammar hur patienten upplever sin sjukdom och det lidande den medför för att 
kunna sätta in adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 
 
För patienten i dagens IT-samhälle finns det många vägar att på egen hand söka 
information. För den som inte är insatt i sjukdomen är det dock inte lätt att skilja mellan 
hörsägen, tyckande och vetenskaplig kunskap. I mötet med vården vet patienten vad den 
egna kroppen mår bra eller dåligt av och hur det påverkar livskvaliteten, insamlade 
erfarenheter under ett liv ger dessa kunskaper (Lindroth, et al., 2005). För att 
behandlingsresultatet ska bli bästa möjliga är omvårdnaden av patienten viktig 
(Teleman & Svensson, 2002). Det ägnas därför ett stort intresse för vårdforskning kring 
krisbehandling, patientundervisning och dess innebörd. Det är av stor vikt att sjuk-
sköterskan försäkrar sig om att patienten och de närstående förstår den information och 
undervisning som ges (Socialstyrelsen, 2005). Även utveckling av teamarbete och 
relationen mellan patient och sjukvårdspersonal är en del av vårdforskningen (Teleman 
& Svensson, 2002). För att kunna ge ett professionellt stöd (Ryan, 1998) är det viktigt 
för hälso- och sjukvårdspersonal att ha kunskaper om sjukdomen och om hur patienten 
utvecklar copingstrategier. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att ge stöd och 
vägledning till patienten, men även till de närstående (Socialstyrelsen, 2005).  
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Bakgrund 
Reumatoid artrit 
Engström-Laurent, Leden, Nived och Sturfelt (1994) definierar reumatoid artrit som ”en 
kronisk, systemisk, inflammatorisk sjukdom av okänd etiologi som kännetecknas av det 
sätt på vilket kroppens leder engageras” (Engström-Laurent, et al., 1994, s 18).  
 
Enligt Leden (2005) tvistas det om historiken kring RA. År 1800 presenterade 
fransmannen Landré-Beauvais den första oomtvistade beskrivningen av sjukdomen. I 
avhandlingen beskriver han nio kvinnor med typiska symtom för RA. Landré-Beauvais 
kallade sjukdomstillståndet för goutte asthénique primitive, vilket skiljer sig från andra 
klassiska ledsjukdomar samt gikt. Hans beskrivning av sjukdomens huvudsakliga 
karaktärsdrag är att den oftast drabbar kvinnor, många leder är angripna med svullnader 
som kvarstår vilket efterhand leder till deformiteter. Under senare 1800-tal kom det allt 
fler beskrivningar av sjukdomen (Engström-Laurent, et al., 1994). År 1848 beskrev 
engelsmannen Alfred Garrod hur RA skiljer sig från gikt, bland annat genom att mäta 
urinsyrenivåerna i blodet. Det är hans sjukdomsbeteckning från år 1869, arthritis 
reumatoides, som används än idag. Vissa forskare hävdar att det före 1800-talet inte 
finns något stöd för sjukdomens tidigare existens, vare sig i skriftliga källor eller i 
avbildningar i konsten, och att paleopateologiska bevis saknas (Leden, 2005). Vid 
undersökningar av skelettfynd från stenåldern i Skandinavien och även från tidig 
indiankultur i Nordamerika har forskare dock hittat fynd som tyder på att sjukdomen 
funnits redan då. Varför RA uppstår är än idag en gåta för forskarna (Rantapää 
Dahlqvist & Jacobsson, 2005). Troligen är det flera riskfaktorer som påverkar som 
genetik, icke genetiska riskfaktorer som rökning, vissa yrkesexpositioner, tidigare 
infektioner samt tidigare skelett- och ledtrauma och förändringar i immunsystemet. 
Varför kvinnor drabbas oftare är heller inte helt utrett, men forskare tror att det har att 
göra med hormonbalansen (Reumatikerförbundet, 2003).  
 
Sjukdomen kan debutera i såväl ett akut som smygande förlopp (Lindahl, 2009). 
Vanligast är att sjukdomen kommer smygande, vilket den gör hos två tredjedelar av 
patienterna (Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005). RA är en sjukdom som går i skov, 
vilket gör att patienten kan ha perioder då sjukdomen gör sig mindre påmind. I 
litteraturen beskrivs de vanligaste symtomen som en allmän sjukdomskänsla med 
trötthet, subfebrilitet, diffusa muskel- och skelettsmärtor, svullnad av leder samt 
morgonstelhet. Polyartrit, det vill säga att flera småleder är drabbade och att lederna är 
symmetriskt inflammerade, är sjukdomens kardinalsymtom (Engström-Laurent, et al., 
1994).  
 
American College of Rheumatology (ACR) har utarbetat klassifikationskriterier 
(Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005). Kriterierna är tänkta att ligga till grund för 
vetenskapligt forskningsarbete, men används även i det kliniska diagnostiska arbetet. 
Klassifikationskriterierna kom till år 1987 och lyder: 

1. Morgonstelhet 
I och omkring lederna med minst 1 timmes duration före maximal 
lindring. 
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2. Artrit i minst tre ledgrupper 
Patienten ska ha haft mjukdelssvullnad eller vätska som observerats av 
läkare. De 14 möjliga ledgrupperna är: Höger eller vänster PIP1-, MCP2-
, hand-, armbågs-, knä-, ankel- och MTP3-led. 
3. Artrit i handens leder 
Svullnad av minst en ledgrupp (definierad enligt ovan) i en handled, 
MCP- eller PIP-led. 
4. Symmetrisk artrit 
Samtidigt engagemang av ledgrupper (som definierats i kriterium 2) på 
båda sidor av kroppen (bilateral involvering av PIP-, MCP- eller MTP-
led accepteras utan absolut symmetri). 
5. Reumatiska noduli 
Subkutana noduli över skelettprominenser, extensorytor eller i en 
lednära region observerad av läkare. 
6. Reumatoidfaktor (RF) 
Positivt test med metod som ger positivt resultat hos högst 5 % av friska 
kontroller. 
7. Röntgenologiska förändringar 
Typiska hand- och handledsbilder för RA som ska inkludera erosioner 
eller otvivelaktig skeletturkalkning lokaliserad i eller intill de 
involverade lederna (Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005, s 62). 

Patienten skall uppfylla minst fyra av de sju klassifikationskriterierna för att det skall 
klassas som RA. Symtomen morgonstelhet och symmetrisk artrit skall ha funnits i minst 
sex veckor. Då diagnos inte kan ställas enbart utifrån klassifikationskriterierna 
(Engström-Laurent, et al., 1994) behövs kompletterande undersökningar som till 
exempel en grundlig anamnes, ett allmänstatus med inspektion och palpation av leder 
samt laboratorieanalyser. 
 
Då diagnosen är ställd är det viktigt att snabbt sätta in behandling (Ericson, E & 
Ericson, T, 2002). Syftet är att patienten med RA skall få smärtlindring genom en 
minskad inflammation i lederna och att få nedbrytningsprocessen att stanna upp. 
Behandlingen delas upp i farmakologisk, reumakirurgisk, kost- och fysikalisk 
behandling. Fysikalisk behandling är till exempel bassängträning i varmt vatten, 
kortvågs- och ultraljudsbehandling samt behandling med kyla. Ett viktigt mål är också 
att patienten ska kunna bevara och gärna öka funktionsnivån (Rantapää Dahlqvist & 
Jacobsson, 2005). Vid planeringen är det därför av betydelse att sjuksköterskan ser till 
det friska hos patienten och hjälper patienten att bibehålla de resurser som finns 
(Socialstyrelsen, 2005). Reumatologisk rehabilitering innebär sjukgymnastik anpassad 
efter sjukdomens svårighetsgrad och patientens behov. Utprovning av lämpliga hjälp-
medel samt anpassningsåtgärder i hemmet och på arbetsplatsen planeras i samråd med 
patienten. För att kunna ge ett bra stöd till patienten måste de basala omvårdnads-
behoven, såväl de fysiska, psykiska som de sociala, kulturella och andliga, tillgodoses 
(Socialstyrelsen, 2005). Vid utformning av den enskilda individens behandlingsplan 
samarbetar ett så kallat reumateam bestående av reumatolog, sjuksköterska, kurator, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och eventuellt fotvårdsterapeut och ortoped. I sjuk-
sköterskans ledarskapsroll ingår att samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens 

                                                
1 proximala interfalangeallederna 
2 metakarpofalangeallederna 
3 metatarsofalangeallederna 
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behov och utvärdera de insatser som görs (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan är 
patientens närmsta kontakt med vården och har en skyldighet att hålla kunskapen om 
den senaste forskningen uppdaterad för att kunna bemöta patientens frågor. 

Coping och copingstrategier 
Ordet coping kommer från engelskans cope vilket betyder ”klara det” 
(Nationalencyklopedin [NE], 2009a). Brattberg (2008) översätter ordet coping till 
svenskans bemästring. Den amerikanske psykologen Richard Lazarus myntade 
begreppet coping redan under 1960-talet och begreppet används fortfarande då det inte 
finns någon vedertagen svensk översättning (NE, 2009b). Lazarus och Folkman (1984) 
definierar coping som ”En konstant förändring av kognitiv och beteendemässig strävan 
för att kunna hantera specifika yttre och/eller inre krav som bedöms som påfrestande 
eller överskridande av personens egna resurser.” [Egen översättning] (Lazarus & 
Folkman, 1984, s. 141).  
 
Redan som barn läggs grunden för copingförmågan och så länge inga livspåfrestande 
händelser inträffar sker ingen copingutveckling (Brattberg, 2008). Om en individ har en 
god copingförmåga kan den hantera situationen, även om det är en helt ny situation. 
Den som har en god copingförmåga har också en större chans att ta sig ur en livskris 
med ett gott resultat, vilket leder till en ännu bättre krishantering i framtiden. En lyckad 
hanterad kris gör att individen kan uppskatta livet mer och göra omprioriteringar. Den 
som tidigare inte varit utsatt för påfrestande händelser har inte lika många verktyg för 
att hantera situationen, vilket kan leda till en handlingsförlamning och göra att individen 
låter sig påverkas av andra för att få bekräftelse. En anpassning utifrån andras villkor 
stärker inte individen då den inte hanterat krisen med sina egna copingresurser. 
 
Copingstrategier är de åtgärder som en person använder sig av för att hantera en svår 
situation eller påfrestande händelse (Brattberg, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). Syftet 
med copingstrategier är att förändra och/eller ändra uppfattning om den stressande eller 
hotande situationen eller att ta kontroll över de känslor som upplevs hotande eller 
stressande. Lazarus och Folkman (1984) delar in hälso- och sjukdomsrelaterade coping-
strategier i två huvudgrupper. De skiljer mellan probleminriktad och emotionellt 
inriktad coping. Den probleminriktade copingstrategin är uppgiftsfokuserad och 
fokuserar på ett yttre problem (Brattberg, 2008). Genom att individen använder sig av 
problemfokuserad coping är hon aktiv och inriktad på att lösa problemet (Lazarus & 
Folkman, 1984). I denna strategi söker individen information om problemet, analyserar 
orsakerna, fattar beslut utifrån fördelar och nackdelar som de olika alternativen 
genererar och planerar för att kunna lösa problemet. Den emotionellt inriktade coping-
strategin har som mål att minska obehagliga känslor i stressituationer, bibehålla hoppet 
och en optimistisk tro, till exempel då en individ får besked om en kronisk sjukdom 
(Brattberg, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). Strategin går ut på att använda olika 
former av försvarsmekanismer som till exempel förnekelse, projicering och regression 
(Rydén & Stenström, 2008). En annan emotionell strategi är att försöka lindra oron och 
ångesten med alkohol eller droger. Vilken copingstrategi individen väljer beror på 
person och situation (Lazarus & Folkman, 1984). Individen kan använda flera olika 
copingstrategier för att hantera samma problem, beroende på var i copingprocessen hon 
befinner sig. Individen kan därför pendla mellan emotionell och probleminriktad 
coping. 
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Då en person drabbas av till exempel en kronisk sjukdom, som RA, är de vanligt att 
först använda en emotionellt inriktad copingstrategi för att klara av situationen (Rydén 
& Stenström, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). I ett senare skede försöker personen 
hitta lösningar till de olika problem sjukdomen för med sig genom probleminriktad 
coping. I patientens försök att få ett grepp om sjukdomen är det viktigt att sjukvården 
ser patienten som en del i teamet och att sjuksköterskan uppmärksammar sjukdomens 
påverkan. Genom att sjukvården får patienten att förstå att hon spelar en viktig roll i 
behandlingen och i hur sjukdomen påverkar det vardagliga livet, ger det patienten 
tillåtelse att själv anpassa sina aktiviteter till en nivå som känns bekväm. Med tanke på 
hur sjukdomen påverkar personens vardag, med ständig trötthet, smärta och led-
svullnader, är det av stort intresse för sjuksköterskan att få en djupare insikt i hur 
patienten hanterar sin sjukdom för att kunna vara ett stöd för patienten och de 
närstående i copingprocessen.  
 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med reumatoid artrit utvecklar 
copingstrategier för att anpassa sig till sjukdomssituationen. 
 
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) beskrivning. En 
pilotsökning efter kvalitativ och kvantitativ forskning gjordes i databaser och litteratur 
för att identifiera det vetenskapliga underlaget.  

Datainsamling 
Val av relevanta databaser har gjorts och de som svarade bäst till syftet och 
frågeställningar var Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. De sökord som 
användes varierades och kombinerades med varandra, se tabell 1 och bilaga I.  
 

Tabell 1. Sökord 

Sökord Thesaurus 
(Cinahl) 

MeSH 
(PubMed) 

Subject Terms 
(Academic 
Search Elite) 
 

Reumatoid 
Artrit 

Arthritis, 
Rheumatoid 

Arthritis, 
Rheumatoid 

Arthritis, 
Rheumatoid 

Coping Adaptation, 
Psychological 

Adaptation, 
Psychological 

 

Coping Coping  Coping 
Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 
Kvalitativ 
studie 

Qualitative 
studies 

Qualitative 
research 

 

Patient Patients Patients  
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MeSH-termerna som användes i PubMed togs fram via Karolinska Institutets MeSH-
sökverktyg. Thesaurus för sökning i Cinahl togs fram via Cinahl Headings. De subject 
terms som användes i Academic Search Elite är samma som i Cinahl. 
 
Datainsamlingen genomfördes vid fyra tillfällen och resulterade i 24 artiklar till första 
urvalet, se bilaga I, tabell 2. Inklusionskriterierna i Cinahl var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2000-2009, skrivna på engelska, peer reviewed-granskade, research 
artiklar och beröra vuxna individer med reumatoid artrit. En sökning via Cinahl gjordes 
då årtalen begränsades till 2005-2009. I PubMed gjordes sökningarna med inklusions-
kriterierna: publicerad mellan 2000/01/01-2009/04/09, endast människor, män, kvinnor, 
journal article, skrivna på engelska eller svenska, nursing journals och beröra vuxna 
individer med reumatoid artrit. En sökning via PubMed gjordes också 2009/04/15 med 
samma inklusionskriterier som tidigare PubMed-sökningar. Inklusionskriterierna vid 
sökningen i Academic Search Elite var artiklar publicerade mellan 2000/01-2009/04 och 
peer reviewed-artiklar. Trots begränsningen av artiklar som endast rörde vuxna 
individer framkom artiklar i samtliga databaser som handlade om juvenil reumatoid 
vilka exkluderades. Även artiklar som endast rörde andra reumatiska sjukdomar 
exkluderades. 
 
Det första urvalet gjordes via en genomgång av artiklarnas abstrakt. Första urvalet 
resulterade i 24 artiklar som individuellt lästes igenom i fulltext. De artiklar som inte 
svarade mot studiens syfte valdes bort. Kvar blev 16 artiklar vars vetenskaplighet 
granskades efter Carlsson och Eimans (2003) mallar för kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. De graderades mellan I och III, där I betyder hög vetenskaplighet. Urval två 
bestod av 14 artiklar, då två valdes bort i den vetenskapliga granskningen. I resultatet 
ingår även en doktorsavhandling av Runesson (2005) som granskades efter den 
kvalitativa mallen. Doktorsavhandlingen hittades via manuell sökning då material till 
bakgrunden söktes. Tolv av artiklarna samt doktorsavhandlingen av Runesson (2005) 
erhöll grad I, en artikel fick grad II och en grad III. I artikeln med grad III framkom 
intressanta synpunkter som styrkte de andra artiklarna och den inkluderades därför trots 
sin lägre vetenskapliga grad. 

Databearbetning 
Databearbetningen inleddes med att artiklarna från urval två delades upp utifrån 
kvalitativ och kvantitativ ansats. De lästes därefter igenom gemensamt upprepade 
gånger för att upptäcka likheter och skillnader. För att få en överblick över artiklarnas 
författare, titel, syfte, metod och slutsats gjordes en artikelöversikt, se bilaga II. 
Artiklarna numrerades från 1-14. Återkommande faktorer, likheter och skillnader 
markerades och numrerades och plockades därefter ut. Det som framkom i artiklarna 
jämfördes och summerades i resultatet. Resultatet av databearbetningen redovisas under 
tre rubriker som växt fram under arbetets gång: 1) skapa balans mellan fritid och 
arbetsliv 2) söka stöd och hopp samt 3) sätta gränser och återfå kontroll. De olika 
copingstrategierna, som kom fram under databearbetningen, delades in under lämplig 
rubrik utifrån det användnings-område för strategin som framkom. Rubrikerna står för 
de väsentliga anpassningar som den drabbade behövde göra för att klara av sin nya 
livssituation. 
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Resultat 
Att drabbas av en kronisk sjukdom innebar att hela livssituationen förändrades (Lütze & 
Archenholtz, 2007; Runesson, 2005). Personens roll inom den egna familjen, i det 
sociala nätverket, inom fritidsaktiviteter och i arbetslivet ställdes på sin spets (Lütze & 
Archenholtz, 2007; Lempp, Scott & Kingsley, 2006; Gignac, 2005; Runesson, 2005). 
Individen blev tvungen att förändra delar av sitt liv, vissa tillfälligt medan andra 
bestående, för att kunna hantera sjukdomen. En sådan anpassning ställde krav på 
individen att använda sina copingresurser och copingstrategier. Anpassningen till sjuk-
domen har av Iaquinta och Larrabee (2004) liknas vid utvecklingen från larv till en 
färdigutvecklad fjäril. Ingen väljer att drabbas av en sjukdom som RA, likt fjärilslarven 
som inte väljer att bli en fjäril utan bara följer naturens gång. När larven kläcks från 
ägget börjar den genast äta upp sig och samla näring för att kunna spinna sin puppa och 
på så sätt fortsätta sin utveckling till fjäril. Då individen drabbas av RA börjar den söka 
kunskap och information om sjukdomen. Individen använder den nya kunskapen och 
tidigare erfarenheter till att skapa en inre styrka och kraft i sin egen puppa för att klara 
av anpassningen. Samtidigt bearbetas sorg, smärta och rädsla inför framtiden. Genom 
den inre styrka och kraft som skapats i puppan tar individen kontroll över den nya livs-
situation och anpassar sig. När den vackra fjärilen tar sig ur puppan kan det liknas vid 
när individen genom kunskap accepterat de förändringar som sker och åter börjar se det 
värdefulla i livet. 

Skapa balans mellan fritid och arbetsliv 
För den som insjuknade i RA var det en sorg (Sinclair & Blackburn, 2008; Lempp, et 
al., 2006). Sjukdomen innebar en påverkan på identiteten som partner, förälder, vän och 
arbetskollega. Då det blev svårt för individen att sköta de dagliga sysslorna och deltaga i 
de aktiviteter som förväntas förändrades rollerna bland de inblandade (Lütze & 
Archenholtz, 2007; Runesson, 2005). Den drabbade kämpade för att försöka behålla 
eller anpassa rollerna, helt gå ifrån dem och/eller att hitta nya. För många kvinnor var 
det svårt ge upp hushållssysslorna, då det för dem var en viktig del av identiteten (Lütze 
& Archenholtz, 2007; Hwang, Kim & Jun, 2004). Männen uttryckte det som en svår 
förlust att inte längre kunna utföra de ”tyngre” göromålen i hemmet, vilket tidigare varit 
deras ansvar (Lütze & Archenholtz, 2007). För att hantera den nya rollfördelningen och 
svårigheten i att utföra vissa sysslor gällde det att sänka prestationskraven till en 
realistisk nivå. Att inte se anpassningarna som ett misslyckande var en viktig del i 
accepterandet av sjukdomsprocessen (Sinclair & Blackburn, 2008). 
 
RA inverkade kraftigt på individens arbetsförmåga vilket gjorde att många inte kunde 
fortsätta arbeta som innan (Lempp, et al., 2006; Gignac, 2005; Runesson, 2005). För 
många av dem som tvingades sluta arbeta var det en stor förlust då yrket var en viktig 
del av identiteten. Att inte kunna fortsätta arbeta innebar också en inskränkning i det 
sociala livet. Det var främst männen som uttryckte en stor frustration och rädsla över att 
förlora arbetet (Lütze & Archenholtz, 2007). För att hantera arbetssituationen använde 
individen en rad olika copingstrategier (Gignac, 2005; Runesson, 2005). Många drog 
ner på sina fritidsaktiviteter för att spara energi och kunna använda den på arbetet 
istället. En del valde att gå ner i arbetstid för att kunna behålla arbetet, medan andra 
delade upp arbetet i mindre delar och lät det ta lite längre tid att utföra uppgifterna 
(Yoshida & Stephens, 2004). Några valde att lägga all kraft på arbetet för att bevisa för 
sig själv och andra att de fortfarande var arbetsföra (Lütze & Archenholtz, 2007). De 
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tänjde sina gränser till maximum, men fick i gengäld betala dyrt för det då de inte hade 
någon kraft över till annat. Det är en form av kompromisstrategi. Vissa individer ville i 
början av sjukdomen inte erkänna för sig själv och/eller andra den inverkan sjukdomen 
hade (Runesson, 2005). Istället för att sjukskriva sig, då smärtan och de andra 
symtomen blev för påtagliga, valde de att ta ut semester eller kompensationsledigt. 
Denna strategi kan beskrivas som en ”rollvila”, ett sätt för individen att stanna upp och 
fjärma sig från yttre krav. Rollvila ger också individen tid till att reflektera över vad 
som behöver anpassas för att möjliggöra en tillbakagång till arbetet. Detta är en coping-
strategi som återkom under sjukdomens progress. Lütze och Archenholtz (2007) visade 
att de som kom till insikt och accepterade sin sjukdom kände en lättnad över att bli 
sjukskriven eller förtidspensionerad, då de ofta känt press från såväl arbetsgivare som 
kollegor att prestera som innan sjukdomens inträde. Samtidigt framkom att det för alla 
inte var en självklarhet att berätta för arbetsgivaren och kollegorna om sjukdomen 
(Gignac, 2005). 

Söka stöd och hopp 
Familj och nära vänner var av stor betydelse för att klara av att leva med en kronisk 
sjukdom (Lütze & Archenholtz, 2007; Lempp, et al., 2006; Hwang, et al., 2004; 
Iaquinta & Larrabee, 2004). Att få prata med dem och känna deras stöd hjälpte många 
att ta sig igenom svåra stunder. Hur stödet uppfattades, tillfredsställande eller ej, var av 
stor betydelse för vidare coping (Holtzman, Newth & Delongis, 2004). Hwang, et al. 
(2004) belyste dock de kulturella skillnaderna mellan Asien och västvärlden. Koreanska 
kvinnorna med RA berättade om hur svårt de hade att prata om sin sjukdom med maken 
och hans familj, samt hur de på alla sätt försökte dölja deformerade leder. För dem var 
det väldigt viktigt att behålla självkänslan och inte tappa ansiktet inför andra.  
 
I början av sjukdomsförloppet upplevde många att de inte fick någon förståelse för 
sjukdomen då inga synliga tecken, som leddeformitet, på RA fanns (Sinclair & 
Blackburn, 2008; Lempp, et al., 2006; Iaquinta & Larrabee, 2004). Att till exempel 
parkera på en handikappruta och gå ur bilen utan några synliga tecken på handikapp gav 
många arga blickar och kommentarer. Det ledde till att de försökte bevisa dels för sig 
själva, men också för sina närstående och andra, att sjukdomen fanns även om den inte 
syntes. Sjukdomens otillförlitlighet i skov gjorde dock att de inte alltid orkade förklara 
sig utan istället satte upp en fasad och förnekade sin smärta inför andra. Denna stoiska 
fasad var också ett sätt att undvika att prata om sjukdomen och dess förlopp med andra, 
då de ändå inte kunde eller ville förstå vad personen gick igenom. Att få träffa andra i 
samma situation var då givande eftersom de hade en helt annan förståelse för vad det 
innebar att leva med RA (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007; 
Runesson, 2005). I mötet med andra kunde de dela med sig och få nya råd om hur de 
kunde hantera svårigheter och även uppmuntra varandra att kämpa vidare. I mötet fick 
de också en bekräftelse på att de inte var ensamma och värst drabbade, vilket många 
omvandlade till en strategi att ta till när sjukdomen gjorde sig extra påmind.  
 
Det var svårt att veta hur sjukdomen kom att utvecklas och många uttryckte en stor 
frustration och rädsla inför hur framtiden skulle bli (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze 
& Archenholtz, 2007; Hwang, et al., 2004; Keefe, et al., 2001). För att hantera den 
frustrationen och rädslan hämtade många stöd, styrka och guidning i religionen, oavsett 
religionstillhörighet. De som inte sa sig ha en tro till en religion eller högre makt satte 
istället sin tro till ett medicinskt genombrott. Vetskapen om pågående forskning för att 
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komma fram till en ännu effektivare eller botande behandling sågs av de drabbade som 
en stark drivande kraft i hanteringen av svåra skov och uppoffrande anpassningar. 

Återfå kontroll och sätta gränser 
Många av de drabbade kände sig beroende av andra vilket medförde en känsla av att 
förlora kontrollen över situationen (Karlsson, Berglin & Wållberg-Jonsson, 2006; 
Lempp, et al., 2006; Iaquinta & Larrabee, 2004; Melanson & Downe-Wamboldt, 2003). 
Framförallt de yngre uttryckte en stor frustration och oro inför framtiden och det 
beroende sjukdomen för med sig. När även de mest vardagliga saker, som att klä på sig 
eller äta, blev svåra att genomföra på egen hand var det en stor stressfaktor. Denna 
stressfaktor tillsammans med en känsla av att upplevas som en börda för familjen kunde 
lätt resultera i psykiska symtom som nedstämdhet, ilska och depression. Män upplevde 
generellt dessa psykiska symtom i högre grad än kvinnor. För att bevara så mycket som 
möjligt av sin integritet och sitt oberoende blev de drabbade tvungna att anpassa sina 
dagliga aktiviteter (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007; Lempp, et 
al., 2006; Yoshida & Stephens, 2004). Då morgonstelhet är ett av de svåraste 
symtomen, gjorde det att många ändrade sina morgonrutiner. De steg upp tidigare på 
morgonen för att hinna bli färdiga, duschade på kvällen alternativt försökte få tid till ett 
uppmjukande, varmt bad. Att välja kläder och skor med till exempel kardborreband 
istället för knappar och snören samt att ha en lätthanterlig frisyr, gjorde det lättare att 
klara sig själv och på så sätt bevara sin självständighet. 
 
Ett sätt att ta kontroll över sjukdomen var att lära sig leva i nuet och att inte tänka på hur 
sjukdomen ser ut om ett eller flera år, utan ta en dag i taget (Lütze & Archenholtz, 2007; 
Iaquinta & Larrabee, 2004). Till anpassningsprocessen hörde också att kunna acceptera 
sig själv och inte se det som ett misslyckande att inte kunna utföra det man tidigare 
kunde göra och att behöva be andra om hjälp (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & 
Archenholtz, 2007). Dit hörde också att hitta nya meningsfulla aktiviteter och nya 
livsvägar. Iaquinta och Larrabee (2004) och Melanson och Downe-Wamboldt (2003) 
beskrev hur sökandet efter livsvägar skedde genom problemlösande coping. Olika 
hanteringsmetoder och tekniker utvecklades för att minska smärtan och skapa ny energi. 
Genom att individen följde de rekommendationer som fanns, som vila, tog den 
ordinerade medicinen, samt själv försökte hitta alternativa smärtlindrande metoder, som 
varma och kalla bad eller anpassad träning, var den involverad i att försöka ta kontroll 
över sin sjukdom. Att hantera sjukdomen genom positivt tänkande, som att till exempel 
inte låta småsaker förstöra dagen, kunde i vissa fall minska symtomen och underlätta 
situationen (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007). Genom att sätta 
upp mentala gränser om hur svår smärtan kunde bli och genom vetskapen att smärtan 
kom att lindras efter skovet, gjorde att många kunde behålla sin positiva inställning. Det 
självförtroende och den kraft som individen hade samlat på sig efter tidigare genom-
gångna skov gav en styrka och en positiv inställning att klara av även kommande skov. 
Det har visats att ju högre självkänsla och copingförmåga en person hade desto högre 
välbefinnande upplevdes (Nagyova, Stewart, Macejova, van Dijk & van den Heuvel, 
2005). 
 
En stor anpassning skedde också för att bevara livsstilen, den fysiska förmågan och 
möjligheten att fortsätta arbeta. Detta krävde en förmåga till noggrann planering och 
organisering, men även att lära sig ta aktiviteterna i sin egen takt. Genom organisations-
strategier kunde individer med RA ta kontroll genom att planera och schemalägga det 
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som skulle göras (Yoshida & Stephens, 2004). Att till exempel göra ett veckoschema 
där hushållssysslorna var uppdelade över veckans dagar skapade en trygghet och var 
även ett sätt att inte använda all energi på en och samma dag. Genom att planera dagen 
utifrån sjukdomen, med en balans mellan vila och aktivitet, kunde de säga till vänner att 
under en viss tid på dygnet behövde de vila och ville då inte ha besök (Headland, 2006). 
Då balansen mellan vila och aktivitet var god var det individen som styrde livet och inte 
sjukdomen. Det är viktigt att poängtera att det finns starka samband mellan att kunna 
deltaga i aktiviteter och psykiskt välbefinnande (Reinseth & Espnes, 2007) vilket denna 
planering möjliggjorde. För att kunna bevara sitt sociala umgänge valde många att träffa 
sina vänner i sitt hem istället för på offentliga platser, som på restauranger eller 
biografer (Lempp, et al., 2006). Att träffa vänner i hemmiljön gjorde att de sparade den 
energi som annars hade krävts för att ta sig till och från olika platser. För en individ med 
RA kunde det skapa oro att komma till okända miljöer, då de inte visste om det var 
svårt att ta sig fram, fanns många trappor eller möjlighet att sätta sig och vila 
någonstans.  
 
Genom uppfinnande av egna hjälpmedel eller utvecklandet av andra sätt att bevara sin 
självständighet kunde individen finna andra vägar att ta kontroll över sjukdomen 
(Sinclair & Blackburn, 2008; Yoshida & Stephens, 2004). Redskap som vanligtvis 
förknippades med ett visst användningsområde kunde komma väl till pass i en annan 
situation. En klädgalge kunde till exempel vara väldigt behjälplig för att ta på 
strumporna, liksom en grillgaffel kunde användas för att manövrera stereon eller 
aircondition-systemet i bilen. De uppgifter individen inte klarade själv, trots diverse 
hjälpmedel, bad hon andra om hjälp med. Kunde inte familj eller vänner hjälpa till 
hyrdes någon in för att utföra de önskade sysslorna, som till exempel trädgårdsarbete. 
Genom ett accepterande av att ta emot hjälp utsatte sig individen inte för överbelastning 
och smärta vilket sparade energi och ork. 
 
Sinclair och Blackburn (2008) och Iaquinta och Larrabee (2004) tog upp utvecklandet 
av nya färdigheter, som att till exempel sätta gränser och att våga säga nej för att kunna 
ta kontroll över sjukdomen. Många kvinnor uttryckte vikten av att kunna hantera andras 
behov och krav. En förutsättning för att kunna sätta gränser på andras krav var att de 
sänkte sina egna krav på godkännande och accepterande från andra. I de fall där gräns-
sättningen inte hanterades bra hamnade individen så småningom i en ond cirkel, där all 
energi gick åt till att tillfredsställa andras behov på sin egen bekostnad och coping-
utveckling avstannade.  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie i syfte att belysa hur patienter med 
RA utvecklar copingstrategier för att anpassa sig till sjukdomssituationen. En 
systematisk litteraturstudie är en studie vars resultat utgår endast från primärkällor 
(Axelsson, 2008). Med en primärkälla menas att det är samma person(er) som både har 
gjort studien och skrivit artikeln. Enligt Axelsson (2008) och Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) är studiens problemformulering ett av de viktigaste momenten för att 
hitta evidensbaserad kunskap. Hur problemformulering är utformad påverkar litteratur-
sökningens omfattning och djup. Under arbetsgången kan dock studiens syfte ändras då 
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det framkommer nya intressanta vinklar eller att det finns för lite vetenskaplig litteratur 
inom det specifika området.  
 
Utifrån studiens syfte plockades nyckelord ut vilka därefter gjordes om till Thesaurus-
och MeSH-termer och Subject Terms för sökning i databaserna. Cinahl, PubMed och 
Academic Search Elite valdes som databaser då de är de största inom omvårdnads-
forskning. Trots att huvuddelen av sökningarna gjordes med sökorden som huvudämnen 
och ett flertal begränsningar, se bilaga I, framkom vid sökningen artiklar som endast 
rörde andra artritsjukdomar, anhörigas syn på att leva med någon som har RA eller 
effekten av medicinska behandlingar. Att dessa artiklar framkom kan ses som att sök-
orden trots allt inte var tillräckligt exakta. Dock framkom en del artiklar i flera av 
sökningarna, vilket kan ses som en styrka hos sökorden. 
 
Urval ett resulterade i 24 artiklar. Artiklar som inte motsvarar studiens syfte samt 
enskilda fallbeskrivningar utan vetenskaplig eller begränsad evidens, ska enligt 
Axelsson (2008) exkluderas. Åtta artiklar valdes således bort efter genomläsning i 
fulltext, då de inte ansågs svara mot syftet. De resterande 16 artiklarna granskades efter 
Carlsson och Eimans (2003) mallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar för att 
kontrollera den vetenskapliga graden. Då två artiklar inte nådde upp till en önskad 
vetenskaplig grad uteslöts de. Urval två bestod slutligen av 14 artiklar publicerade 
mellan 2001-2008. En svaghet var att endast en artikel var från 2008, två från 2007 och 
tre från 2006, dock visade resultatet att användandet av de olika copingstrategierna inte 
skiljde sig nämnvärt mellan 2001 och 2008. Fyra av studierna var gjorda i Kanada, två i 
Sverige, tre i USA, två i Storbritannien, en i Norge, en i Slovakien och en i Korea. Till 
urval två inkluderades även en svensk doktorsavhandling från 2005. Då Sverige har ett 
gott anseende internationellt inom forskningen kring RA (Teleman & Svensson, 2002) 
ses det som en styrka att resultatet även innehöll svensk forskning. Det ses samtidigt 
som en styrka att forskningen var spridd över flera världsdelar. 
 
Att åtta av artiklarna samt doktorsavhandlingen var kvalitativa ses som en styrka då 
litteraturstudiens syfte var att fånga känslor och beskrivningar av hur sjukdomen 
hanteras. De fem kvantitativa artiklarna användes främst som komplement för att styrka 
det som redan framkommit i de kvalitativa artiklarna. Då sökning endast gjordes efter 
artiklar skrivna på svenska och engelska kunde andra relevanta artiklar ha missats och 
därmed annan forskning vilken kunde ha påverkat resultatet. 
 
Databearbetningen inleddes med en uppdelning i kvalitativ och kvantitativ data vilket 
gjorde det möjligt att genom den kvalitativa datan få en bättre översikt och förståelse för 
hur coping och anpassning sker. Det underlättade tolkningen av den kvantitativa datan 
som innehöll många komplexa tabeller och diagram. Vid den gemensamma genom-
gången växte kategorier, som till exempel att söka stöd och hopp, fram utifrån 
artiklarna. Kategorierna står för de olika anpassningar den drabbade behövde göra för 
att lära sig leva med sjukdomen. Under kategorierna framkommer de olika coping-
strategier som individen använt för att anpassa sig till den nya livssituationen. Då syftet 
var att belysa hur patienter med RA utvecklar copingstrategier för att anpassa sig till 
sjukdomssituationen anses kategorierna lämpliga. 
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Resultatdiskussion 
Artiklarna i litteraturstudien granskades efter en mall för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier utformad av Carlsson och Eiman (2003). Artiklarnas veten-
skaplighet graderades mellan grad I och grad III. Då majoriteten av artiklarna (n=12) 
samt doktorsavhandlingen erhöll grad I ses det som en styrka. Artiklarna är dock 
granskade utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om artikelgranskning. I fyra av 
artiklarna redovisades inte det etiska ställningstagandet, dock hade samtliga deltagare i 
studien blivit tillfrågade om att medverka, vilket gjorde att studierna ändå inkluderades. 
 
RA är en sjukdom som kraftigt påverkar individens liv, såväl arbetslivet som det 
sociala, vilket innebar att det krävdes en stor anpassning till sjukdomen (Lütze & 
Archenholtz, 2007; Lempp, et al., 2006; Gignac, 2005; Runesson, 2005). Vid en sådan 
livsförändrande situation använde individen sig av de copingresurser och strategier den 
bar med sig (Brattberg, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). Copingstrategier, såväl de 
probleminriktade som de emotionella, hjälpte individen att hantera den stressfyllda 
situation som sjukdomen innebar (Rydén & Stenström, 2008). Iaquinta och Larrabee 
(2004) liknar anpassningen till sjukdomen vid de stadier en fjärilslarv går igenom i 
utvecklingen till fjäril. Eftersom RA är en sjukdom som går i skov är såväl de 
emotionella som probleminriktade copingstrategierna återkommande under sjukdomens 
progress. Som sjuksköterska är det därför av betydelse att inneha denna kunskap. 
Kunskapen gör det möjligt att identifiera var i copingprocessen patienten befinner sig 
och därmed planera för rätt stöd.  
 
Då arbetet var en stor del av livet använde många till en början undvikande emotionella 
strategier för att klara av de krav de kände från arbetsgivare och kollegor (Lütze & 
Archenholtz, 2007; Gignac, 2005; Runesson, 2005). Så långt som möjligt förnekade 
individen sin sjukdom för sig själv och andra, vilket gjorde att den ofta överansträngde 
sig själv för att leva upp till tidigare förväntningar. Lütze och Archenholtz (2007) 
beskrev det som en kompromisstrategi. Den extra ansträngningen ledde till att dagen 
eller dagarna efter blev värre, med svår värk och stelhet, men det var ändå värt det för 
individen. Då individen upplevde att smärtan och stelheten tog överhand, valde den 
ibland att ta ut semesterdagar eller kompensationsledighet istället för att sjukskriva sig. 
Runesson (2005) benämner det som ”rollvila”. Rollvilan, som är en kognitiv emotionell 
strategi, gav tid till eftertanke som gjorde att individen började inrikta sig mer mot 
probleminriktade strategier. För sjuksköterskan och teamet är det viktigt att veta att män 
uttryckte en större rädsla för att inte kunna fortsätta arbeta än vad kvinnor gjorde 
(Gignac, 2005; Yoshida & Stephens, 2004). För män kan det därför vara av betydelse 
att få stöd i hur de kan anpassa sig till den nya yrkesrollen. Kvinnor uttryckte det som 
värre att inte klara av hushållssysslorna än arbetet (Sinclair & Blackburn, 2008; Hwang, 
et al., 2004), vilket gör att de istället kan behöva ett större stöd för att kunna fortsätta 
utföra dessa. Då ett viktigt mål i behandlingen är att bevara funktionsnivån (Rantapää 
Dahlquist & Jacobsson, 2005) måste sjuksköterskan identifiera varje enskild patients 
behov och i samråd med patienten utforma en behandlingsplan.  
 
För att få bekräftelse och stöd av familj, vänner och andra i omgivningen försökte 
många bevisa att de faktiskt var sjuka (Lempp, et al., 2006). Då inga synliga tecken 
fanns var det dock svårt att få sympati för den situation individen befann sig i. Detta 
ledde många gånger till att individen satte upp en fasad istället för att prata om sin 
smärta. Holtzman, et al. (2004) och Iaquinta och Larrabee (2004) benämnde det som en 
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stoisk copingstrategi. En kulturell skillnad som framkom var att i Korea var det inte lika 
vanligt att prata med sina närstående om sjukdomen och dess påverkan på livet (Hwang, 
et al., 2004). De koreanska kvinnorna använde då denna stoiska copingstrategi ännu 
mer. En kronisk sjukdom, med så stor inverkan på livet, var för dem ett stort nederlag 
eftersom de inte kunde ta hand om sin familj på samma sätt som innan. Genom den 
stoiska fasaden kunde de behålla sin självkänsla och dölja sjukdomens symtom till en 
viss gräns. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och det viktigt att sjukvården 
bekräftar alla individers symtom på sjukdom. Genom att sjuksköterskan vid det gemen-
samma upplägget av behandlingsplanen har ett förhållningssätt som förmedlar att det är 
accepterat att ha ont behöver de inte dölja att de har ont. Det är också av vikt att det i 
mötet framkommer att det är tillåtet med vila och anpassning av aktiviteter efter egen 
ork.  
 
Olika försvarsmekanismerna som ingår i den undvikande emotionellt inriktade 
copingen, som stoisk fasad och symtomförnekelse, är av stor betydelse i sjukdomens 
progressiva förlopp (Rydén & Stenström, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). De hjälper 
individen att bevara hoppet, sänka anspänningen och minska hotet tills dess individen 
klarar av att utveckla problemlösande strategier. Genom att träffa andra med RA och 
utbyta erfarenheter stärktes individen, hoppet ökade och hotet minskade (Sinclair & 
Blackburn, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007). Tips och råd från andra kunde användas 
i den egna utvecklingen av probleminriktade copingstrategier. Brattberg (2008) menar 
att en grupptillhörighet och ett utbyte av erfarenheter hjälper individen att hantera sjuk-
domen. För utvecklandet av probleminriktade copingstrategier kunde också en 
religionstro vara ett stöd (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007; 
Hwang, et al., 2004; Keefe, et al., 2001). Brattberg (2008) menar att religion och coping 
är skilda fenomen trots en viss förbindelse till varandra. Vid kriser och stressfyllda 
situationer kan copingen bli riktad mot religiösa tankar, känslor och handlingar. Vidare 
skriver Brattberg (2008) att många associerar religion med en trygghet och stabilitet, 
men religionen kan också hjälpa individen att omvärdera och skapa nya strategier och 
mål. Många uttryckte också att tron på den medicinska forskningen gav dem hopp och 
stöd att klara sjukdomens påfrestningar (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & 
Archenholtz, 2007; Hwang, et al., 2004; Keefe, et al., 2001). Eftersom sjuksköterskan är 
patientens närmsta kontakt med sjukvården krävs en ständig uppdatering angående ny 
forskning för att kunna förmedla den till patienten. Att som sjuksköterska hålla sig 
uppdaterad och förmedla information till patienten är också en skyldig enligt 
professionen (Socialstyrelsen, 2005).  
 
RA leder ofta till ett visst beroende av andra (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & 
Archenholtz, 2007; Lempp, et al., 2006; Yoshida & Stephens, 2004). En stor del av 
sjukdomsanpassningen blev därför att genom probleminriktad coping utveckla strategier 
som bevarade integriteten och oberoendet. Med en smula fantasi kunde individen till 
exempel finna andra användningsområden för saker och ting för att underlätta det 
vardagliga livet (Sinclair & Blackburn, 2008; Yoshida & Stephens, 2004). Lazarus och 
Folkman (1984) menar att probleminriktad coping har ett större omfång av problem-
orienterade strategier än att bara lösa problemet. Problemlösandet innefattar en objektiv, 
analytisk process som först och främst fokuserar på levnadsvillkoren, men innefattar 
också strategier som är riktade mot personens inre. Ett annat sätt att minska sjukdomens 
hot, till exempel i form av svåra skov, var att sätta upp mentala gränser över hur svår 
smärtan kunde bli och att ha en positiv inställning (Sinclair & Blackburn, 2008; Lütze & 
Archenholtz, 2007). I litteratur framkom att det är viktigt för det psykologiska 
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välbefinnandet att se positivt på sig själv (Lazarus & Folkman, 1984). Genom att sätta 
upp mentala gränser och ha en positiv inställning kan individen känna att den har 
kontroll över situationen eller kraft och styrka att påverka den. De mentala gränserna 
fungerar dock bara om individen verkligen tror på att de kommer fungera. Brattberg 
(2008) menar att positivt tänkande är en konstruktiv, problemlösande strategi till 
skillnad från undvikande emotionell coping som ofta är destruktiv och gör att 
utvecklingen av strategier stannar upp. 
 
Många kvinnor uttryckte det som en stor förlust att behöva lämna över hushållssysslor 
som tidigare varit deras ansvar (Lütze & Archenholtz, 2007; Yoshida & Stephens, 
2004). För att kunna bevara så mycket som möjligt av tidigare uppgifter var 
organisering och planering viktigt för många. Planering var också en förutsättning för 
att få den vila de behövde under dagen och gav dem möjlighet att begränsa vänners 
besök under vissa tider på dygnet (Headland, 2006). För att kunna leva med RA var det 
av stor betydelse att våga säga ifrån och sätta gränser för att kunna ta kontroll över 
sjukdomen. Då det inte längre var möjligt att utföra samma sysslor och aktiviteter inom 
arbetet, fritidslivet och i hemmet, blev individen tvungen att komma till insikt om att det 
inte innebar ett misslyckande och att värdet som människa var det samma som innan 
(Lütze & Archenholtz, 2007; Iaquinta & Larrabee, 2004). Genom att sänka sina egna 
prestationskrav kunde individen också sätta gränser på andras förväntningar och krav. 
Lazarus och Folkman (1984) menar att denna inre problemfokuserade strategi handlar 
om en inre motivation eller om en vilja till kognitiva förändringar. Då individen sänker 
de egna kraven kan också en tillfredsställelse med tillvaron komma från andra håll än 
tidigare, som att finna glädje i de små tingen. Eftersom sjuksköterskan har kunskap om 
hur sjukdomen påverkar individens liv är det av vikt att hon förmedlar kunskapen vidare 
och stödjer individen i de beslut han eller hon fattar. 
 
För den som drabbas av RA var familj och vänners stöd och uppmuntran en avgörande 
faktor för utvecklingen av framgångsrik coping (Lütze & Archenholtz, 2007; Lempp, et 
al., 2006; Holtzman, et al., 2004; Hwang, et al., 2004; Iaquinta & Larrabee, 2004). 
Rydén och Stenström (2008) menar att det är positivt både för självkänslan och väl-
befinnandet att ha tillgång till familj och vänner som ger stöd. Det är en trygghet att veta 
att det finns människor runt omkring som kan hjälpa till i svåra situationer, men det ger 
också en känsla av att vara omtyckt och accepterad av andra människor. Rydén och 
Stenström (2008) skriver vidare att det i många studier har framkommit att en god själv-
känsla och ett gott socialt stöd ofta följs åt. Holtzman, et al. (2004) menar också att hur 
stödet upplevdes var viktigt för hur copingen utvecklades hos individen. Nyman och 
Larsson Lund (2007) menar att stödet upplevs som positivt då de inte behöver be sina 
närstående om hjälp för att klara av vissa sysslor eller be dem att till exempel anpassa 
sitt tempo vid gemensamma aktiviteter. Då individen ständigt behövde be närstående 
om hjälp eller be dem att utföra till exempel hushållssysslor de inte längre själva kunde 
utföra, skapade det en frustration och stödet upplevdes inte tillfredsställande. En annan 
sida av det negativa stödet var då närstående tog över uppgiften helt om de blev om-
bedda att hjälpa till eller tog över utan att bli tillfrågade. De gjorde det av välvilja, men 
det gav den drabbade en känsla av inte ha kontroll. Resultatet blev att meningen med att 
utföra uppgiften gick förlorad och individen kände sig berövad på sin delaktighet. Även 
för närstående krävs en anpassning till sjukdomen. Det är inte alltid lätt att se hur 
mycket hjälp den drabbade behöver. För att närstående ska kunna vara ett stöd för den 
drabbade krävs att sjuksköterskan även informerar och stöttar dem. Då de får kunskap 
om sjukdomen och dess förlopp kan de också få en djupare förståelse sjukdomen och de 
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ibland dolda symtomen. Genom att få närstående att förstå hur viktigt det är att den 
drabbade får göra så mycket den själv klarar av för att bevara sin funktionsnivå 
(Reinseth & Espnes, 2007), kan det göra att närstående inte helt tar över uppgiften om 
de blir tillfrågade att hjälpa till. 
 
RA gav inte bara fysiska symtom utan även psykiska, sociala och existentiella 
(Karlsson, et al., 2006; Lempp, et al., 2006; Iaquinta & Larrabee, 2004; Melanson & 
Downe-Wamboldt, 2003). Då sjuksköterskan, i samråd med reumateamet, planerar 
vården kring patienten är det viktigt att tänka på att vårda hela människan, det vill säga 
ett holistiskt vårdande (Strang, 2005). Vid planeringen måste sjuksköterskan och teamet 
ha i åtanke att det kanske inte alltid är den fysiska smärtan som är värst. En patient som 
upplevde högre nivåer av oro och ångest upplevde också mer smärta (Lütze & 
Archenholz, 2007; Lempp et al., 2006; Nagyova et al., 2005). Framförallt smärta är för 
många ett tecken på att sjukdomen hela tiden är närvarande och är också ett hot mot 
individens oberoende (Strang, 2005). Dåligt kontrollerad smärta kan i sin tur väcka mer 
oro och ångest hos individen, vilket leder till att en negativ spiral bildas. För att sjuk-
sköterskan och teamet ska kunna bryta den nedåtgående spiralen och hjälpa patienten 
vidare i anpassningen till sjukdomen måste de mest påfrestande symtomen således först 
behandlas. Genom undervisning, guidning och uppmuntran kan sjuksköterskan hjälpa 
patienten att inte fastna i den nedåtgående spiralen. Om sjuksköterskan vågar fråga 
patienten om hur de olika symtomen brukar hanteras kan copingstrategier således 
identifieras och stärkas.  
 
Då individen lärt sig leva med sjukdomen är förvandlingen fulländad, likt larven som 
utvecklats till fjäril. Individen har accepterat förändringarna och återtagit kontrollen 
över sitt liv.  
 
 
Konklusion 
För den som drabbas av RA var det stöd som upplevdes av stor betydelse för 
utvecklingen av copingstrategier. Stödet kunde komma från såväl familj, vänner och 
andra drabbade. Stödet kunde också komma från en tro på en högre makt eller ett 
medicinskt genombrott. RA ledde till att individens roll i arbetslivet, på fritiden och 
inom familjen förändrades. Det krävdes en stor anpassning och individen använde sig 
av både emotionell och probleminriktad coping. Dessa strategier utvecklades successivt 
under sjukdomens förlopp och hjälpte individen att acceptera sjukdomens inverkan på 
livet. De mest framträdande copingstrategierna var att anpassa aktiviteter och arbete 
efter ork, planera och organisera sin tid, ha en positiv inställning trots sjukdomen samt 
att sätta sig själv i fokus genom att begränsa andras krav. 
 
 
Implikation 
Coping är en del i anpassningen till en kronisk sjukdom och vid andra livspåfrestande 
händelse, vilket gör att sjuksköterskeutbildningen bör fokusera ytterligare på 
utvecklandet av copingstrategier hos patienter och hur vi kan stödja dem. Den 
nyutexaminerade sjuksköterskan kan genom en teoretisk, grundläggande kunskap om 
coping sedan vidareutveckla den i sitt kliniska arbete.  
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Mer forskning behövs om hur män, som drabbas av RA, upplever sjukdomen och 
anpassar sig. Då incidensen att insjukna är högre hos kvinnor än hos män, har tidigare 
studiers deltagare övervägande varit kvinnor. Resultat från de studierna har dock visat 
att kvinnor och män inte upplever samma sjukdomsstressorer. Mäns behov av stöd 
behöver därför tydligare kartläggas. Då Sverige är ett mångkulturellt land vore det 
också av intresse med mer forskning som belyser kulturella skillnader i utvecklingen av 
copingstrategier. Den kunskapen skulle möjliggöra en bättre vård och planering för de 
som insjuknar i RA. 
 
En interventionsstudie för att undersöka effekterna av tidig undervisning, i form av ett 
program för nyligen diagnostiserade patienter med RA, vore av stort intresse. Resultatet 
från en sådan studie skulle kunna ge svar på om de patienterna anpassar sig bättre till 
sjukdomen än de som får den traditionella undervisningen. 
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humans; Male; 
Female; Journal 
Article; English; 
Swedish; Nursing 
journals; All adult 
 

19 10 (8*) 3 (2*) 3 (2*) 

 
 



  

                 Bilaga I:3 

Databas Datum Sökord och limits Antal Genomläsa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

PubMed 090415 Arthritis, 
Rheumatoid 
AND 
Patients 
AND 
Qualitative 
research 
 
Limits: 
2000/01/01-
2009/04/15; 
Humans; Journal 
Article; English; 
Swedish; Nursing 
Journal; All adult 

12 10 (6*) 3 (3*) 3 (3*) 

Academic 
Search 
Elite 

090415 Arthritis, 
Rheumatoid 
AND 
Coping 
 
Limits: 
2000/01-2009/04; 
Scholarly (Peer 
Reviewed) Journals 

24 14 (7*) 5 (2*) 1 (1*) 

   totalt: 55 24 14 
 
* = Det antal artiklar som förekom i tidigare sökningar i de olika databaserna. 
 



  

Tabell 3. Artikelöversikt                              Bilaga II:1 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2005/ Kanada Gignac, 
M.A.M. 

Arthritis and 
employment: An 
examination of 
behavioral coping 
efforts to manage 
workplace activity 
limitations 

Att undersöka 
hur individer 
med artrit klarar 
sin anställning 
och hälsa genom 
att fokusera på 
vilka 
copingstrategier 
som används för 
att hantera 
aktivitets-
begränsningar 
och att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
copingbeteende 
och delaktighet i 
arbetet. 

Kvantitativ intervjustudie med öppna 
frågor. En grupp bestående av 383 kvinnor 
och 109 män (n=492) med osteorit och RA 
deltog. Deltagarna rekryterades från 
reumatologcentrar, rehabkliniker, 
rekryteringsanslag på sjukhus och lokala 
tidningsannonser. Inkluderingskriterier:en 
diagnos, haft sjukdomen minst ett år, betalt 
arbete, inga andra samtida sjukdomar, inga 
språksvårigheter (engelska). Deltagarna 
intervjuades av en erfaren intervjuare och 
svaren analyserades. För att utveckla ett 
kodschema valdes 20 intervjuer 
slumpmässigt ut och analyserades. Koder 
identifierades, frekvens, median och 
standardavvikelse undersöktes för alla 
variabler.   

Färre copingbeteenden användes på 
arbetsplatsen jämfört med utanför. På 
arbetsplatsen användes mest en 
anpassande copingstil. Framförallt 
kvinnor med flera angripna leder och de 
som förväntade sig förbli anställda 
använde sig mest av denna copingstrategi. 
Förväntningar av fortsatt anställning 
relaterades också till en förändring av 
arbetsaktiviteter för att klara av 
arbetssituationen.  

Grad I 



  

                       Bilaga II:2 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2006/ 
Storbritannien 

Headland, 
M. 

Using a website 
containing patient 
narratives to 
understand 
people´s 
experiences of 
living with arthritis 

Att utforska 
personers 
personliga 
erfarenheter av 
att leva med 
artrit genom en 
tematisk analys 
av data insamlad 
genom BBC´s 
hälsohemsida. 

Kvalitativ analys av frågan ”Vad är 
människors erfarenhet av att leva med 
artrit?” ställd på BBC´s hemsida. Analysen 
innefattar 18 personers berättelser, vilka 
antingen var drabbade av sjukdomen eller 
tog hand om en som var drabbad. Alla 
berättelserna var i skriven form, fyra fanns 
även i inspelad version. Det som framkom 
kategoriserades i teman. 

Deltagarna beskriver hur de använder 
olika psykiska och beteendemässiga 
copingstilar för att kunna hantera och 
anpassa sig till förändringarna som 
sjukdomen medför. Några deltagare var 
missnöjda med sina erfarenheter av 
sjukvården medan andra hade positiva 
erfarenheter. Några berättade om tiden 
det tog att få en diagnos och den 
efterföljande effekt detta hade på deras 
behandling och förlopp. 
Sjukvårdspersonalens attityder gentemot 
patienten och symtomen spelade också en 
stor roll. 

Grad III 

2004/ Kanada Holtzman, 
S., Newth, 
S., & 
Delongis, A. 

The role of social 
support in coping 
with daily pain 
among patients 
with rheumatoid 
arthritis 

Att undersöka 
det sociala 
stödets roll för 
coping och 
smärthantering 
bland patienter 
med RA. 

Kvantitativ studie. Deltagarna i studien 
(n=73) fick fylla i ett bakgrundsformulär 
vilket sedan följdes av en strukturerad 
registrering, två gånger per dag, under en 
veckas tid. Varje registrering skulle 
innehålla smärtregistrering, tillfredsställelse 
av stöd, missnöje av stöd, användandet av 
copingstrategier. Insamlad data 
analyserades enligt Hierarchial linear 
modeling (HLM) som är ett anpassat 
analyssystem för att undersöka relationer 
mellan stöd, coping och smärta.  

Socialt stöd och coping har ett nära 
samband. Inre faktorer är viktiga i 
sammanhanget för att förstå coping och 
dess effekter. Tillfredsställelse med stöd 
associerades med rapporter av högre 
användande av kognitiv omstrukturering, 
känslomässiga uttal och 
problemlösningar. Socialt stöd var en 
effektivitetsförutsättning för patienter för 
att kunna använda en stoisk distansering 
för att hantera sin smärta. 

Grad I 

 
 
 



  

                       Bilaga II:3 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2003/ Korea Hwang, E.J., 
Kim, Y.H., 
& Jun, S.S. 

Lived experience 
of Korean women 
suffering from 
rheumatoid 
arthritis: a 
phenomeno-logical 
approach 

Att undersöka 
och beskriva 
erfarenheter av 
sjukdomen RA 
hos kvinnor i 
Korea. 

Kvalitativ studie med fenomenologisk 
ansats. Studien bestod av 5 koreanska 
kvinnor, diagnostiserade med RA i >6 
månader. Den insamlade datan bearbetades 
efter Colaizzi´s 9 steg.  

Kvinnorna i studien beskriver sin 
sjukdomssituation i termerna smärtfulla 
situationer och negativa känslor, fysiska 
begränsningar och kroppsförändringar, 
hopp och kärlek till familjen. Socialt stöd 
visade sig vara en buffert för att klara av 
psykiska krav och depressiva symtom. 

Grad I 

2004/ USA Iaquinta, 
M.L., & 
Larrabee, 
J.H. 

Phenomenological 
lived experience of 
patients with 
rheumatoid arthritis 

Att undersöka 
den upplevda 
erfarenheten av 
RA beskriven av 
drabbade 
personer, 
undersöka 
patientens syn på 
sjuksköterskans 
roll och påverkan 
på den givna 
vården och 
beskriva rollen 
av patient som 
medbestämmare 
över sjukdomen. 

Kvalitativ, fenomenologisk studie. Öppna 
frågor ställdes i en samtalsstil. Efter 
intervjuerna memorerade forskaren intryck 
och insikter och transkriberade datan 
ordagrant. Datan analyserades efter 
Colaizzi´s processtege. Studien bestod av 6 
kvinnor. 

Den egna personen förändras dramatiskt 
genom erfarenheten av att leva med RA. 
Studiens resultat kom fram till 6 teman: 
sörja och samtidigt växa som person; 
övertyga sig själv och andra om RA´s 
autencitet; bevara spänstigheten; 
konfrontera negativa känslor; förstå 
hälso- och sjukvårdssystemet; hitta nya 
livsvägar. Sjuksköterskor och 
undersköterskor måste sträva efter att 
hjälpa patienter med RA att hantera de 
utmaningar som sjukdomen innebär för 
att förbättra kvaliteten på omvårdnaden. 
Detta kan höja patientens livskvalitet och 
minska de negativa effekterna av 
sjukdomen. 

Grad II 

 
 
 
 
 
 



  

                       Bilaga II:4 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2006/ Sverige Karlsson, 
B., Berglin, 
E., & 
Wållberg-
Jonsson, S. 

Life satisfaction in 
early rheumatoid 
arthritis: A 
prospective study 

Att prospektivt 
beskriva 
tillfredsställelse 
med livet som 
helhet och inom 
åtta olika 
områden i livet 
hos en grupp 
patienter med 
nydiagnostiserad 
RA behandlad av 
ett reumateam. 

En kvantitativ, prospektiv studie. Studien 
genomfördes genom att en grupp med 
nydiagnostiserade patienter med RA 
jämfördes med en patientgrupp som levt 
med sjukdomen under lång tid (>20 år). En 
tidigare referensgrupp (n=201) användes 
vid analysen av resultatet. De 
nydiagnostiserade patienterna var 26 
kvinnor och 12 män (n=38) och de 
långtidssjuka var 27 kvinnor och 7 män 
(n=34). Deltagarna fick vid två tillfällen 
(med 24 månaders mellanrum) fylla i ett 
frågeformulär, LiSat-9 av Fugl-Meyer, om 
sin uppfattade livskvalitet inom åtta 
områden. I början av studien togs blodprov 
för analys av sänkningsreaktion (SR) samt 
kontroll av visuell analog skala (VAS). Ett 
mätinstrument (DAS28) användes för att 
mäta sjukdomens aktivitetsgrad. Utöver 
VAS gjordes även en helhetsbedömning av 
patienten (gradering 0-100). Samma 
procedur upprepades efter 24 månader.  

Patienter med nydiagnostiserad RA var 
mindre tillfredsställda med livet som 
helhet och med sin ADL-förmåga, arbete 
och sexualliv jämfört med 
referensgruppen. Män var mindre nöjda 
än kvinnor inom många områden. En liten 
ökning av livstillfredsställelse sågs vid 
uppföljningen, men könsskillnaderna 
bestod. Inget samband sågs mellan 
sjukdomsaktivitet och livstillfredsställelse 
som helhet. Ju högre sjukdomsaktivitet 
desto större tillfredställelse med relationer 
och familjeliv. De nydiagnostiserade 
patienterna var mer nöjda inom de flesta 
områdena jämfört med patienter med 
långvarig sjukdom. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 



  

                       Bilaga II:5 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2001/ USA Keefe, F.J., 
Affleck, G., 
Lefebvre, J., 
Underwood, 
L., 
Caldwell, 
D.S., Drew, 
J., et al.  

Living with 
rheumatoid 
arthritis: The role 
of daily spirituality 
and daily religious 
and spiritual 
coping 

Att utvärdera 
mer fullständigt 
den dagliga 
spirituella 
upplevelsens roll 
och erfarenheten 
av den dagliga 
religiösa/spiri-
tuella copingen 
hos individer 
med RA. 

En kvantitativ studie. Deltagarna, 31 
kvinnor och 4 män (n=35) med RA 
rekryterades från reumatologkliniker, 
offentliga anslag och tidningsannonser. 
Inklutionskriterier: diagnostiserade av en 
reumatolog och inte ha andra artritiska 
sjukdomar. Under 30 dagar fyllde 
deltagarna i en dagbok. Dagboken skulle 
innehålla deras dagliga spirituella 
erfarenheter (Daily Spiritual Experiences 
scale), religiösa och spirituella 
smärtcopingstrategier (Religious/Spiritual 
Coping scale), framträdande av religion i 
coping, religiös/ spirituell effektivitet 
(CSQ), smärta (Rapid Assessment of 
Disease Activity in Rhemuatology), humör 
(Profil of Mood States-B) och uppfattat 
socialt stöd. För att höja följsamheten 
belönades deltagarna med $1.00 per 
fullföljd dag. 99% returnerades fullföljda.  
 

Frekvensen av dagliga spirituella 
erfarenheter och spirituell/religiös coping 
var relaterade till smärta, humör och 
socialt stöd hos personer med RA. 
Frekvensen av spirituella erfarenheter och 
copingansträngningen visade samband 
med dagligt humör och socialt stöd dock 
inte till daglig smärta. De patienter som 
rapporterade återkommande dagliga 
spirituella erfarenheter hade bättre humör 
och upplevde högre nivåer av socialt stöd. 
De som rapporterade att religion var 
framträdande i den dagliga 
smärthanteringen rapporterade högre 
nivåer av behjälpligt, känslomässigt RA-
relaterat och socialt stöd. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 



  

                       Bilaga II:6 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2006/ 
Storbritannien 

Lempp, H., 
Scott, D., & 
Kingsley, G. 

The personal 
impact of 
rheuamtoid arthritis 
on patient´s 
identity: a 
qualitative study 

Att rapportera 
detaljerat hur det 
är att leva med 
RA och klara av 
sjukdomens 
påverkan på 
patientens 
identitet inom 
den privata, 
offentliga och 
privat-offentliga 
områden och i 
det stora 
sammanhanget 
med nya 
farmakologiska 
behandlingar av 
RA. 

Kvalitativ metod. Studien är en del av ett 
större projekt. Deltagarna valdes 
slumpmässigt ut för att representera alla 
grupper som behandlas för RA (kön, ålder, 
etnicitet och sjukdomsduration). I studien 
deltog 22 kvinnor och 4 män (n=26). Data 
samlades in genom semi-strukturerade 
intervjuer, vilka sedan transkriberades, nya 
och återkommande teman identifierades. 

De yngre deltagarna med RA erfor vissa 
skillnader i upplevelsen av sjukdomen. 
RA visade sig ha konsekvenser för 
identiteten hos deltagarna både inom det 
offentliga och privata området. Studiens 
resultat antyder också att behandlingen 
och vården av patienter med RA behöver 
omfatta såväl de fysiska och medicinska 
svårigheterna som de sociala och 
psykiska delarna av vården.  

Grad I 

2007/ 
Sverige 

Lütze, U., & 
Archenholtz, 
B. 

The impact of 
arthritis on daily 
life with the patient 
perspective in 
focus 

Att identifiera 
områden av 
betydelse i ett 
tidigt stadie av 
RA. 

En kvalitativ studie med en fokusgrupp, 
som är en metod för att i små grupper få 
fram medvetna och omedvetna tankar som 
rör ett speciellt ämne. Deltagarna valdes ut 
från en pågående prospektiv longitudinell 
studie, (BARFOT; Bättre AntiReumatisk 
Farmako Terapi) inriktad på behandling och 
uppföljning av patienter som nyligen 
diagnostiserats med RA. Av 47 lämpliga 
valdes 28 slumpmässigt ut. 24 patienter 
accepterade att deltaga, 23 deltog slutligen. 

Resultatet av studien stödjer 
uppfattningen av att större psykosocialt 
stöd krävs för att uppmuntra 
nydiagnostiserade RA-patienter i deras 
process att anpassa sig och hantera den 
nya situationen att ha en kronisk sjukdom. 
Studien betonar vikten av en noggrann 
utvärdering av effekten av ett tidigt 
ingripande och stöd.  

Grad I 



  

                       Bilaga II:7 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2003/ Kanada Melanson, 
P.M., & 
Downe-
Wamboldt, 
B. 

Confronting life 
with rheumatoid 
arthritis 

Att identifiera 
och beskriva, vid 
tre tillfällen över 
två 6-månaders-
intervaller, 
sjukdoms-
relaterade 
stressorer som 
upplevs av äldre, 
som varit 
diagnostiserade 
med RA sedan 
medelåldern, 
deras 
stressrelaterade 
känslor och de 
copingstrategier 
de använde för 
att hantera dessa 
sjukdomsrelatera
de stressorer. 

Kvalitativ, longitudinell och beskrivande 
studie användes för att identifiera och 
beskriva sjukdomsrelaterade stressorer över 
tid. Inklusionskriterier:diagnos baserad på 
ACR-kriterierna, RA sedan medelåldern 
(ålder 20-50); > 60 år; kunna läsa, skriva 
och förstå engelska; adekvat till tid, plats 
och person; inte förlorat någon närstående 
genom död, skilsmässa eller separation det 
senaste året; inte ha någon psykisk störning; 
kunna ge sitt medgivande till deltagande i 
studien. Gruppen bestod av 39 kvinnor och 
9 män (n=48). Intervjuerna bestod av 4 
öppna frågor, spelades in och 
transkriberades för innehållsanalys. Det 
transkriberade datamaterialet analyserades 
genom innehållsanalys beskriven av 
Krippendorf (1980) och Downe-Wamboldt 
(1992). Deras tillvägagångssätt möjliggör 
sammanställning av relevant teoretisk 
litteratur och data och tillåter även 
skapandet av nya begrepp och/eller 
kategorier vid behov. Tre kategorisystem 
utvecklades; ett för sjukdomsrelaterade 
stressorer, ett för stresskänslor, ett för 
analys av copingstrategier. 

Äldre människor diagnostiserade med RA 
sedan medelåldern använder oftast 
konfrontativa copingstrategier för att 
hantera sjukdomsrelaterade stressorer. 
Fysiska begränsningar följda av en brist 
på kontroll eller självständighet och 
smärta var de mest frekvent rapporterade 
sjukdomsrelaterade stressorerna. Skador 
orsakade av sjukdomen var den mest 
identifierade stresskänslan. 

Grad I 

 
 
 



  

                       Bilaga II:8 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2004/ Slovakien Nagyova, I., 
Stewart, 
R.E., 
Macejova, 
Z., van Dijk, 
J.P., & van 
den Heuvel, 
W.J.A. 

The impact of pain 
on psychological 
well-being in 
rheumatoid 
arthritis: the 
mediating effects 
of self-esteem and 
adjustment to 
disease 

Att undersöka 
om självkänsla 
och inställning 
till sjukdomen 
kan inverka på 
smärtan och det 
psykologiska 
välbefinnandet 
hos patienter 
med 
nydiagnostiserad 
RA. 

Kvantitativ metod. Datan är insamlad över 
en 4-årsperiod och bestod av två delar: ett 
hälsostatusformulär och personliga 
intervjuer av vana intervjuare. Vid varje 
intervju fyllde patienterna i diverse 
strukturerade frågeformulär. 
Frågeformulärens frågor var koncentrerade 
kring patientens smärta, självkänsla, 
inställning till sjukdom och psykologiskt 
välbefinnande. Studien bestod av 160 
nydiagnostiserade patienter med RA. 
Inklusionskriterierna: ålder 20-70 år, 
diagnos enligt ACR-kriterierna, <4 års 
sjukdom vid studiens början, ingen annan 
allvarlig sjukdom. Deltagargruppen 
minskade med 36 patienter över de 4 åren.  

Försämring i psykologiskt välbefinnande 
och mer förekommande depression och 
oro leder ofta till en överdriven klagan 
över smärta och frekventa besök hos 
läkare. Behandlingar som fokuserar på 
patientens självkänsla och inställning till 
sin sjukdom kan minska detta beteende 
eftersom behandlingarna helt klart 
påverkar den känslomässiga reaktionen 
till smärta och då förbättrar patientens 
livskvalitet i allmänhet. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                       Bilaga II:9 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2007/ Norge Reinseth, L., 
& Espness, 
A. G. 

Women with 
rheumatoid 
arthritis: Non-
vocational 
activities and 
quality of life 

Att undersöka ett 
möjligt samband 
mellan 
fritidsaktiviteter 
och 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
kvinnor med RA. 

En kvantitativ studie med frågeformulär 
som skickades hem till deltagarna. Studien 
bestod av frågeformuläret SF-36, en 
checklista över aktiviteter samt 
demografiska faktorer. SF-36 är ett allmänt 
omfattande frågeformulär som utvärderar 
åtta områden av betydelse för livskvalitet. 
Checklistan över aktiviteter består av 
möjliga aktiviteter där deltagaren själv 
kryssar i vad de utförde för 10 år sedan, ett 
år tillbaka, nu samt vad de tror sig klara av i 
framtiden. De demografiska faktorerna 
består av ålder, civilstånd och 
arbetssysselsättning. 83 kvinnor med RA-
diagnos sedan minst tre år tillbaka samt att 
de uppfyller ACR´s kriterier valdes 
slumpmässigt ut. 45 kvinnor skickade in 
frågeformulären, en svarade dock inte på 
alla frågor, men de svar som var ifyllda 
användes i analysen.    

En signifikant minskning av 
fritidsaktiviteter hos deltagarna kunde ses 
över de senaste 10 åren. Att ha mental 
hälsa verkade vara viktigare än fysiska 
funktioner och deltagande i 
fritidsaktiviteter. Samband mellan ett högt 
antal utförda aktiviteter samt positivt 
psykiskt välbefinnande framkom. En låg 
aktivitetsgrad visade sig ha samband med 
en psykisk ohälsa.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

                      Bilaga II:10 

Publikationsår/
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2005/ Sverige Runesson, I. Liv, arbete och 
förändring. De 
första åren med 
kronisk 
ledgångsreumatism 

Att studera de 
tidiga personliga 
följderna av att 
drabbas av 
kronisk 
ledgångs-
reumatism. 

En kvalitativ tematiserad intervjustudie. 
Studien bestod av 18 kvinnor och 5 män 
(n=23). Inklusionskriterier: sjuka i RA i <1 
år, diagnostiserade av reumatolog och vara 
arbetsföra. Deltagarna intervjuades vid 2 
tillfällen med 2 års mellanrum. 

Redan i början av sjukdomsförloppet 
påverkas personens liv. Samspelet mellan 
kropp, självkänsla och roller var väldigt 
komplext under första året med RA, 
speciellt arbetsrollen var väldigt sårbar. 
Individerna pendlade mellan behovet att 
försvara, förändra, lämna eller ersätta sina 
roller och strävar efter att få en balans 
mellan kroppens förmåga och arbetslivets 
krav. Att söka efter alternativa roller blev 
nödvändigt i de fall då anpassningen 
misslyckades.  

Grad I 

2008/ USA Sinclair, 
V.G., & 
Blackburn, 
D.S. 

Adaptive coping 
with rheumatoid 
arthritis: the 
transforming nature 
of response shift 

Att undersöka 
anpassade 
copingmönster 
rapporterade av 
en grupp kvinnor 
med RA. 

Kvalitativ intervjustudie. Studiens ansats 
var quasi-experimentell design, med två 
pre-och två postinterventioner. 44 kvinnor 
deltog. Intervjuerna analyserades tills 
datamättnad uppnåddes (n=19). 

Det främsta som framkommer i studien är 
förändringar i de inre normerna. För att 
kunna klara av begränsningarna som RA 
leder till var kvinnorna tvungna att sänka 
sina egna krav, både prestations- och 
perfektionistiska krav. De var även 
tvungna att acceptera sig beroende av 
andra för att klara sig, omprioritering av 
vad som verkligen är viktigt samt vad 
som är möjligt att klara av. 
Energisparande strategier, som 
anpassning av aktiviteter, vila emellan 
och att delegera saker som behöver göras 
samt begränsa andras förväntningar på 
sig. 

Grad I 
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Living with 
rheumatoid 
arthritis. Strategies 
that support 
independence and 
autonomy in 
everyday life 

Att utforska 
kvalitativa 
erfarenheter hos 
människor som 
lever med RA 
med centralt 
fokus på 
strategier de 
använder för att 
klara av sin 
sjukdoms-
situation i det 
dagliga livet. 

Kvalitativ studie genomförd via semi-
strukturerade, djupgående intervjuer. Del av 
en större studie med syfte att utforska 
bredden av den psykosociala påverkan på 
dagligt liv hos människor med RA. Det 
insamlade materialet granskades genom en 
modifikation av ”grounded theory”. Studien 
bestod av 32 kvinnor och 14 män (n=46). 

I studien framkom tre copingstrategier 
vilka deltagarna använde sig av för att 
hantera det dagliga livet; organisering, 
överdriven försiktighet och kompromiss. 
God hälso- och sjukvård ses som en 
stödjande resurs för att öka de drabbades 
kunskap om sjukdomen och dess process. 
Hälso- och sjukvårdspersonal måste 
stödja patienten i utvecklingen av 
copingstrategier. 

Grad I 
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