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Sammanfattning: Reumatoid artrit (RA) är en komplex sjukdom vars symtom 

påverkar livet i hög grad för de drabbade därför kan det fin-

nas ett behov att synliggöra hela sjukdomsbilden i samhället. 

Syftet med litteraturstudien var att med hjälp av smärtans sex 

dimensioner belysa hur patienter med RA påverkas av sin 

sjukdom. Studien genomfördes som en litteraturstudie med 

en teorietisk referensram. Resultatet redovisas utifrån smär-

tans sex dimensioner (McGuire, 1992) som bidrar till en hel-

hetsbild och beskriver hur personer som lever med RA på-

verkas och upplever sin sjukdom. I resultatet framkommer 

det att RA påverkar patienten i stor utsträckning både när det 

gäller det fysiska och psykiska välbefinnandet och kan leda 

till påtagliga förändringar i både det sociala livet och arbets-

livet som ibland kan upplevas negativt. Att leva med smärta 

som alltid är närvarande och andra symtom som följer med 

RA kan upplevas påfrestande samt öka risken för att drabbas 

av depressiva besvär. Då RA inte alltid är synligt för omgiv-

ningen bidrar det till en minskad förståelse för personens si-

tuation. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan genomför en 

adekvat smärtbedömning för att upptäcka sjukdomens på-

verkan på patienten och på livskvalitén. Mer forskning be-

hövs om mäns upplevelser då majoriteten av studierna har 

undersökt kvinnors upplevelse av att leva med RA.   
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Abstract: Rheumatoid arthritis (RA) is a complex disease whose symp-

toms very much affect the lives of the victims and there is a 

need to give visibility to the entire clinical picture in the so-

ciety. The purpose of this study was with help of the six di-

mensions highlight how patients with RA are affected by 

their illness. This study was conducted as a literature with a 

theory ethical frame of reference. The results are reported 

based on six dimensions of pain (McGuire, 1992) that con-

tribute to an overall picture and describing how people living 

with RA are affected and experience their illness. The result 

shows that RA affects the patient to a large extent both the 

physical and mental well-being and can lead to significant 

changes in both the social and working life, which some-

times may be perceived negatively. Living with pain that is 

always present and other symptoms that come with RA may 

seem stressful and increase the risk of suffering depressive 

disorders. Since RA is not always visible to the environment 

contributes to a person's decreased understanding to the 

situation. It is important that the nurse is carrying out a 

proper pain assessment for the detection of the disease im-

pact on patient and on quality of life. More research is 

needed on men's experiences when the majority of the stud-

ies have researched women´s experiences of living with RA. 
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Inledning 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1958) uttrycker hälsa i en definition (Archenholtz, 

2000) som inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personer som drabbas 

av en reumatisk sjukdom har en påverkan av alla dessa tre faktorer och trots sjukdom 

kan personer med kronisk sjukdom uppleva hälsa.    

 

Reumatoid artrit (RA) kallas även ledgångsreumatism och är en autoimmun inflamma-

torisk ledsjukdom (Lundegren & Nisell, 2007) som drabbar olika leder i kroppen och 

kan även spridas till andra organ. Huvudsymtomen är smärta, stelhet och fatigue. RA är 

den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen och drabbar cirka 0,5-1% av den vuxna 

befolkningen i Sverige. Denna sjukdom drabbar både män och kvinnor där kvinnorna är 

i majoritet, sjukdomen förekommer i hela världen. 

 

Användandet av nya läkemedel och behandlingar som tillkommit de senaste åren (Lun-

degren & Nisell, 2007) har varit till stor hjälp för patienter med RA när det gäller 

smärtproblematik, det framkommer dock att patienter trots detta inte alltid upplever en 

fullgod smärtlindring. Utmaningen för sjukvården blir därmed att så många som möjligt 

ska uppleva sig tillräckligt smärtlindrade genom att en adekvat smärtbedömning genom-

förs.  

 

För personer som drabbats av RA (Ahlmén, et al., 2005) var det av stor vikt att uppleva 

ett gott samarbete i mötet med vården och då framför allt med personal inom reumato-

logivården. Brist på god kommunikation mellan patient och personal i vårdteamet bi-

drog till sämre välbefinnande för patienten samt en negativ påverkan på behandlingen. 

Patienter med RA efterfrågade stor expertis inom reumatologin på grund av deras för-

väntan av förståelse och kunskap för deras komplexa situation med RA.   

  

Bakgrund 

RA debuterar ofta i 50-60 årsåldern men finns i alla åldersgrupper (Dahlqvist & Jacobs-

son, 2005). Det är tre gånger fler kvinnor än män som drabbas av RA, förklaringen av 

detta kan vara av hormonell orsak men efter menopausen hos kvinnor sker en utjämning 

av RA insjuknande mellan könen. Hos fler än hälften kommer sjukdomen smygande 

över veckor till månader och hos cirka en tredjedel kommer det mer akut och då handlar 

det om dagar till veckor (Sjukvårdsrådgivningen). RA börjar i leder och då i små leder 

som händer och fötter samt är symmetriskt på kroppen. Det kan även påverka hela 

kroppen och ge inflammation i organ som till exempel lungsäck och blodkärl. RA är 

mer eller mindre aktiv (Lundegren & Nisell, 2007) i olika perioder så kallade skov och 

yttrar sig mycket olika individer emellan. Inflammationen som uppstår i leden, artrit ger 

smärta, stelhet, svullnad samt värmeökning och när det gäller stelhet är den mest fram-

trädande på morgonen. I nuläget är inte orsaken klarlagd (Dahlqvist & Jacobsson, 2005) 

vad som orsakar RA, men genetiska faktorer inverkar till viss del och icke genetiska 

faktorer som till exempel rökning ökar risken för att insjukna i RA.  

 

När personen insjuknar i RA kan det vara svårt att få en diagnos (Dahlqvist & Jacobs-

son, 2005) på grund av differentialdiagnoser men för att underlätta identifieringen av 

patienter i riskzonen fastställde Amerikan College of Rheumatology (ACR) 1987 klassi-

fikationskriterier för RA. De tar upp sju kriterier och personer med RA skall uppfylla 

minst fyra av dessa kriterier och haft symtom minst sex veckor.   
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Det är viktigt att påbörja behandling i ett så tidigt stadium som möjligt när diagnosen 

för RA är satt (Nisell & Einhorn, 2007) för bästa resultat. I nu läget går inte RA att bota 

och förebygga (Lundegren & Nisell, 2007) utan målet med behandlingen är att dämpa 

inflammationen, lindra smärtan och arbeta med rörligheten för att minska risken för 

stelhet och uppkomst av felställningar. Det finns farmakologisk behandling som består 

av (Sjukvårdsrådgivningen) antiinflammatoriska läkemedel, antireumatisk läkemedel, 

DMARD som kan bromsa sjukdomsförloppet och även läkemedel med TNF-hämmare 

som används vid kraftig inflammation när andra läkemedel inte räcker till. Det kan även 

bli aktuellt med kirurgisk behandling. Icke farmakologisk behandling av RA är inriktad 

på aktivitet för att bibehålla rörligheten i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan 

genomföras till exempel med sjukgymnastik och bassängträning i varmtvatten samt ar-

betsterapeut som hjälper till med hjälpmedel. Målet med icke farmakologisk behandling 

(Dahlqvist & Jacobsson, 2005) är att bibehålla, förbättra kapaciteten och därmed ge 

patienten chansen att leva ett så normalt liv som möjligt. Kognitiv beteendeterapi (Get-

tings, 2008) visade sig vara en användbar metod med positiv effekt hos personer med 

RA när det gällde att hantera sitt dagliga liv vid långvarig smärta. Denna metod hjälpte 

personer med RA att ta ansvar i sin sjukdom och arbeta mot en positiv förändring samt 

sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål som hjälpte dem till en bättre livssituation.     

 

De vanligaste förekomna symtomen vid RA är förutom smärta, fatigue, stelhet och all-

män sjukdomskänsla (Nitelius, 1999) där smärta är det dominerande symtomet. De oli-

ka symtomen integrerar med varandra och bidrar till en komplex symtombild utifrån 

smärtan. När det gäller livssituationen kan detta påverkas i stor utsträckning av smärtan 

där smärta kan upplevas mycket plågsamt för en person men mindre plågsamt för någon 

annan. RA kan följas av skov (Frostegård, 2006) där smärtan är olika stark men vid ett 

aktivt skov kan smärtan vara av intensiv karaktär. Det behöver inte vara den fysiska 

smärtan (Madjar, 1997) som är den mest påtagliga i närvaro av sjukdom utan själva 

smärtan kan i sin tur påverka det psykiska välbefinnandet och bidra till oro, ångest som 

kan förstärka smärtupplevelsen. En konsekvens av dåligt kontrollerad långvarig smärta 

kan påverka både det fysiska, psykiska välbefinnandet och även livskvalitén hos indivi-

den med RA (Lundegren & Nisell, 2007). 

 

Fatigue är ett av symtomen vid RA och när det gäller den kroniska inflammationen 

(Klareskog & Saxne, 2005) upplever de flesta personer som lever med RA en uttalad 

trötthet, fatigue. Vidare kan det bidra till minskad livskvalité då det kan innebära sänkt 

kapacitet i arbetslivet och en nedsatt vitalitet. Fatigue kan härröra både (Archenholtz, 

2000) från kroppsliga och psykologiska faktorer som till exempel smärta, sömnsvårig-

heter, minskad rörlighet och inaktivitet. Det har visat sig att flertalet av personer med 

RA upplever fatigue och under de aktiva skoven upplevs fatigue kraftigare. Ytterligare 

en påverkan till ökad fatigue har visat sig genom minskad fysisk aktivitet och minskad 

träning, följden av detta leder till sämre muskelkapacitet och försämrat mentalt välmå-

ende. Personer med RA kunde (Hewlett, et al., 2005) uppleva att det inte gick att sova, 

vila bort sin fatigue samt att det upplevdes som en helt annan slags trötthet på grund av 

sjukdomen och detta bidrog till förändring av det sociala livet.  

 

Stelhet är också ett av symtomen (Dahlqvist & Jacobsson, 2005) vid RA. Förutom öm-

mande och smärtande leder så upplevs även en stelhet som kan ge en ökad risk för inak-

tivitet och minskad rörlighet i en led. De funktionella förmågorna försämras i stor del 

under de första åren (Archenholtz, 2000) av RA för att sedan avta i utvecklingen. Perso-
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ner med RA känner en rädsla för att utveckla deformiteter av lederna och ett beroende 

av andra samt osäkerheten av utvecklingen i sjukdomen som kan leda till en förändrad 

självbild. Problematiken med ledsmärta (Lundgren & Nisell, 2007) och minskad rörel-

sefrihet kan leda till en oro för personen med RA som då kan påverka livskvalitén. Per-

soner med RA var ofta i behov av ett socialt stöd i sitt dagliga liv (Nyman & Larsson, 

2007) för att bibehålla en egen autonomi och känna sig oberoende trots stödet. Det 

framkom att när stödet inte stämde överens med personens verkliga behov bidrog det till 

minskad känsla av autonomi och kontroll. 

 

Till följd av smärta kan (Archenholtz, 2000) nedsatt funktionell förmåga, både fysiskt 

och psykiskt samt morgon stelhet kan bidra till depressiva symtom. En del personer 

med RA lider av någon form av depression på grund av de olika symtomen. Det finns 

en koppling mellan smärta, oro, depressiva symtom och detta påverkas inte av inflam-

mationens grad vid RA. Det finns en betydande koppling mellan depression, smärta och 

en högre nivå av upplevd psykologisk stress som kan öka smärtupplevelsen. Att leva 

med smärta påverkar individen både fysiskt och psykiskt enligt Madjar (1997). Det in-

nebär också att individerna måste anpassa sina dagliga aktiviteter efter smärtan vilket 

bidrar till minskad balans mellan fysiska resurser och krav i dagliga livet. Vid långvarig 

smärta kan ett accepterande av situationen och viljan till att fortsätta leva sitt liv efter 

förutsättningar bidra till upplevelsen av bibehållen livskvalité, däremot kan viljan till att 

uppnå fullständig kontroll leda till att situationen förvärras (Bergstöm, 2007). Kvinnor 

(Hwang, Kim & Jun, 2004) upplevde sig även begränsade kroppsligt av sin värk då de 

ville utföra viss fysisk aktivitet vad gällde dagliga sysslor som de var vana vid att utföra 

och då infann sig känslan av att tappa kontrollen. 

 

När det gällde sociala konsekvenser av att leva med RA så visade Geuskens, Burdorf 

och Hazes (2007) att det bidrog till en begränsning i arbetslivet och av den sociala rol-

len på grund av minskad förmåga. En påtaglig minskning av arbetsförmågan kunde ses i 

det tidiga stadiet av sjukdomen. Detta kunde resultera i sjukskrivning för omkring hälf-

ten av dessa personer och ökade markant efter ytterligare ett år av uppföljning. RA pati-

enter som (Archenholtz, 2000) är äldre, lågutbildade, har fysiskt krävande arbete och 

nedsatt fysisk förmåga ligger inom riskzonen för att drabbas av psykosociala påfrest-

ningar. Konsekvensen av att inte arbeta eller att behöva gå ner i arbetstid ger en mins-

kad inkomst som kan öka risken för oro, depression, minska självkänslan och negativt 

påverka hela livssituationen bland kvinnor med RA.  

 

RA är en komplex sjukdom som påverkar flera aspekter för personen som är drabbad. 

Att leva med sjukdomen (Archenholtz, 2000) innebär att dagligen handskas med de 

olika symtom som RA ger upphov till och detta är en utmaning för de drabbade. När det 

gäller synen på behandling och vården av patienter med RA är det av stor betydelse att 

fokusera både på graden av upplevd hälsa och av livskvalité, då sjukdomen inte går att 

bota i nuläget. Det var viktigt för sjuksköterskor (Bergenudd & Björkman, 2007) att inte 

se patienter med RA endast ur ett sjukdomsperspektiv utan även ur ett holistiskt synsätt 

där sjuksköterskor har en viktig roll att minska konsekvenserna av sjukdomen för pati-

enten. Därför var det viktigt att sjuksköterskan hade en fördjupad kunskap om hur det är 

att leva med RA då det inte alltid var synligt hur patienten mådde. Enligt Nitelius 

(1999) är det dominerande symtomet vid RA smärta och upplevs alltid individuellt och 

därför är det viktigt att sjuksköterskan också gör en smärtbedömning för ökad livskvali-

té. 
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När det gäller begreppet smärta är det viktigt att poängtera att smärtupplevelsen är unik 

och alltid upplevs subjektivt. Endast individen som upplever smärtan kan beskriva hur 

smärtan upplevs och känns (Bergman & Nisell, 2005). Smärtan är både fysisk, psykisk 

genom att patienten erfar smärtan genom sin kropp, själ och får därmed en erfarenhet 

samt en kunskap hur den egna kroppen fungerar (Lindroth, Hedin & Enman, 2005). 

 

Det är viktigt vid smärtbedömning att samla in tillräckligt med information vad gäller 

var, när, och hur smärtan upplevs för att (Almås, Valand & Bilicz, 2006) få möjlighet 

att identifiera smärtan ur ett fysiskt perspektiv. Genom att ytterligare följa upp med oli-

ka frågor som rör livskvalitén som till exempel frågor om patientens sociala liv och fa-

miljeliv ges det även möjlighet att kartlägga smärtan utifrån den psykiska aspekten. Det-

ta bidrar till en helhetsbild av patientens situation samt ökar förutsättningen för sjukskö-

terskan att upptäcka både fysiskt och psykiskt lidande.   

 

Smärtan är en multidimensionell upplevelse och dess påverkan på individen (McGuire, 

1992) kan beskrivas utifrån sex dimensioner som fysiologisk, sensorisk, affektiv, kogni-

tiv, beteende och sociokulturell dimension. Den fysiologiska dimensionen kan beskrivas 

genom smärtans typ, uppkomst samt var den sitter och om den är en visceral, somatisk 

eller neuropatisk smärta. Sensoriska dimensionen är känslan av hur smärtan upplevs hos 

individen genom intensitet, kvalité och mönster. Den affektiva dimensionen beskriver 

hur personen påverkas av sin smärta när det gällde humöret, känsla av välbefinnande 

som oro, rädsla och depression. Kognitiva dimensionen handlar om vad personen har 

för tankar och känslor kring sin smärta. Det innefattar också coping strategier, erfaren-

heter, åsikter, attityder och smärtans betydelse samt uppfattningen om sig själv. Beteen-

de dimensionen innebär olika beteendemönster som uppkommer beroende på hur smär-

tan visar sig. Det kan uttryckas olika genom kommunikation, sömn, fysisk aktivitet och 

medicinering utifrån smärtans närvaro och även i ett smärtlindrade syfte. I den sociokul-

turella dimensionen påverkas smärtan bland annat av kulturella, demografiska, etiska, 

andliga och sociala faktorer som är av stor betydelse när det gäller att ge uttryck för sin 

smärta. 

 

Att belysa patientens upplevelse av att leva med RA och långvarig sjukdom som följer 

med sjukdomen är viktigt för att kunna ge så adekvat behandling och vård som möjligt. 

Genom att utgå från de sex dimensionerna (McGuire, 1992) så framkommer den multi-

dimensionella påverkan på individen utifrån upplevelsen av smärta. Därmed kan sjuk-

sköterskan i vården av patienter med RA få ett användbart redskap när det gäller att 

bedöma smärtan och dess unika påverkan på individen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att med hjälp av smärtans sex dimensioner belysa hur patienter 

med RA påverkas av sin sjukdom.   

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deduktiv ansats (Friberg, 2006) som 

innebär att studien har en teoretisk referensram.  
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Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. 

De sökorden som användes i artikelsökningen var rheumatoid arthritis, quality of life, 

living with, experience, disability, symptoms, Sweden, distress och partners som kombi-

nerades i olika kombinationer (se tabell 1). Datainsamlingen genomfördes vid tre tillfäl-

len och gav totalt 102 artiklar. Det första urvalet gjordes via en genomgång av artiklar-

nas abstract vilket resulterade i 43 genomlästa abstract. Av dessa gick 21 artiklar till 

urval 1 och av dessa skrevs totalt sju artiklar ut i fulltext medan 14 beställdes via hög-

skolebiblioteket, resterande 22 artiklar ansågs inte svara mot studiens syfte (se tabell 2). 

Inklusionskriterier för artikelsökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2003-2010, skrivna på engelska, research artikels, peer reviewed och beröra vuxna per-

soner med reumatoid artrit. Exklusionskriterier vid urvalet var översiktsartiklar och att 

artiklarnas titel inte var relevant till studiens syfte. 

  

Databearbetning 

Det första urvalet resulterade i 21 artiklar som individuellt lästes igenom i fulltext och 

vars vetenskaplighet granskades efter Carlsson och Eiman (2003) bedömning för studier 

med kvalitativ och kvantitativ metod. Samtliga artiklar höll en hög vetenskapliggrad 

men sex föll bort på grund av svag korrelation till studiens syfte. Kvar blev 15 artiklar 

varav nio kvalitativa och sex kvantitativa som användes till litteraturstudien resultat (se 

tabell 3). Artiklarna analyserades vidare utifrån de sex dimensionerna som McGuire 

(1992) beskriver. Artiklarna lästes och bearbetades gemensamt upprepade gånger för att 

kategorisera innehållet utifrån smärtans sex dimensioner.    

 

Resultat 

Fysiologiska dimensionen 

Den fysiska smärtan (McGuire, 1992) kan beskrivas genom dess typ och uppkomst, var 

på kroppen smärtan sitter, faktorer som utlöser den, hur länge den håller i sig och vad 

som lindrar samt förvärrar smärtan.  

 

Smärtan kunde upplevas plågsamt och någonting som var ständigt närvarande i sjukdo-

men, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan (Hughes, 2009) samt en upplevelse i 

kroppen av att smärtan var mörbultande.  

 

”I mean the pain becomes so unbearable. I mean you could sit and cry with the pain. It 

really is horrendous. I know it´s very difficult to live with, very.” (Hughes, 2009, s. 

596). 

 

Enligt Hughes (2009) kunde smärtan beskrivas av personer i studien som intensivast på 

morgonen. 

 

”I wake up because I´ve got so much pain in my hip – it´s burning. I can´t lie on either 

of my sides because of it, and because of my knees I can´t turn. So I´ve got one position 

to lie in.” (Hughes, 2009, s. 597). 
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I en studie av Stamm, et al. (2008) beskrevs smärtan på ett sätt som kunde uttryckas 

som att tillåta sig känna in smärtan och då kognitivt underlättade det för personerna att 

leva med ständig smärta samt upplevelsen att få en ökad kontroll över den. Enligt Lu, 

Lin, Lin och Lin (2008) beskrevs ett samband som visade att starkare smärta bidrog till 

sämre välmående affektivt när det gällde livskvalité och ökad kontroll av smärtan gav 

högre livskvalité. 

 

Det visade sig att (Schneider, Manabile & Tikly, 2008) smärtan kunde uppträda plöts-

ligt eller smygandes och varierade mycket i tid beroende på sjukdomens aktivitet samt 

effekten av läkemedel. Vädret kunde upplevas som en faktor som kunde påverka smärt-

upplevelsen. Enligt Yoshida och Stephens (2004) kunde graden av aktivitet och viljan 

att utsätta sig för en högre belastning än vad kroppen klarade av bidra till efterföljande 

svår smärta som upplevdes i hela kroppen.   

 

Enligt Iaquinta och Larrabee (2003) kunde det i brist på synliga tecken i ett tidigt stadi-

um av RA vara svårt att förstå att smärtan var ständigt närvarande och påtaglig även då 

smärtan inte alltid visade sig fysiskt hos personer med sjukdomen. När det gällde på-

verkan av skoven i RA framkom det att personer upplevde att smärtan alltid fanns där 

även om de inte upplevde ett aktivt skov.   

 

Sensoriska dimensionen 

Hur smärtan upplevs (McGuire, 1992) och känns av individen speglas av den sensoriska 

dimensionen och kan beskrivas utifrån smärtans intensitet, kvalitet och mönster. 

 

Hughes (2009) beskrev att olika områden på kroppen kunde upplevas som tung, varm 

och en känsla av stickande smärta kunde infinna sig samt en nedsatt mobilitet. En dålig 

dag i livet med RA kunde innebära en upplevelse av smärta, stelhet och en känsla av att 

känna sig kall och frusen. Det framkom (Repping-Wuts, Uitterhoeve, Riel & Achter-

berg, 2007) att den fysiska smärtan kunde påverka känsligheten för beröring som bidrog 

till att endast känslan av att blir berörd på huden kunde upplevas smärtsamt. I en studie 

av Iaquinta och Larrabee (2003) uttryckes upplevelsen av att känna smärtan varje dag 

som om benen var på väg ut genom fötterna. 

 

Enligt Stamm, et al. (2008) kunde smärtan uppkomma plötsligt och leda till en snabb 

försämring när det gällde mobiliteten som upplevdes överväldigande i situationen spe-

ciellt i början av sjukdomen.   

 

”When I´m sat in that chair, say at two or three o´clock in the morning, just rocking 

with pain, not being able to do anything, it´s frightening honestly […] (Hughes, 2009, s. 

586). 

 

Affektiva dimensionen 

Smärta kan påverka individen på ett emotionellt (McGuire, 1992) plan och kan då in-

verka på humöret, känslan av välbefinnande vad gäller oro, rädsla och depression.  

 

När det gällde det psykiska välbefinnandet (Iaquinta & Larrabee, 2003) kunde känslor 

som rädsla, oro, ilska och depression förekomma i samband med sjukdomen. Dessa 

negativa känslor kunde upplevas starkt när smärtan var mycket påtaglig under vissa 
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dagar. Denna situation kunde upplevas frustrerande då ilskan inte var riktad mot omgiv-

ningen men ändå svår för personer med RA att hantera och inte alltid var så lätt att hålla 

inom sig.  

 

”I felt like an angry, old woman trapped inside a young persons´s body when I tried to 

walk” (Iaquinta & Larrabee, 2003, s. 283). 

 

Det framkom (Lütze & Archeholtz, 2007) att vid sämre perioder med RA och vid en 

negativ påverkan av det dagliga livet vad gällde att inte ha förmågan att ta hand om sig 

själv i samma utsträckning som tidigare, kunde detta resultera i känslor av ilska, depres-

siva symtom och en oro för framtiden. Schnieder, et al. (2008) beskrev att till en viss del 

förlorad självständighet kunde generera i en upplevelse av ilska, känslan av en minskad 

kontroll i livet och oron att behöva bli beroende av andra.  

 

Många menade på att smärtan var en utlösande faktor (Lempp, Scott & Kingsley, 2006) 

som påverkade humöret och bidrog till en upplevelse att känna sig låg till sinnet. Det 

visade sig (Lu, et al., 2008) att graden av sjukdomens aktivitet, känslan av hjälplöshet, 

beroende på hur stor del av den fysiska förmågan som påverkades bidrog till sänkt livs-

kvalité och en psykologisk påverkan på personer med RA. Enligt Reinseth och Espnes 

(2007) framkom det att kvinnor upplevde att det psykiska välbefinnandet var mer bety-

delsefullt än det fysiska när det handlade om viljan att vara med i dagliga aktiviteter.  

 

Enligt Hughes (2009) kunde symtomens påverkan på personen med RA och uppkomna 

begränsningar i dagliga livet leda till depressiva symtom. I och med att RA har en stor 

påverkan på individen kunde detta följas av en stark oro när det gällde tankar om sjuk-

domens förlopp (Iaquinta & Larrabee, 2003; Lütz & Archenholtz, 2007). Det kunde 

handla om hur framtiden skulle gestalta sig i form av upplevd smärta, skov, effekter av 

läkemedelsbehandling, fysiska problem, inte minst rädslan att bli beroende av andra och 

inte kunna leva sitt liv som tidigare. Att drabbas av RA och vetskapen att sjukdomen 

var livslång bidrog (Isik, Koca, Ozturk & Mermi, 2006) till en ökad risk att drabbas av 

oro och depression även under perioder då sjukdomen och smärtan var under kontroll.  

 

Kognitiva dimensionen 

Det handlar om tankar och känslor som uppstår hos individen (McGuire, 1992) på 

grund av smärtan och betydelsen av den. Det inriktar sig även på individens uppfattning 

om sig själv och hur smärtan hanteras genom erfarenheter, attityder och åsikter.  

 

För att minska graden av smärta, stress, fatigue och spara på energin (Yoshida & 

Stephens, 2004) blev planering av dagliga livet en viktig förutsättning för att orka han-

tera sin RA. Genom lite påhittighet och med enkla lösningar utvecklades olika strategier 

för att lättare klara av sin vardag och bidrog till en ökad känsla av kontroll. Nya strate-

gier kunde ta längre tid men det var värt det då stelheten och smärtan kunde minskas 

(Lütze & Archenholtz, 2007).  

 

”Putting on my socks, as you noticed, I´ve come up with a very ingenious solution (coat 

hanger). It destroys socks, but it makes me independent. and I´d rather have a bunch of 

destroyed socks than sacrifice my indenpendence.” (Yoshida & Stephens, 2004, s. 225). 
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Genom att personer med RA var aktiva, (Lütze & Archenholtz, 2007; Sato, Yamazaki, 

Sakita, & Bryce, 2008; Schneider, et al., 2008) sökte information, kunskap och hade 

viljan att förstå sin sjukdom bättre bidrog detta till att lättare kunde acceptera sin situa-

tion, smärtan och få en positiv känsla samt att göra det bästa av situationen trots sin RA. 

Vissa personer kunde se sin RA som en ny utmaning i livet och därmed inte låta sjuk-

domen ta överhanden, (Iaquinta & Larrabee, 2003; Stamm, at al., 2008) samt hitta nya 

glädjeämnen och aktiviteter som kunde ge ny mening i tillvaron. Upplevelsen att leva 

med RA kunde ge nya positiva erfarenheter genom att upptäcka sin kropp på ett nytt sätt 

och sätta livet i ett nytt perspektiv (Stamm, el al., 2008). När det gällde förmågan att 

klara av att hantera RA och det dagliga livet framkom det att hjälpen och stödet från 

sjukvården var av stor betydelse (Laidmäe, Leppik, Tulva, & Hääl., 2009). Det fanns ett 

behov av att träffa likasinnade med RA, utbyta erfarenheter och få en förståelse för sin 

situation (Lütze & Archenholtz, 2007). 

 

Till följd av starkare smärta och därav en ökad fatigue kunde koncentrationsförmågan 

och tankeverksamheten påverkas negativt som bidrog till ökad irritation (Repping-

Wuts, et al., 2007).   

 

RA kunde leda till en upplevelse av en förändrad självbild och identitet (Lempp, et al., 

2006). Till följd av fysiska förändringar som deformeringar på till exempel händer kun-

de detta ibland upplevas värre än smärtan (Iaquinta & Larrabee, 2003). Detta kunde 

även väcka tankar om kroppsuppfattningen, inte ha viljan att visa sig som tidigare och 

det utrycktes även en oro gällande sin fysiska samt sexuella attraktion (Lempp, et al., 

2006). 

 

Beteende dimensionen 

Individen visar olika beteendemönster (McGuire, 1992) beroende på om smärtan är 

frånvarande eller närvarande.  

 

Pågrund av att omgivningen inte alltid hade förståelse för RA och deras upplevda osyn-

liga smärta bidrog det till att personer med RA ibland låtsades att de mådde bra för att 

folk inte skulle dra sig undan (Iaquinta & Larrabee, 2003).  

 

Det var svårt att planera saker i förväg då vissa dagar kunde upplevas mer smärtsamma 

och även när sjukdomen gick in i ett skov. För att hantera vardagen var det viktigt att 

prioritera sig själva och våga säga ifrån, acceptera sina begränsningar som ibland bidrog 

till ändrade planer (Iaquinta & Larrabee, 2003). På grund av smärta och nedsatt rörelse-

förmåga fick många ändra sin inställning till det sociala livet och umgås mer på hem-

maplan med vänner och familj (Lempp, et al., 2006; Repping-Wuts, et al., 2008). För att 

hålla ner smärtan bidrog detta till en nedtrappning i det dagliga livet när det gällde att 

utföra hushållssysslor och andra aktiviteter som då negativt påverkande känslan av fri-

het (Hughes, 2009). För att inte bli helt utmattade var det viktigt med raster, vila under 

dagens lopp, dela upp olika aktiviteter för att återhämta sig och inte uppleva sig slutkörd 

dagen efter som också gav ökad smärta (Lütze & Archenholtz, 2007; Repping-Wuts, et 

al., 2008; Schneider, et al., 2008; Yoshida & Stephens, 2004). 

 

”I listen to my body to determine what activities I should participate in.” (Iaquinta & 

Larrabee, 2003, s. 285). 
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För att orka behålla sitt arbete oavsett smärtupplevelsen gjordes förändringar i det socia-

la livet och när det gällde fritidsintressen för att istället kunna återhämta sig hemma 

(Codd, Stapelton, Veale, FitzGerald & Bresnihan, 2009). För att ha möjligheten att fort-

sätta arbeta tänjde personer på sina gränser för vad de orkade med och kämpade för att 

kunna stanna kvar på arbetet samt göra betydelsefulla saker de verkligen ville göra 

(Lütze & Archenholtz, 2007).  

 

Det framkom att symtomen i RA kunde leda till andra problem som fatigue, störd sömn 

och många upplevde att ett ändrat sömnmönster bidrog till deras fatigue. Repping-Wuts, 

et al. (2008) beskrev att fatigue kunde upplevas som en stor, påtaglig del av RA och för 

somliga påverkade det livet mer än själva smärtan. Fatigue bidrog till frustration då den 

inte gick att förutse och påverka samt till konsekvenser i det dagliga livet. Detta kunde 

leda till en påtaglig minskning av energin så till vida att kroppen inte orkade utföra det 

som personen ville göra. När smärta och fatigue upplevdes bidrog det till en ilska och 

minskat tålamod som ibland gick ut över familj och vänner (Lütze & Archenholtz, 

2007). 

 

Att leva med RA kunde bidra till en positiv personlig utveckling som kunde leda till att 

se livet med andra ögon och det innebar att uppskatta saker som tidigare inte var viktiga 

samt utvecklandet av en större ödmjukhet gentemot omgivningen (Sato, et al., 2008). 

Trots sjukdomens stora påverkan på fysiska och psykiska välbefinnande uttrycktes vik-

ten av att tänka positivt och engagera sig i roliga saker för att klara av att leva med RA 

(Lütze & Archenholtz, 2007). För att motverka stelhet, smärta och öka välbefinnandet 

var det viktigt att försöka hålla sig aktiv i livet (Repping-Wuts, et al., 2008). 

 

Sociokulturella dimensionen 

Hur smärtan uttrycks kan i hög grad påverkas av livssituationen (McGuire, 1992) för 

individen och har att göra med faktorer såsom kulturella, demografiska, etiska och soci-

ala aspekter.  

 

Olika begränsningar som följdes av RA och dess symtom bidrog till ökad beroende-

ställning när det gällde familj och vänner som i sin tur framkallande sämre självförtro-

ende och depressiva känslor. Vid försämring av RA blev det nödvändigt att göra stora 

förändringar i livet som rörde arbetet och fritidsintressen som tidigare gav mycket gläd-

je som då kändes svårt att acceptera men för vissa upplevdes det som en befrielse (Hug-

hes, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007). Det kunde upplevas som att en del av identite-

ten gick förlorad när det inte längre var möjligt att arbeta och som då också bidrog till 

en negativ förändring av sociala livet. I det sociala livet upplevde många trots sin RA att 

de hade ett bra aktivt och välmående liv utan känslan av social isolering (Lempp, et al., 

2006).  

 

Det kunde skilja sig mellan kvinnor och män när det gällde att behöva ge upp sitt arbete 

där männen hade mycket svårare för att acceptera detta. Kvinnorna var mer inriktade på 

saker de inte längre hade förmåga och möjlighet till att utföra i hemmet och det var ock-

så speciellt svårt för männen att inte längre ha möjlighet att ta i de lite tyngre sysslorna i 

hemmet som de tidigare utfört (Lütze & Archenholtz, 2007). På grund av smärtan och 

frustrationen över att försöka hantera situationen kunde relationen till partnern påverkas, 

vilken fick uppleva ett bemötande av dåligt humör och aggression (Strating, Duijn, 

Schuur & Suurmeijer, 2006). 
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Självständigheten var viktig att bibehålla så länge som möjligt och att inte behöva bli en 

belastning för sina anhöriga. Det framkom att det ibland var nödvändigt med en föränd-

rad rollfördelning i familjen som underlättade för personer med RA i dagliga livet 

(Lempp, et al., 2006; Lütze & Archenholtz, 2007; Repping-Wuts, et al., 2008). Det var 

viktigt för vissa personer att känna att de klarade av att utföra saker för sin egen skull 

samt att bevisa detta för andra då det upplevdes svårt att ofta be om hjälp (Lütze & Ar-

chenholtz, 2007). Då RA inte alltid var synligt och gick i skov kunde det upplevas som 

att utomstående inte alltid trodde på att de var sjuka då vissa saker gick att utföra ena 

dagen men inte den andra (Schneider, et al., 2008). 

 

En stor betydelse för det emotionella välbefinnandet var att omge sig med ett socialt 

nätverk för att få stöd och främja välbefinnandet genom att delta i aktiviteter för sin 

egen skull som gav en positiv känsla (Sato, et al., 2008).  

 

Diskussion  

Metod diskussion 

Syftet med studien var att med hjälp av smärtans sex dimensioner (McGuires, 1992) 

belysa och därigenom få en helhetsbild om hur patienter med RA påverkades av sin 

sjukdom på grund av sin smärta.  

 

Databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite valdes på grund av att de är de 

största inom omvårdnadsforskning och upplevdes relevant till studiens syfte. Sökord 

formulerades utifrån syftet. I Cinahl användes två ämnesord, fyra fritextord som valdes 

på grund av dess relevans för syftet och att de inte fanns som ämnesord. I PubMed an-

vändes ett ämnesord, fem fritextord som var relevant till syftet och för att hitta material 

då fritextorden inte fanns som ämnesord. I Academic Search Elite användes ett ämnes-

ord och tre fritextord som svarade till syftet då databasen inte innehöll dessa som äm-

nesord. Det kunde tyckas anmärkningsvärt att sökordet pain inte var med i sökorden 

men detta prövades i en pilotsökning men gav då inget material som svarade på syftet. 

Publikationsåren 2003-2010 valdes på grund av att erhålla så nytt material som möjligt 

och få tillräckligt med artiklar. På grund av det stora antalet artiklar som uppkom kunde 

vissa av sökningarna begränsas när det gällde årtalen för att minska antalet träffar.  

 

Av de funna artiklarna lästes abstract som hade en passande titel som stämde överens 

med syftet. Trots huvudsökorden och relevanta fritextord kom det upp en del övriga 

artiklar som tog upp andra långvariga reumatiska sjukdom, det förekom att artiklar jäm-

förde RA med annan reumatisk sjukdom. Det fanns även artiklar som tog upp preparat 

för RA och effekten av medicinsk behandling. En del artiklar återkom från tidigare sök-

ningar vilket sågs som en styrka när det gällde valet av sökord. Inklusionskriterier var 

att både kvinnor och män skulle inkluderas, artiklarna skulle vara vetenskapliga och 

engelskspråkiga. Artiklar med titel som inte svarade mot syftet och översiktsartiklar 

exkluderades.  

 

När abstracts som ansåg relevanta lästs igenom och bedömts genomfördes det första 

urvalet. Därefter lästes artiklarna igenom i fulltext av samtliga författare och granskades 

efter Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artik-

lar för att kontrollera vetenskaplig grad. Efter genomläsning och kvalitetsgranskning 
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valdes sex artiklar bort med huvudsyftet att de inte svarade mot studiens syfte. Urval 2 

resulterade slutligen i 15 artiklar publicerade mellan åren 2003-2010 vilket ansågs som 

en styrka då det visade att RA var en komplex sjukdom samt att det forskades mycket 

kring RA. Resultatartiklarna var från Estland, Japan, Syd Afrika, Irland, Storbritannien, 

Sverige, Kanada, Turkiet, Holland, Taiwan, USA, Österrike och Norge. Att artiklarna 

härstammade från olika länder med olika kulturer sågs som en styrka i litteratursstudien 

då det bidrog med en betydelsefull spegling av personers upplevelse av att leva med 

RA. En svaghet i litteraturstudien var att endast en svensk artikel ingick i resultatet då 

det hade varit önskvärt med fler artiklar som speglade svenska förhållanden och perso-

ners upplevelser av att leva med RA utifrån smärtans olika dimensioner därför sågs det-

ta som en begränsning.   

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa både män och kvinnors upplevelser av att leva 

med RA men i resultatartiklarna framkom det att kvinnorna var i stor majoritet och detta 

kunde ses som en svaghet i resultatet. Det var 13 av 15 artiklar i resultatet som var pub-

licerade mellan år 2005-2010 och detta sågs som en styrka då målet var att inhämta så 

nytt material som möjligt. En sökning var genomförd med fritextorden distress och 

partners vilket kan tyckas inte vara relevant till syftet men att leva med långvarig smärta 

i ett partnerskap kunde även ses som en viktig del att belysa. Resultatartiklarna bestod 

av nio stycken kvalitativa som sågs som en styrka på grund av att syftet var att fånga 

personers känslor, tankar och erfarenheter av att leva med RA. De sex kvantitativa artik-

larna kunde sågs som ett komplement till de kvalitativa då de styrkte mycket av det som 

framkom i de kvalitativa artiklarna och därmed stärkte resultaten varandra. 

 

Att leva med RA innebär smärta som ett huvudsymtom och användandet av smärtans 

sex dimensioner (McGuire, 1992) som referensram till litteratursstudien bidrog till en 

strukturerad bearbetning och redovisning av resultatet. När det gällde de sex dimensio-

nerna speglade det inte enbart den fysiska smärtan utan även dess komplexitet, gav en 

ökad förståelse, helhetsbild av hur det var att leva med RA i det dagliga livet och det 

sågs som en styrka. En svaghet med användandet av de sex dimensionerna var att det 

inte alltid upplevdes enkelt att skilja dimensionerna åt då de gick in i varandra.  

 

Resultat diskussion 

15 artiklar användes i resultatet som granskades av Carlsson och Eimans (2003) be-

dömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. Bedömningen resulterade i 14 

stycken artiklar som graderades till grad I och resterande en artikel till grad II. Resulta-

tet byggde till stor del på studier gjorda med kvalitativ metod som sågs som en styrka. 

Kvalitativ metod (Starrin & Renck, 1996) är en lämplig metod att använda för att fånga 

personers upplevelser och förstå innebörden av detta. När det gällde urvalet i både de 

kvalitativa och kvantitativa artiklarna framkom det att kvinnorna var i majoritet. Den 

vetenskapliga kvalitén på analysen i samtliga kvalitativa artiklarna bedömdes vara av 

hög kvalité där resultatdelarna presenterades på ett tydligt, strukturerat sätt, innehållan-

de citat och givande beskrivningar. I de kvantitativa artiklarna användes relevanta mät-

instrument vid datainsamlingen som stämde överens med syftet. I flertalet artiklar po-

ängterades att personerna blivit tillfrågade och godkänt att delta i studien samt att flerta-

let artiklar var godkända av etisk kommitté.  

 

Att drabbas av RA innebar också att sjukdomen gick i skov som i sin tur påverkade in-

divider på olika sätt (Lundegren & Nisell, 2007) och smärtan (Frostegård, 2006) kunde 
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också vara intensiv vid ett aktivt skov. Enligt Schneider, et al. (2008) var det stor vari-

ans i sjukdomens aktivitet och smärtan kunde yttra sig snabbt eller komma smygande, 

även om skoven inte var (Iaquinta & Larrabee, 2003) aktiva upplevde personer med RA 

att smärtan alltid var närvarande. Det kan vara av stor betydelse att sjuksköterskan är 

medveten om hur sjukdomen kan yttra sig i form av skov och att vara lyhörd för perso-

nens upplevelse, smärta i sin sjukdom då detta också kan variera från person till person. 
 

Det mest framträdande och dominerande symtomet vid RA var smärta och detta upp-

levdes olika samt att det hade en stor påverkan på hela livssituationen (Nitelius, 1999). 

Enligt Hughes (2009) upplevdes smärtan som någonting som hela tiden fanns där i 

sjukdomen och som kunde vara mycket smärtsamt. Speciellt i början av RA när inga 

fysiska tecken på sjukdom yttrade sig så kunde det vara svårt för andra i omgivningen 

att inse att smärtan upplevdes konstant (Iaquinta & Larrabee, 2003). När det gäller 

smärtupplevelsen (Madjar, 1997) kan ett nedsatt psykiskt välmående orsakad av smärta 

bidra till förvärrad smärtupplevelse. Dåligt kontrollerad smärta (Lundegren & Nisell, 

2007) kunde även leda till ökad oro och ångest. Enligt Lu, et al. (2008) fanns ett sam-

band mellan att uppnå en ökad kontroll av smärtan som gav högre livskvalité och vice 

versa. Det har framkommit i tidigare forskning (James, Miller, Brown & Weaver, 2005) 

som visar att ett aktivt deltagande och en upplevelse av att ha möjlighet och förmåga att 

få smärtan under kontroll bidrog till minskad oron och sorg.  

Med tanke på att smärtan är komplex, individuell och en stor del av RA är det inte kons-

tigt att det påverkar hela livssituationen för personen. Här har sjuksköterskan en viktig 

roll när det gäller att utföra adekvat smärtbedömning och att hjälpa personer med RA att 

ta kontroll över smärtan samt utreda faktorer som förstärker smärtan för att öka välbe-

finnandet. 

 

Fatigue var ett annat symtom (Klareskog & Saxne, 2005) som flertalet personer med 

RA upplevde, som kunde påverka det dagliga livet på ett negativt sätt och bland annat 

leda till nedsatt ork både fysiskt och psykiskt. Det framkom (Yoshida & Stephens, 

2004) att det var viktigt att planera saker för att orka hantera sin fatigue och därav öka 

möjligheten till att kunna göra saker i livet. Det visade sig att för en del personer med 

RA kunde fatigue påverka livet i större utsträckning och upplevas värre än smärtan 

(Repping-Wuts, et al., 2008). Fatigue bidrog till frustation (Repping-Wuts, et al., 2008) 

då den inte gick att påverka. Lütze och Archenholtz (2007) beskrev att närstående 

ibland blev drabbade när aggressiva känslor gick ut över dem.  

Fatigue kan upplevas som en stor påfrestning och det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att fatigue är ett uttalat symtom hos många med RA och då vara lyhörd 

för faktorer som påverkar fatigue som till exempel smärta och sömnsvårigheter. Sjuk-

sköterskan kan också stärka patienten att prioritera sitt eget välbefinnande i dagliga livet 

då fatigue inte går att sova och vila bort men också för att hitta en balans i sociala livet. 

 

Vid RA var stelhet i leder ett symtom som många drabbades av (Dalqvist & Jacobsson, 

2005) som resulterade i nedsatt förmåga att göra saker i dagliga livet. Det bidrog också 

till en rädsla för att behöva bli beroende av andra (Archenholtz, 2000). Det framkom att 

rädslan för beroendet av andra upplevdes i stor utsträckning då det bidrog till föränd-

ringar i livet (Iaquinta & Larrabee, 2003; Lütze & Archenholtz, 2007). Genom att vara 

lite kreativ och finna enkla lösningar i vardagen kunde detta bidra till ett minskat bero-

ende av andra (Yoshida & Stephens, 2004). Detta var viktigt för den egna självkänslan 

(Lütze & Archenholtz, 2007) samt att inte behöva uppleva en känsla av att bli en börda 

för andra.  
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Att få känna sig självständig, ha möjligheter att göra saker i den mån det går är uppen-

bart mycket viktigt och därför är det av stor betydelse att hjälpa till på sätt som stärker 

personens egen autonomi, istället för att frånta dem det de klarar av att utföra själva. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att upptäcka egna resurser, förmågor och möjlighe-

ter till lösningar för en ökad självständighet istället för att se begränsningarna. Det är 

också viktigt att stärka patienten att våga be om hjälp när det behövs och tydligt ut-

trycka vilket stöd som efterfrågas. 

 

De olika symtomen i RA som påverkade både det psykiska och fysiska välbefinnandet 

kunde detta leda till depressiva symtom (Archenholtz, 2000). Det framkom (Iaquinta & 

Larrabee, 2003) att det psykiska välmåendet påverkades av närvaron av stark smärta 

vilket kunde ge depressiva symtom och även känslan av rädsla. Detta kunde förstärkas i 

sämre perioder av RA och när upplevelsen av att inte klara sig själv försämrades (Lütze 

& Archenholtz, 2007). Då RA är en kronisk sjukdom kunde vetskapen om detta öka 

risken för att må sämre psykiskt (Isik, et al., 2006). En annan aspekt av att leva med RA 

som framkom var att det kunde leda till en del positiva insikter vad gällde att uppskatta 

nya saker i livet och även leda till personlig utveckling trots sjukdom (Sato, el al., 

2008). Genom att vara mer aktiv och inhämta kunskap om sin sjukdom bidrog detta till 

en positivare syn på livet (Lütze & Archenholtz, 2007; Sato, el al., 2008; Schneider, et 

el., 2008). Det psykiska välbefinnandet främjades om RA sågs mer som en ny utmaning 

i livet och viljan till att hitta nya glädjeämnen i livet (Iaquinta & Larrabee, 2003; 

Stamm, et al., 2008).  

 

Det är inte så konstigt att personer kan uppleva sig deprimerade då sjukdomen är kom-

plex till sin natur och följs av bland annat symtom som smärta, fatigue. Detta påverkar 

personen ur olika aspekter både fysiskt och psykiskt. Här har sjuksköterskan en viktig 

roll genom att uppmärksamma hur patienten upplever sin situation och vara medveten 

om risken att patienten kan få depressiva besvär. Det är viktigt att hjälpa patienten att se 

nya möjligheter i sin livssituation samt stötta och uppmuntra till att främja en positiv 

livssyn. 

 

När det gällde den sociala aspekten av att leva med RA kunde livet förändras och få 

olika konsekvenser som berörde både arbets- och privatlivet på grund av de olika sym-

tomen som bland annat bidrog till nedsatt mobilitet (Geuskens, et al., 2007). Det visade 

sig att det fanns både positiva och negativa upplevelser när det gällde förändringar i 

arbetslivet, en del personer hade svårt att acceptera förändringarna medan andra upplev-

de det som en lättnad (Hughes, 2008; Lütze & Archenholtz, 2007). En skillnad mellan 

kvinnor och män framkom när det gällde att sluta sitt arbete där kvinnorna hade lättare 

att acceptera situationen till skillnad från männen (Lütze & Archenholtz, 2007). Det 

framkom att arbetet betydde mycket för en del personer som kunde ta ut sig för att klara 

av arbetet även då orken egentligen inte räckte till. Att behöva ge upp sitt arbete kunde 

för vissa upplevas som en förlust av identitet och socialt nätverk (Lempp, et al., 2006) 

men det framkom också att många personer trots RA upplevde att de hade ett bra socialt 

liv. Lempp, et al. (2006); Repping-Wuts, et al. (2008) beskrev att det sociala livet kunde 

på grund av RA omvärderas och leda till nya sätt att träffa familj och vänner som till 

exempel mer på hemmaplan. Det är förståeligt att det kan vara skilda upplevelser vad 

gäller att bli begränsad i både arbetslivet och sociala livet och kan upplevas olika indi-

vider emellan. I och med att RA är en sjukdom (Schneider, et al., 2008) vars symtom till 

exempel smärtan inte alltid är uppenbart synlig hos personen som upplevde det bidrog 
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det till att omgivningen inte alltid hade förståelse för deras situation. Det kunde även 

upplevas en oförståelse då sjukdomen gick i skov och då det varierade mycket från en 

tid till en annan vad personen klarade av att utföra.    

 

Det är viktigt att personer med RA uppmuntras att berätta för sin omgivning om sin 

sjukdom, dess påverkan på livet för att omgivningen skall få en ökad förståelse och det 

går inte att ta för givet att folk runt omkring skall förstå hur det är att leva med RA. 

Sjuksköterskan kan uppmuntra patienten till att prata om sin upplevda situation samt att 

bistå med bra information i form av broschyrer om patienten upplever det jobbigt att 

prata om sin sjukdom. 

 

När det gällde (Hughes, 2008) upplevelsen av smärtan framkom det att det krävdes en 

hel del planering i dagliga livet för att minska smärtan och försöka hålla den under kon-

troll. Det visade sig också att det var svårt att planera i förväg på grund av smärtans na-

tur och ibland upplevdes värre (Iaquinta & Larrabee, 2003).  

Här kan sjuksköterskan hjälpa patienten att ta reda på när smärtan upplevs som värst på 

dygnet samt vid vilka tillfällen och rekommendera patienten att använda en smärtdag-

bok för att lättare kunna kartlägga sin smärta. Det kan bidra till att patienten kan se ett 

mönster hur smärtan ter sig samt att då lättare kunna hantera, planera det dagliga livet 

och på så vis uppleva en minskad påverkan av smärtan.  

 

Det visar (Norrbrink & Lundeberg, 2010) sig att det förekommer olika upplevelser hur 

män och kvinnor upplever sin smärta. Orsaken till detta är oklar men faktorer som bio-

logiska, sociokulturella och psykologiska aspekter tycks integrera i en komplex samver-

kan. Det kan i sin tur även spegla vikten av att uppmärksamma skillnader mellan könen 

vid smärta och vid utförandet av smärtbedömning. När det gäller att fånga en smärtupp-

levelse kan det bäst beskrivas av patienten själv och inte endast utföras genom en mät-

ning. Ett multidimensionellt smärtskattningsinstrument kan användas för att erhålla en 

helhetsbild av patientens upplevelse. När det gällde sociokulturella området framkom 

det att män upplevde det svårare att acceptera förändringar i sociala livet än kvinnor 

(Lütze & Archenholtz, 2007). Att använda sig av McGuires (1992) beskrivning av 

smärtans sex dimensioner kan vara ett bra redskap vid genomförandet av smärtbedöm-

ning för att få fram den unika smärtupplevelsen hos patienten.  

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall 

sjuksköterskan vara uppmärksam på patientens upplevelse och lidande och genom ade-

kvata handlingar hjälpa patienten till lindring samt att se det friska hos patienten. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för patientens individuella behov så väl fysiska som 

psykiska, sociala, kulturella och andliga samt att tillgodose detta. Det är av stor betydel-

se att ha förmågan att se patientens egna resurser och möjligheter till egenvård. När det 

gäller att undervisa har sjuksköterskan en viktig roll i syftet att främja hälsa och före-

bygga ohälsa samt vara ett stöd för patienten och närstående i olika situationer. Sjukskö-

terskan skall se patienten ur ett humanistiskt perspektiv och dra nytta av patientens och 

närståendes kunskap och erfarenhet.   

  

Det framkom att det var av stor vikt att få bra stöd och information från sjukvården när 

det gällde att klara av att hantera och leva med RA och då öka möjligheten till att klara 

det dagliga livet (Laidmäe, et al., 2009). För att patienten skall känna trygghet samt 

uppleva så god och adekvat vård och behandling som möjligt är det av stor vikt att sjuk-

sköterskan har en bred kunskap om RA samt av sjukdomens komplexitet och multidi-
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mensionella påverkan på patienten. Målet är att uppnå en lindring av symtomen och 

underlätta det dagliga livet för patienten som då kan öka livskvalitén.   

   

Konklusion  

Att beskriva patienters upplevelse av att leva med RA utifrån McGuires (1992) dimen-

sioner ger en tydlig bild av hur det är att leva med långvarig sjukdom. Smärtan kan upp-

levas som ständigt närvarande, intensiv och varierande beroende på sjukdomens aktivi-

tet samt uppträda plötsligt eller smygande. Fatigue är ett symtom till följd av RA och 

smärta som påverkar livet i stor utsträckning och bidrar till frustration. Smärta och ned-

satt rörelseförmåga kan leda till förändringar i både det sociala livet och arbetslivet som 

bidrar till olika konsekvenser. Att leva med RA innebär fysiska, psykiska konsekvenser 

för välbefinnandet på grund av symtomens påverkan på personen och kan bidra till de-

pressiva symtom, oro för sjukdomens förlopp samt för hur framtiden skall gestalta sig. 

RA går i skov och är inte alltid synligt för omgivningen därmed upplevs en känsla av att 

inte bli trodd i sin sjukdom och att vara sjuk. Genom att vara delaktig och aktiv i sin 

sjukdom kan personer lättare hantera sin situation samt även leda till en positivare livs-

syn. Det är viktigt att främja en positiv inställning och engagera sig i roliga saker för att 

lättare hantera sin RA trots påverkan på kropp och själ.   
 

Implikation 

Med tanke på RA komplexa påverkan på patienten har sjuksköterskan en central roll där 

det är av stor vikt att genomföra en adekvat smärtbedömning och uppföljning utifrån till 

exempel McGuire (1992) smärtbedömning för att få en komplett bild hur smärtan på-

verkar och upplevs av patienten. Det här multidimensionella verktyget kan förutom för 

RA även användas vid andra långvariga smärttillstånd. Det behövs en djupare kunskap 

och upplysning ute i samhället om hur RA påverkar individer som kan bidra till en ökad 

förståelse från omgivningen. I och med att kvinnor är i majoritet när det gäller forskning 

om upplevelsen av att leva med RA är det önskvärt med ytterligare forskning om mäns 

upplevelser. Mer forskning önskas även kring kvinnor och män i 20-40 års ålder då ål-

dersgruppen inte framkommer i någon stor utsträckning då flertalet artiklar haft medel-

ålder och uppåt som urval. Genom att belysa dessa aspekter ökar möjligheten till att 

säkerställa så adekvat vård och behandling som möjligt för den unika individen samt 

öka livskvalitén.  
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Tabell 3. Artikelöversikt                              Bilaga III:1 
 
Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2004 

Kanada 

Cinahl 

Yoshida, K., & 

Stephens, M. 

Living with rheuma-

toid arthritis. Strate-

gies that support inde-

pendence and auton-

omy in everyday life. 

Att beskriva erfaren-

heter från personer 

som lever med reuma-

toid artrit och vilka 

strategier som används 

för att orka med var-

dagen. 

Kvalitativ metod med en inriktning 

på grounded theory, undersökning 

via semi-strukturerade djupinter-

vjuer en gång. Del av en större 

studie med syfte att studera ett 

bredare perspektiv av den 

psykosociala påverkan i det dagli-

ga livet. Triangulerad.  n=46, 32 

kvinnor och 14 män med reumato-

id artrit. Ålder 19-85 år.  

Hur personer med reumatoid 

artrit utvecklade olika strategier 

inte endast för att klara av 

symtomen utan även för att 

känna ett oberoende och en 

ökad kontroll i daglig livet. 

Grad I 

2007 

Sverige 

PubMed 

Lütze, U., & 

Archenholtz, B. 

The impact of arthritis 

om daily life with 

patient perspective in 

focus 

Var att i det tidiga 

stadiet av reumatoid 

artrit få fram problem-

områden som är be-

kymmersamma.  

Kvalitativ metod med interjuver i 

grupp. 47 personer varav 28 blev 

slumpmässigt utvalda ur en pågå-

ende prospektiv longitudinell stu-

die, 24 accepterade att vara med 

men det slutliga antalet blev 23 

stycken som delades in i fyra 

grupper som diskuterade olika 

aspekter som rör ett speciellt ämne 

vid ett tillfälle. Ålder mellan 27-

67. Exlusionkriterier var annan 

allvarlig sjukdom, sjukdom som 

gott i remission, svårighet med 

svenska språket. 

Reumatoid artrit påverkade 

hela livssituationen och genere-

rade en hel del problem vad 

gäller ADL i dagliga livet. Det 

bidrog även till en rädsla att bli 

beroende av andra samt en 

påverkan på humöret. Detta 

påverkade även familjmed-

lemmar och personer runt om-

kring. Det framkom en skillnad 

mellan könen när det gällde 

oro. När det gällde de ny dia-

gnostiserade patienterna var det 

av stor vikt att ge psykosocialt 

stöd för att patienterna lättare 

skall acceptera och hantera sin 

sjukdom som är kronisk. 

Grad I 

  



     

                                                               Bilaga III:2 
 

Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2009 

Irland 

Academic Se-

arch Elite 

Codd, Y., 

Stapleton,T., 

Veale, J. D., 

FitzGerald, O., & 

Bresnihan, B. 

A qualitative study of 

work participation in 

early rheumatoid ar-

thritis 

Att utforska patienter 

med reumatoid artrit i 

arbetslivet under de 

första två åren efter 

diagnosen. 

Kvalitativ metod, fenomenologisk 

ansats med semi-strukturerade 

djupintervjuer. Triangulering. En 

intervju med en uppföljning efter 

sex månader för att se om det skett 

förändringar i yrkesroll och förmå-

gan till arbete. n=10 deltagare med 

arbete. Medelåldern är 38 år. In-

klusionskriterier 18 år och äldre. 

Exklusionskriterier andra sjukdo-

mar som påverkar förmågan till 

arbete. Från start fanns 22 deltaga-

re, där endast fyra accepterade och 

ett nytt urval genomfördes som 

bidrog till sex nya deltagare. God-

känd av etisk kommitté. 

Med tanke på att reumatoid 

artrit gick i skov var det viktigt 

att arbetsgivaren blev involve-

rad för att periodvis underlätta 

och stötta personer med reuma-

toid artrit i arbetslivet. Då yr-

kesrollen var betydelsefull, 

viktig för självkänslan och gav 

en mening åt livet var det av 

stor vikt att lyfta detta hos 

personer med reumatoid artrit, 

för att öka möjligheten till att 

behålla yrkesrollen på arbets-

platsen. 

Grad I 

2008 

Japan 

Cinahl 

Sato, M., 

Yamazaki, Y., 

Sakita, M., & 

Bryce, J. T. 

Benefit-finding among 

people with rheuma-

toid arthritis in Japan 

Var att undersöka och 

få ökad förståelse för 

vilka fördelar personer 

med reumatoid artrit 

kan uppleva när det 

gäller sociala faktorer 

och utreda dess påver-

kan på den mentala 

hälsan. 

Kvantitativ meto. 785 individer 

blev tillfråga via mail och de som 

accepterade fick ett web-baserat 

frågeformulär, där 364 stycken 

slutligen inkluderades i analysen. 

n=364. Inklusionskriterier ålder 

20-59 år, arbetsföra och aktiva 

inom arbetsområdet och i hemmet. 

Övervägande majoritet var kvin-

nor. Godkänd och granskad av en 

kommitté. Deltagarna var informe-

rade och medverkan var frivillig.  

Att leva med reumatoid artrit 

kunde bidra till positiva föränd-

ringar i livet för patienterna och 

det innebar att sjukdomen inte 

enbart förde med sig negativa 

konsekvenser i livet. Patienter-

na kunde även dra nytta av sina 

upplevelser av att leva med 

sjukdomen och kände att de 

kunde utveckla sig själva och 

berika livet på ett positivt sätt. 

Grad I 

 



     

                                                                              Bilaga III:3 
 

Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2006 

Turkiet 

PubMed 

Isik, A., 

Serdar Koca, S., 

Ozturk, A., & 

Mermi, O. 

Anxiety and depres-

sion in patients with 

rheumatoid arthritis 

Var att undersöka oro 

och depression till 

följd av reumatoid 

artrit. 

Kvantitativ metod, undersökning 

via frågeformulär, 82 personer och 

en kontrollgrupp på 41 personer. 

Patienterna och kontrollgruppen 

blev informerade och accepterade 

att deltaga. Godkänd av etisk 

kommitté. 

Det framkom att oro och de-

pression var högre hos patien-

ter med reumatoid artrit jämfört 

med kontrollgruppen. Det var 

viktigt att uppmärksamma 

dessa symtom då de kunde 

förekomma hos patienter med 

reumatoid artrit.  

Grad I 

2008 

Taiwan 

Academic Se-

arch Elite 

Lu, S-R., 

Lin, H-Y., 

Lin, K-U., & 

Lin, H-R. 

Quality of Life in 

Middle-Aged and 

Older Taiwanese Pa-

tients With Rheuma-

toid Arthritis 

Var att undersöka 

livskvalitén hos me-

delålders och äldre 

patienter när det gäller 

graden av sjukdomens 

tillstånd, varaktighet, 

smärta, daglig funk-

tion och känslan av 

hjälplöshet.  

Kvantitativ metod, undersökning 

via beskrivande cross-sectional 

metod. Mellan 50-84 år, 158 

stycken deltagare, majoriteten var 

kvinnor. Inklusionskriterier var 50 

år och äldre, kommunicera på 

mandarin eller taiwanesiska, ej 

påverkan på fysiskt funktion av 

andra sjukdomar eller medfödd 

sjukdom och viljan att deltaga. 

Deltagarna accepterade medverkan 

och studien var godkänd av en 

kommitté.    

Genomsnittsåldern stiger i 

världen och patienter med 

reumatoid artrit förväntas att 

öka. Det var av stor vikt att 

patienter gavs möjligheten att 

berätta om sin självupplevda 

smärta, funktioner i det dagliga 

livet och känslan av hjälplöshet 

då detta påverkade livskvalitén 

både ur en fysisk och psykiskt 

aspekt. Det var av stor betydel-

se att sjuksköterskor uppmärk-

sammade dessa faktorer för att 

hjälpa patienterna och öka 

livskvalitén.  

Grad I 

 



     

                                                Bilaga III:4 
 
Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2008 

Sydafrika 

Academic Se-

arch Elite 

Schneider, M., 

Manabile, E., &  

Tikly, M. 

Social aspects of liv-

ing with rheumatoid 

arthritid: a qualitative 

descriptive study in 

Soweto, South Africa 

– a low resource con-

text 

Att utforska personliga 

och sociala konse-

kvenser hos kvinnor 

med reumatoid artrit 

som lever under fatti-

gare förhållanden    

Kvalitativ metod med fallbeskriv-

ning, semi-strukurerade djup inter-

vjuer en gång. n=60 kvinnor, 29-

60 år. Deltagarna har gått nio år i 

skolan. Studien är godkänd av en 

kommitté och deltagarna har ac-

cepterat och godkänt sin medver-

kan.  

Fattigare levnadsförhållande 

bidrog till en negativ påverkan 

ur ett socialt perspektiv. Smärt-

bedömning var viktigt för att 

identifiera problem i det dagli-

ga livet. Det behövdes en ökad 

kunskap och utbildning om 

reumatoid artrit för patienter 

och även i samhället som kun-

de leda till en ökad förståelse 

för sjukdomens natur.  

Grad I 

2007 

Holland 

Cinahl 

Repping-Wuts, H., 

Uitterhoeve, R., 

Piel, P., & 

Achterberg, T. 

Fatigue as experienced 

by patients with rheu-

matoid arthritis 

Var att beskriva erfa-

renheter av fatigue hos 

personer med reuma-

toid artrit och vidare 

utforska orsak, konse-

kvens av detta och 

även strategier som 

används för att hantera 

fatigue samt sjukvår-

dens roll.  

Kvalitativ, semi-strukturerad inter-

vju metod och ett frågeformulär 

som fylldes i före intervjun. n=31. 

Bortfall på 2 stycken. Mellan 36-

80 år med medelåldern 59 år och 

majoriteten var kvinnor.  Inklu-

sionskriterier var att prata och 

skriva på holländska, ingen tidiga-

re psykisk sjukdom, vilja att delta i 

studien. Godkänd av etisk kommit-

té.    

Det framkom att patienter med 

reumatoid artrit upplevde fati-

gue som något som skiljer sig 

helt från vad som är en normal 

trötthet. Patienterna hade ingen 

stor förväntan när det gällde att 

få stöttning av sjukvården då 

uppfattningen var att fatigue 

var en del av sjukdomen som 

patienterna fick lära sig att leva 

med. Det var av stor vikt att 

sjukvården såg fatigue som ett 

problemområde, gav patienter-

na möjligheten att prata om 

detta och därmed stärktes pati-

entens egen strategi för att 

hantera fatigue.  

Grad I 

 



     

                                                  Bilaga III:5 
 

Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2006 

Storbritannien 

Cinahl 

Lempp, H., 

Scott, D., & 

Kingsley, G. 

The personal impact 

of rheumatoid arthritis 

on patients´ identity: a 

qualitative study  

Var att beskriva detal-

jerat hur personer med 

reumatoid artrit upple-

ver sin sjukdom och 

påverkan på identite-

ten inom den privata, 

offentliga och privat-

offentliga områden i 

livet, och i samman-

hanget med nya far-

makologiska behand-

lingar av reumatoid 

artrit. 

Kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer. Studien 

var en del av ett större forskarpro-

jekt. Av totalt 35 personer som var 

inbjudna till studien och slump-

mässigt utvalda var det 9 som 

avstod, n=26. 22 kvinnor och fyra 

män deltog och inkluderades en-

dast om de skriftligen accepterande 

att delta. Godkänd av etisk kom-

mitté.  

Unga personer som levde med 

reumatoid artrit kunde erfara 

olikheter när det gällde upple-

velsen av sin sjukdom men inte 

i fråga om etnicitet. Att leva 

med reumatoid artrit påverkade 

personers identitet både inom 

privata och offentliga området. 

När det gällde behandling och 

vård av reumatoid artrit patien-

ter var det av stor vikt att upp-

märksamma den sociala, psy-

kiska aspekten och inte endast 

lägga fokus på de medicinska 

problemen.  

Grad I 

2009 

Storbritannien 

Cinahl 

Hughes, G. J. Exploring the impact 

of rheumatoid arthritis 

on patients´ lives 

Att utforska erfarenhe-

ter hos patienter med 

reumatoid artrit för att 

öka förståelsen när det 

gäller sjukdomens 

påverkan på patientens 

liv. 

Kvalitativ metod med grounded 

theory ansats. Djupintervjuer som 

bestod både av semi-strukturerad 

intervju där speciella ämnen disku-

terades utifrån öppenbara kategori-

er, teman och ostrukturerad inter-

vju där patienterna berättade sin 

egen historia. 13 personer deltog i 

studien efter att svarat på en an-

nons i en tidning. Deltagarna var 

mellan 51-72 år, 9 kvinnor och 4 

män. Godkänd av etisk kommitté. 

Reumatoid artrit var en kom-

plex sjukdom som förknippa-

des med smärta men hade även 

en stor påverkan på hela indi-

viden som då kunde leda till ett 

emotionellt lidande. RA kunde 

påverka patienten att bli be-

gränsad när det gällde att kunna 

utföra dagliga aktiviteter som 

kunde resultera i en förlust av 

frihet och självständighet.  

Grad II 

 

 



     

                                                Bilaga III:6 
 
Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2003 

USA 

Cinahl 

Laquinta, L. M., & 

Larrabee, H. J. 

Phenomenological Lived 

Experince of Patients 

With Rheumatoid Arthri-

tis 

Att utforska levda 

erfarenheter hos 

personer med reu-

matoid artrit med 

påverkan av sin 

sjukdom, patien-

tens syn på sjuk-

sköterskans roll, 

mottagandet i 

vården och beskri-

va hur patienten 

hanterar sin sjuk-

dom. 

Kvalitativ metod, fenomenologisk 

undersökning via beskrivande inter-

vjuer med öppna frågor. n=6. Ålder 

43-67, endast kvinnor deltog. 

Reumatoid artrit var en sjuk-

dom som ur dess komplexitet 

påverkade hela individen 

utifrån olika dimensioner. Det 

var av stor vikt att sjukskö-

terskor har som mål att öka 

livskvalitén för patienter och 

minska de negativa konse-

kvenserna av sjukdomen. 

Grad I 

2007 

Estland 

Cinahl 

Laidmäe, I-V., 

Leppik, L., 

Tulva, T., & 

Hääl, L-M. 

Disease-related social and 

family life: people coping 

with rheumatoid arthritis 

in Estonia 

Att undersöka de 

svåraste problemen 

som förvärrar 

livskvalitén för 

personer med reu-

matoid artrit och 

utreda vilket stöd 

som erhålls från 

familj och bekant-

skapskrets när det 

gäller att hantera 

det dagliga livet. 

Kvantitativ metod, undersökning via 

ett frågeformulär där 1450 frågefor-

mulär skickades ut till patienter med 

reumatoid artrit. 808 frågeformulär 

besvarades och inkluderades i analy-

sen. Majoriteten var kvinnor, mer än 

hälften var över 56 år.   

Svåra situationer uppkom för 

personer med reumatoid artrit 

och kunde då underlättas av 

ett socialt stöd från nära an-

höriga och bekanta. Stödet 

från familjen var mer inriktat 

på praktisk hjälp som var 

betydelsefull för personerna, 

däremot var stödet från be-

kanta av mer emotionell och 

social karaktär som uppskat-

tades högt.  

Grad I 

 



     

                                                Bilaga III:7 
 
Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2008 

Österrike 

Cinahl 

 

Stamm, T., Love-

lock, L. Stew, G., 

Nell, V., Smolen, 

J., 

Jonsson, H., 

Gaynor, S., & 

Machold, K. 

 

I Have Mastered the Chal-

lenge of Living With a 

Chronic Disease: Life 

Stories of People With 

Rheumatoid Arthritis 

Att utforska skild-

ringar av livet från 

individer med 

diagnostiserad 

reumatoid artrit på 

ett djupare plan. 

Kvalitativ metod, undersökning via 

berättelser av situationer och konkre-

ta händelser. n=10, 8 kvinnor och 

två män som var sjukpensionärer 

intervjuades 3 gånger. Inklusionskri-

terier arbetslivserfarenhet, inga tidi-

gare psykiska och neuroligiska sjuk-

domar, tyska som första språk och 

viljan att vara med i studien. Studien 

var godkänd av etisk kommitté, 

deltagarna var välinformerade och 

accepterade medverkan.      

Genom framkomna resultat 

kunde det användas för att få 

en djupare förståelse för 

individer som levde med 

reumatoid artrit samt betydel-

sen av sjukdomens innebörd 

för dem och hur de hanterade 

sin sjukdom i dagliga livet. 

Grad I 

2007 

Norge 

Cinahl 

Reinseth, L., & 

Espnes, A. G. 

Women with rheumatoid 

arthritis: Non-vocational 

activities and quality of 

life 

Att undersöka ett 

möjligt samband 

mellan fritidsakti-

viteter och hälsore-

laterad livskvalitet 

hos kvinnor med 

reumatoid artrit. 

Kvantitativ metod som bestod av ett 

frågeformulär med stort fokus på 

livskvalitet som skickades hem till 

83 slumpmässigt utvalda kvinnor 

mellan 25-80 år och av dessa svara-

de 45 stycken varav ett bortfall. 

Inklusionkriterier kvinnor, haft sjuk-

domen minst i 3 år. Exklusionskrite-

rier var juvenile reumatoid, med 

sjukdom som utvecklades före 16 års 

ålder. Deltagarna var informerade 

och medverkan var frivillig.   

Det kunde ses en minskning 

av fritidsaktiviteten under de 

sista tio åren hos deltagarna. 

Den mentala hälsan var av 

större betydelse än den fysis-

ka funktionen när det gällde 

att engagera sig i fritidssys-

selsättningar i det dagliga 

livet. Att deltaga i många 

olika fritids aktiviteter bidrog 

till ett ökat mentalt välbefin-

nande.  

Grad I 

 



     

                                                Bilaga III:8 
 

Publikationsår 

Land Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet    

2006 

Holland 

Cinahl 

Strating, H. M. M., 

Duijn van J. A. M., 

Schuur van H. W., 

& 

Suurmeijer, M. B. 

P. T, 

The differential effects of 

rheumatoid arthritis on 

distress among patients 

and partners 

Var att få en bättre 

förståelse för fak-

torer som påverkar 

patienter med 

reumatoid artrit 

och deras partners. 

Vidare var det 

viktigt att undersö-

ka primära och 

sekundära stress 

faktorer som kunde 

fastställa hur pati-

enter upplevde 

olika påfrestningar 

samt hos deras 

respektive.    

Kvantitativ metod, undersökning via 

cross-sectional study. Genomsnitts 

åldern hos patient och partner var 60 

år. 94 stycken frågeformulär skicka-

des ut varav 72 stycken returnerades 

(77 %) och 61 par användes, varav 

41 bestod av kvinnliga patienter och 

20 av manliga patienter. Paren har 

varit gifta i genomsnitt 34 år.  

Patientens nedsatta förmåga 

var framförallt en påfrestning 

för patienten själv och när det 

gällde respektive var själva 

situationen den primära på-

frestningen. Genom respekti-

ves upplevda bördor kunde 

detta bidra till en påfrestning 

för patienten. Svårigheter i 

äktenskapet upplevdes endast 

som sekundär påfrestning av 

respektive. 

Grad I 

 


