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Sammanfattning  

Varje år diagnostiseras cirka 200 barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) i Sverige. 
Det är inte bara inom specialistvården sjuksköterskor möter barn med JIA, utan även 
inom allmän sjukvård. Syftet med studien var att belysa omvårdnad för barn med 
juvenil idiopatisk artrit. Studien är en litteraturstudie. Resultatet belyser vad som är 
viktigt vid omvårdnaden för barn med JIA. Detta presenteras i tre teman: Bemötande, 
Information och undervisning och Emotionellt stöd. Ett bra bemötande är viktigt för 
att barnen skall känna tillit till sjukvården. Det är viktigt att göra barnen delaktiga. 
Barnen är experter på upplevelsen av sin egen sjukdom. Barnen behöver få 
emotionellt stöd för att kunna hantera sin vardag. Stödet kan komma från 
sjuksköterskorna eller Internetsidor. För att barnen skall kunna hantera sin sjukdom 
och sin situation krävs undervisning och information. Information kan ges i form av 
broschyrer och böcker samt från sjuksköterskorna och Internet. Önskvärt hade varit 
om grundutbildningen för sjuksköterskor innefattade omvårdnad för barn. De 
kunskaper grundutbildade sjuksköterskor har med sig efter examen kan tas tillvara 
genom att de kan uppmärksamma symtomen som ett barn med JIA har, och utefter det 
forma omvårdnadsåtgärder. Forskning på JIA är begränsad ur ett 
omvårdnadsperspektiv, och kunskapsluckorna behöver uppmärksammas.  
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Abstract   
Every year about 200 children are diagnosed with juvenile idiopathic arthritis (JIA) in 
Sweden. It is not only in specialized care nurses meet children who suffer from JIA, 
but also in universal health care. The aim of the study was to express the nursing care 
for children with juvenile idiopathic arthritis. This study is a literature study. The 
result highlights what is important in the nursing care of nursing children with JIA. 
This is presented in three themes: Attitudes, Information and teaching and Emotional 
support. A good attitude towards the children is very important so they feel a trust to 
the health care. It is important to make the children involved. Children are experts on 
the experience of their own illness. The children need emotional support to handle 
their everyday life. The support can come from the nurse or from Internet pages. If 
children shall be able to manage their condition and their situation, it requires 
education and information. The information can be provided from brochures, books, 
the nurse or the Internet. It would be desirable if nursing school would include 
nursing children. The knowledge a regular nurse has after the graduation can be taken 
advantage because they can pay attention to the symptoms a child with JIA has and 
shape nursing interventions. The research within JIA is limited from a nursing 
perspective, and knowledge gaps need attention.
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1. Inledning 
Juvenil idiopatisk artrit, även förkortat JIA, är en kronisk ledsjukdom hos barn som 
debuterar i åldrarna mellan 0-16 år (Fasth, 2008). Flickor drabbas oftare av 
sjukdomen än pojkar, med en fördelning på två tredjedelar respektive en tredjedel 
mellan könen. För att barn skall kunna diagnostiseras med JIA krävs en pågående 
ledinflammation som varar i sex veckor eller mer, detta för att kunna säkerställa om 
det är en långvarig inflammation eller en kortvarig (ibid.). Sjuttiofem procent av alla 
barn med JIA blir symtomfria eller får ytterst små besvär. Symtomfri är barnen om de 
inte uppvisat symtom under ett års tid eller får någon farmakologisk behandling, 
sedan kontrolleras barnet en gång varje år (Hagelberg, Andersson-Gärde, Fasth, 
Månsson & Enman, 2008). Med barn menas åldersgruppen 0 – 18 år, vilket även 
inkluderar ungdomar (Socialstyrelsen, 2012b). 

Uppkomsten av JIA är ännu okänd, men forskning har kommit fram till att det är en 
autoimmun sjukdom. En viss ärftlighet hos barn som insjuknar har kunnat påvisas, 
trots det krävs ytterligare en utlösande yttre faktor för att aktivera sjukdomen (Hill, 
2006). De utlösande faktorerna kan vara stress och en infektion i kroppen (Fasth, 
2008). 

Enligt Socialstyrelsen (2003a) är varje individ expert på upplevelsen av sin egen 
ohälsa och har den bästa kännedomen om sin egen kropp och sin egen situation. Dock 
finns ett behov av sjuksköterskans kompetens, beslut och resurser för att barnen ska 
kunna utöva sin autonomi. Barnen har kunskap om sig själva som sjuksköterskan bör 
använda sig av. Det är viktigt med individuellt anpassad information för att förmedla 
kunskap, förståelse och ge barnen insikt i sitt hälsotillstånd. En god dialog mellan 
barnen och sjuksköterskan möjliggör delaktighet genom att barnen delar med sig av 
sina kunskaper och sjukdomsinsikter. I samband med detta ökar även 
patientsäkerheten (ibid.).  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har barn rätt till omvårdnad och 
trygghet. Socialstyrelsen (2012a) anser att kommunikationen med barn måste få ta tid, 
detta för att informationen behöver förtydligas för barnen och fyllas på under hela 
vårdprocessen. Kontinuitet och entydighet i kontakter och information bidrar till ökad 
trygghet (ibid.). Det är inte bara specialiserade sjuksköterskor som möter barn med 
JIA och utför deras omvårdnad, utan även sjuksköterskor i allmänhet. Därför är det av 
betydelse att belysa omvårdnaden för barn med JIA.  

2. Bakgrund 
2.1 Juvenil idiopatisk artrit 
I Sverige finns 1200-1700 barn med JIA och varje år insjuknar ytterligare 200-250 
barn (Hagelberg et al., 2008). Vidare förklarar Hagelberg et al. (2008) att JIA 
definieras som kroniskt inflammatoriska ledsjukdomar hos barn, som består av olika 
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undergrupper där symtom och debut skiljer sig åt i karaktär. Fasth (2008) betonar att 
juvenil betyder att sjukdomen endast drabbar barn, idiopatisk står för att det ännu inte 
finns någon orsak till sjukdomen och artrit innebär ledinflammation. 

Vid uppkomsten av JIA är immunförsvaret inblandat. Det benämns som autoimmun 
sjukdom som innebär att immunsystemet aktiveras felaktigt och angriper barnens 
leder. Vid JIA innebär detta att lederna inflammeras hos barnen. Leden är uppbyggd 
av ben som runtom är klädda med brosk vars funktion är att fungera som en glidyta 
där två leder möts. Runtom leden finns bindvävskapseln som håller samman de olika 
benen som ledar mot varandra. Ledhinnan klär ledens insida och i leden finns en liten 
volym vätska som minskar friktionen vid rörelse av leden genom att smörja den. Vid 
en ledinflammation som uppstår vid JIA, svullnar ledhinnan upp och en ökad mängd 
ledvätska utsöndras. En svullnad uppstår runt leden och det sker en värmeökning. 
Huden runt leden kan också få en rodnad. En funktionsnedsättning och minskad 
rörlighet uppstår, detta kan bero på inflammationen som uppstår i leden samt den 
leddestruktion som inflammationen kan förorsaka i leden vid JIA (Fasth, 2008). 

2.2 Undergrupper av JIA 
Under barnens uppväxt är det svårt att diagnostisera vilken undergrupp av JIA barnen 
har, oftast fastställs inte den rätta diagnosen förrän i vuxen ålder. JIA ger inte samma 
kliniska bild som artrit hos vuxna. JIA är inte bara ett tillstånd utan är ett 
paraplybegrepp indelat i sex olika undergrupper (Hagelberg et al., 2008).  
 
Hagelberg et al. (2008) presenterar sex olika undergrupper av JIA:  
Oligoartrit debuterar oftast i förskoleåldern. Inflammationen uppstår i stora leder, 
exempelvis knäled, fotled, handled, käkled, halsryggen och armbågen. Oftast uppstår 
ledinflammationen asymmetriskt.  
Polyartrit är när ett flertal leder i kroppen drabbas, oftast småleder så som fingerleder. 
Detta drabbar oftast barnet i förskoleåldern eller under tonåren. Systemisk JIA 
debuterar under hela barndomen. Denna form kan drabba vilken led som helst men 
kan även förekomma utan att någon led blir inflammerad. Barnet får oftast hög feber, 
svullna lymfkörtlar och en svullen lever samt eventuellt en svullen mjälte innan 
ledinflammationen gör sin debut. Psoriasisartrit debuterar i förskoleåldern eller i den 
senare delen av barndomen och då är det ryggraden, lederna i de nedre extremiteterna 
och/eller handens distala interfalangealleder som drabbas. Entesitrelaterad JIA 
uppstår också i den tidiga skolåldern och de drabbade lederna är då ryggraden, 
sakroiliakalederna, nedre extremiteternas leder samt toraxskelettets leder. Det finns 
även icke-klassificerbara undergrupper av JIA där tillståndet JIA uppfyller kriterierna 
i flera av de ovan beskrivna undergrupperna. JIA som kvarstår i vuxen ålder 
klassificeras fortfarande som JIA (ibid.). 
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2.3 Symtom 
De vanligaste symtomen vid sjukdomsdebuten är ledsvullnad, värmeökning samt 
morgonstelhet (Berntson, Hagelberg, Månsson & Fasth, 2013). Ibland kan låggradig 
feber förekomma, vilket är ett tecken på att flera leder är engagerade samtidigt. 
Smärta är också ett viktigt och vanligt symtom. Mindre vanliga debutsymtom är uveit 
och psoriasis (ibid.). Uveit är vanligast hos barn med oligoartikulär JIA, men kan 
även i sällsynta fall uppstå vid alla undergrupper till JIA (Hagelberg et al., 2008). 
Uveit är den allvarligaste komplikationen vid JIA, då den kan leda till nedsatt syn 
eller blindhet (Berntson et al., 2013). Vid uveit inflammeras regnbågshinnan och 
ciliaskroppen. Psoriasis är ett debutsymtom som tillhör undergruppen psoriasisartrit. 
Dock behöver det inte innebära att barnen har JIA när de har psoriasis (Hagelberg et 
al., 2008). 

Hagelberg et al. (2008) betonar att nivån av smärta hos barnen med JIA är viktigt att 
ta reda på, samt utbredningen av smärtan. Frågor som bör ställas vid 
anamnesformulering är: var, när, hur, samt smärtans intensitet. Det behöver utredas 
om barnen har drabbats av ledinflammation som förorsakat ledsmärtan. Undersökning 
av vissa leder i kroppen kan vara komplicerat att undersöka, som till exempel 
ryggradens leder. Feber och utslag på kroppen är viktigt att fråga efter och observera 
(ibid.). 
 
Socialstyrelsen (2003b) presenterar i The international classification of functioning, 
disability and health of the WHOs (ICF) olika dimensioner av symtom på nedsatta 
kroppsfunktioner vid JIA: ledsmärta, ledsvullnad, påverkad eller helt utesluten 
rörlighet. Hagelberg et al. (2008) påpekar att de vanligaste symtomen som drabbar 
majoriteten av barn med JIA är trötthet, nedsatt muskelstyrka, nedsatt rörlighet och 
ledsmärta. Alla symtom leder till att barnen får en minskad delaktighet som i sin tur 
minskar livskvaliteten. Barnens skolgång påverkas i och med att sjukdomen försvårar 
deltagandet på idrottslektioner och andra fysiska aktiviteter. Smärtan och tröttheten 
kan även påverka koncentrationsförmågan.   

2.4 Behandling 
För att kunna lindra och bromsa sjukdomsförloppet hos barn med JIA är det viktigt att 
tidigt ställa en diagnos för att så fort som möjligt starta behandling och rehabilitering. 
Förebyggande åtgärder är en viktig faktor för att kunna påverka sjukdomsförloppet 
(Socialstyrelsen, 2012b). Hill (2006) beskriver att icke-farmakologiska behandlingar 
som rekommenderas vid JIA kan vara simning, vattengymnastik, träningsprogram, 
värme och kyla samt transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). Simning, 
vattengymnastik och träningsprogram ökar rörligheten hos barn med JIA. Kyla 
dämpar svullnaden och värme reducerar smärtan vid en ledinflammation. Kyla och 
värme kan appliceras på lederna genom att lägga på varma eller kalla dynor. TENS är 
elektrisk nervstimulering som aktiverar kroppens egna smärtlindringssystem. 
Psykosocialt stöd av ett multidisciplinärt team kan behövas för att barnen skall kunna 
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hantera situationen som uppstår vid JIA (Hill, 2006).  
 
Hagelberg et al. (2008) beskriver att de farmakologiska behandlingarna vid JIA 
innefattar inflammationshämmande läkemedel, smärtstillande läkemedel och 
läkemedel som minskar läkemedelsbiverkningar. Berntson, Fasth, Hagelberg, Berg, 
Månsson och Magnusson (2012) förklarar att farmakologisk behandling bör sättas in 
så tidigt som möjligt för att förhindra leddestruktion och funktionsnedsättningar. 
Inflammationshämmande läkemedel dämpar inflammationen som uppstår i lederna 
och fungerar även som smärtlindring, exempelvis non steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID). Är smärtlindringen inte tillräcklig kan barnen även få analgetika som 
även dämpar stelheten. Barnen får långverkande antireumatiska läkemedel som 
bromsar sjukdomsförloppet genom att hämma immunförsvaret, därmed minskar 
inflammationerna i lederna. Det vanligaste långtidsverkande antireumatiska 
läkemedlet är metotrexat som kan ges per oralt eller som injektioner. Blodprover tas 
på barnen då användning av metotrexat kan påverka leverfunktionen och 
blodkropparna. De vanligaste biverkningarna är illamående och kräkningar. 
Användningen av per oral administrering av metotrexat kan ge sår i 
munslemhinnan(ibid.). Vanligtvis kombineras metotrexat behandlingen med 
biologiska läkemedel, där det vanligaste läkemedlet är etanercept som ges som 
subkutan injektion. Biologiska läkemedel hjälper till att hämma inflammationen och 
leddestruktionerna. Kortikosteroider ges till barn för att lindra smärtan och dämpa 
inflammationen. Kortikosteroider kan ges som injektion i den inflammerade leden och 
per oralt. Den farmakologiska behandlingen varierar beroende på vilken undergrupp 
av JIA ett barn har (Berntson et al., 2012). 

2.5 Omvårdnad 
Omvårdnad enligt Nationalencyklopedin (2014) omfattar de åtgärder sjuksköterskan 
vidtar gemensamt med barnen för att de skall upprätthålla eller uppnå optimal hälsa 
och livskvalitet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010b) är omvårdnaden riktad 
mot barnens behov vid fysiologiska samt sociokulturella besvär. Omvårdnad är 
sjuksköterskans ansvarsområde med målet att barnen ska behålla sin autonomi och 
uppleva god hälsa, vilket uppnås genom att göra barnen och närstående delaktiga i 
omvårdnaden. Delaktigheten gör så barnen känner sig respekterade (ibid.). 

För att barnen skall anförtro sig till sjuksköterskan krävs ett gott bemötande. 
Personcentrerad vård behövs för att kunna ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan 
behövde lyssna på barnet och ta del av barnens uppfattning av sin egen ohälsa, och 
utefter det forma sitt hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 
Alla människor påverkas av sin omgivning och i synnerhet barn. I vårdsituationen 
läggs det stor vikt vid att sjuksköterskan skapar tillhörighet och knyter an till barnen 
för att de skall uppnå en ökad livskvalitet (Helseth, 2001). Sjuksköterskan skall vara 
medveten om vilken roll de tar i barnens liv under vårdtiden och samtidigt veta vad 
det finns för ansvarsområden samt vilka krav som ställs på anhöriga. Sjuksköterskan 
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bör vara bekväm och säker i sin roll (Sundal, 2001). Det krävs att sjuksköterskan har 
kontroll över sin arbetssituation för att kunna skapa en trygghet. Genom att informera 
på en nivå som barnen förstår och där närstående är delaktiga skapas en trygghet, och 
barnen känner av att sjuksköterskan har kontroll över situationen (Eide & Eide, 2007). 
Förståelse och lyhördhet har en central roll för att uppnå trygghet. Barn har generellt 
svårare att förstå och behöver kortare samtal, enklare förklaringar samt en fysisk 
kontakt som till exempel klapp på kinden, kramar och en hjälpande hand som stöd 
(ibid.). Sjöström, Hegglöf och Engström (2002) betonar att sjuksköterskan bör 
behandla personer i barnens närhet med omsorg, annars kan det hända att närstående 
tolkar vårdandet av barnen som en förolämpning mot föräldraskapet. Det är viktigt att 
närstående får vara delaktiga i sjukvården. Genom att föräldrar och sjuksköterskan 
samarbetar skapas också en trygghet hos barnen.  

Vid kommunikation med ett barn som har JIA krävs att sjuksköterskan har ett 
holistiskt synsätt och en kompetens som innefattar att se till barnens behov, samt att 
tala med barnen på en anpassad nivå (Hagelberg et al., 2008). Hagelberg et al. (2008) 
förklarar vidare att påverkan på barnens vardag skiljer sig från en vuxen människas 
vardag. Vuxna blir påverkade av sin JIA i arbetslivet och barn blir påverkade av sin 
sjukdom i skolan eller på förskolan. Det är viktigt att sjuksköterskan ser barnens 
tillväxttakt samt utveckling för att kunna åtgärda avvikelser. 

Sjuksköterskans uppgift i den farmakologiska behandlingen är administrering av 
läkemedel, information om läkemedlen, undervisning av administrering samt 
blodprovstagning för att kontrollera exempelvis barnens leverfunktion och 
blodkroppar. Behandlingsplanen är unik för varje enskilt barn. För många barn 
upplevs situationen som ångestfylld och oroväckande. Sjuksköterskans uppgift är att 
lindra oron och skapa en trygghet i behandlingen (Hagelberg et al., 2008). 

2.6 Orems omvårdnadsteori 
Orems omvårdnadsteori (Orem, 2001) omfattar tre olika delar: egenvård, 
egenvårdsbegränsningar och omvårdnadssystem. Vid egenvården vidtar barnet själv 
omvårdnadsåtgärder och utför dessa för sin egen skull för att uppnå en god hälsa. 
Omvårdnadsåtgärderna medför ett mönster och en ordningsföljd, detta gör barnen 
frivilligt och kraven kommer inte ifrån sjuksköterskan. Egenvården är indelad i tre 
olika faser: värderingsfasen, planeringsfasen och genomförandefasen. 
Värderingsfasen innebär att barnen värderar de omvårdnadsåtgärder som de anser sig 
vara i mest behov av. Planeringsfasen innebär planeringen innan omvårdnadsåtgärden 
kan genomföras, som sedan i genomförandefasen kan utföras. Egenvårdsbehoven 
beskriva i tre olika kategorier: universella behov, utvecklingsmässig behov och 
hälsorelaterade behov. De universella behoven syftar på att sjuksköterskan antar att 
barnen behöver utföra en viss egenvård för att uppnå en god hälsa. Barnen behöver 
individuella mål för att uppnå en god egenvård. De utvecklingsmässiga 
egenvårdsbehoven bygger på ett antagande att människans utveckling pågår under 
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hela livet, och att det finns faktorer som underlättar utvecklingen. Barnen kan ha 
behov som sedan utvecklas i en process som beror på var i livet barnet befinner sig. 
När barnet har sjukdomar som JIA kan specifika hälsorelaterade behov uppstå. 
Barnen ska kunna söka efter medicinsk information vid sjukdom för att kunna hantera 
sitt sjukdomstillstånd. De ska självständigt kunna utföra omvårdnadsåtgärder som 
sjukdomen kräver. Ifall barnen hanterar sina läkemedel själva, ska de få information 
om biverkningar för att själva kunna upptäcka skadliga effekter. En acceptans av 
sjukdomstillståndet ska uppnås hos barnen för att kunna leva med sjukdomen och de 
omvårdnadsåtgärder som krävs. Det är av stor betydelse att barnen finner en livsstil 
som underlättar den personliga utvecklingen (Orem, 2001).  

Egenvård är något som inte kan generaliseras. Det är upp till barnen hur egenvården 
anpassas, detta beror på den aktuella livssituationen och vilken vård som krävs i det 
unika fallet. Egenvården ska kunna förstås av sjuksköterskan, och målen med 
egenvården är att barnen får deras hälsa upprätthållen och främjad. Det är viktigt att 
sjuksköterskan tänker på barnens integritet, utveckling och välbefinnande (Denyes, 
Orem & SozWiss, 2001). När barnet har sjukdomar som JIA kan specifika 
hälsorelaterade behov uppstå. Barnen ska kunna söka efter medicinsk information vid 
sjukdom för att kunna hantera sitt sjukdomstillstånd. De ska självständigt kunna 
utföra omvårdnadsåtgärder som sjukdomen kräver. Ifall barnen hanterar sina 
läkemedel själva, ska de få information om biverkningar för att själva kunna upptäcka 
skadliga effekter. En acceptans av sjukdomstillståndet ska uppnås hos barnen för att 
kunna leva med sjukdomen och de omvårdnadsåtgärder som krävs. Det är av stor 
betydelse att barnen finner en livsstil som underlättar den personliga utvecklingen 
(Orem, 2001).  

Egenvården innefattar egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. 
Egenvårdskapaciteten är den förmåga individen har att upprätthålla en god hälsa och 
ett välbefinnande. Den varierar beroende på ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet och 
andra resurser, som exempelvis individens mentala, psykologiska och fysiska 
egenskaper. Egenvårdsbegränsningarna är uppdelade i tre delar som innefattar en 
begränsning av kunskap och förmåga att fatta beslut samt göra bedömningar och att 
inte ha kapacitet till att utföra behandlingar som ger resultat (Orem 2001). 

Omvårdnadssystem skapas i ett samarbete mellan sjuksköterskan och barnet vid en 
interaktion i vårdsituationen. Omvårdnadssystemet är det som strukturerar upp 
omvårdnadssituationerna, och detta görs genom att identifiera sjuksköterskans och 
barnets roller. Det finns tre olika omvårdnadssystem: fullständigt kompenserande 
omvårdnadssystem, delvis kompenserande omvårdnadssystem och 
stödjande/undervisande omvårdnadssystem (Orem, 2001).  

Orems egenvårdsteori handlar om när och varför barnen behöver omvårdnad. 
Egenvården är när barnen sköter och hanterar omvårdnaden självständigt. Det som 
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skiljer egenvården från den vanliga omvårdnaden en sjuksköterska ger, är att det är 
barnen som både utför omvårdnaden och får omvårdnaden av sig själv. På grund av 
detta krävs det att sjuksköterskan är medveten om vad egenvården innebär för att 
kunna ge barnen så bra förutsättningar som möjligt till att utföra omvårdnaden 
(Denyes et al., 2001). 

Omvårdnad som en sjuksköterska ger handlar om att handleda eller utföra 
omvårdnadsåtgärder för en annan person, samt vägleda personen genom sjukdomen. 
Sjuksköterskan skall stödja personen, exempelvis barnet både fysiskt och psykiskt, 
skapa en utvecklande miljö samt ge undervisning. Utvecklande av ett omvårdnadstänk 
krävs för att kunna utföra omvårdnad praktiskt, och detta leder till att sjuksköterskan 
skall se hela barnet (Kirkevold, 2000). 

3. Problemformulering 
Varje år insjuknar cirka 200 barn i JIA i Sverige. Det är inte bara inom 
specialistverksamhet sjuksköterskor möter barn med JIA. Kroniska sjukdomar är av 
ett stort intresse för forskare, i synnerhet varför sjukdomarna uppkommer och hur de 
kan behandlas. Forskning på barn med JIA ur ett omvårdnadsperspektiv är begränsad. 
Därför är det av betydelse att belysa omvårdnad för barn med JIA. 

4. Syfte 
Syftet med studien var att belysa omvårdnad för barn med juvenil idiopatisk artrit. 

5. Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2012), vars modell för 
systematiska litteraturöversikter användes för att uppnå studiens syfte.  

6. Datainsamling 

En litteratursökning enligt Friberg (2012) gjordes för att få en överblick om 
sjukdomen JIA. Databaserna som användes var PubMed och CINAHL, då de var 
mest relevanta för uppsatsämnet, eftersom de hade ett brett utbud av artiklar inom 
omvårdnadsforskning. En manuell sökning (Friberg, 2012) gjordes för att finna 
ytterligare artiklar. Vetenskapliga tidsskrifter söktes igenom på Halmstads 
stadsbibliotek där en artikel valdes ut till resultatet. Genomlästa artiklar vid den 
manuella sökningen redovisas inte i sökhistoriken. Sökorden formulerades utefter 
studiens syfte. Sökorden som användes i databaserna var arthritis, juvenile 
rheumatoid, therapy, juvenile idiopathic arthritis, care, nursing, education, 
symptoms, rehabilitation och prognosis. Sökorden översattes från de svenska orden 
artrit, barnreumatism, terapi, omvårdnad, undervisning, symtom, rehabilitering och 
prognos. Trunkering användes i fritext för att söka efter alla böjningar av vissa sökord 
(Friberg, 2012). I databaserna användes både fritext och MeSH-termer samt subject 
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headings. AND kombinerades med sökorden för att begränsa sökningarna, detta enligt 
boolesk söklogi (Friberg, 2012). Sökorden presenterade i de olika databaserna 
redovisas som sökordsöversikt i bilaga A. Sökhistoriken presenteras i bilaga B. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier bestämdes för att begränsa resultatet 
ytterligare (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2004 och 2014, handla om barn med juvenil idiopatisk artrit, båda 
könen skulle representeras, samt vara en vetenskaplig artikel mellan grad ett och två 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Artiklarna skulle även vara 
skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll studier 
på både barn, ungdomar och vuxna, men där det i resultatet inte gick att urskilja vem 
det handlade om. Artiklar som innebar en kostnad exkluderades också. Majoriteten av 
de resultatartiklar som användes var inte äldre än 3 år, den äldsta som användes 
publicerades 2004.  

I PubMed framkom 137 träffar och 57 abstract lästes igenom. I CINAHL framkom 
197 träffar och 113 abstract lästes igenom för att finna artiklar som motsvarade 
studiens syfte. Utav alla genomlästa abstracts valdes 16 resultatartiklar ut som 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med 
kvantitativ eller kvalitativ metod. I bedömningsmallen innebar grad ett hög 
vetenskaplig kvalitet och grad tre innebar låg vetenskaplig kvalitet. Sjutton artiklar 
granskades totalt, men under granskningen föll sex artiklar bort från litteraturstudien 
då de inte svarade mot studiens syfte. Kvar fanns 11 artiklar som användes i 
resultatet. Fem av artiklarna kom från CINAHL och fem artiklar kom från PubMed, 
samt en artikel som utvanns ur en manuell sökning (Friberg, 2012). Åtta av 
resultatartiklarna bedömdes vara av grad ett i vad gäller vetenskaplig kvalitet, och tre 
artiklar av grad två. De tre artiklarna som bedömdes vara av grad två låg nära gränsen 
till att bli en grad ett. Sex av resultatartiklarna var av kvantitativ ansats, medan tre var 
av kvalitativ ansats. Två resultatartiklar var av mixad metod. Artikelgranskningarna är 
bifogade som bilaga C.  

Studierna var utförda i Brasilien, Island, USA, Kanada och Storbritannien. 
Sökningarna samt artikelgranskningarna genomfördes mellan perioden 2014-10-08 
och 2014-10-10. För att få stöd i litteratursökningen togs det hjälp av en bibliotekarie 
på Campusbiblioteket i Varberg. 

7. Databearbetning 

Elva vetenskapliga artiklar lästes i fulltext. Artiklarna granskades för sina 
vetenskapliga kvaliteter efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Efter 
granskningen beslutades att alla elva artiklar skulle användas som resultatartiklar då 
de höll en god vetenskaplig kvalité och hade ett relevant innehåll till litteraturstudiens 
syfte. Artikelöversikter sammanställdes av alla resultatartiklar innehållande 
artiklarnas syfte, metod, urval, datainsamling, databearbetning samt slutsats. 
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Artikelöversikterna är bifogade som bilaga C. Artiklarna lästes ännu en gång igenom 
för att sedan diskuteras gemensamt hur likheter och olikheter uppfattats. En 
diskussion kring artiklarna gjordes för att uppnå konsensus angående artiklarnas 
resultat. Meningarna ur resultatartiklarnas resultatdel som motsvarade studiens syfte 
plockades ut och bearbetades sedan genom att likheter och skillnader markerades med 
olika färgpennor. Alla meningarna med samma färg placerades sedan ihop och 
bildade olika stycken. Tre teman utformades: Bemötande, Information och 
undervisning och Emotionellt stöd.  

8. Forskningsetiska överväganden 

Alla elva artiklarna innehöll etiska aspekter och var etiskt godkända av respektive 
etisk kommitté. I de flesta av resultatartiklarna beskrevs även etiska godkännanden 
ifrån respektive sjukhus eller universitet där studien var utförd. Etiska principer 
medvetandegjordes även bland deltagarna i studierna där de fick skriva på att de hade 
fått information om studiens upplägg men också vilka rättigheter de hade. Enligt 
Vetenskapsrådet (u.å.) ställs det krav på forskning som publiceras idag. Den skall vara 
av hög kvalité och innehålla väsentliga samhällsfrågor. Individerna forskningen utförs 
på får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada. De får inte heller kränkas eller 
förödmjukas. Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetik: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att information skall ges om studiens syfte till deltagarna. Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna själva får bestämma om sin medverkan i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna och datamaterialet skall bevaras 
säkert så inte obehöriga äger tillträde. Nyttjandekravet innebär att den inhämtad datan 
bara används utifrån studiens syfte (ibid.).  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460)  är 
det vårdnadshavaren som tar beslut om forskningen ska göras på barnen då de är 
under 18 år. Dock ska barnen oavsett ålder alltid informeras så mycket som möjligt 
innan forskningen genomförs och beslut tas. Motsäger sig barnen medverkan av 
forskningen, ska barnen genast kunna avbryta, oavsett ålder. Studierna i 
resultatartiklarna var inte uppbyggda som farmakologisk forskning på barnen, därför 
tog inte barnen någon fysisk skada utav forskningen. Eftersom barnen själva fick välja 
om de ville delta i studien eller inte svarade det på ett korrekt etiskt förhållningssätt 
enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 
Barnen fick även avbryta studierna när de ville så de inte skulle ta någon psykisk 
skada. Med riskerna som en studie på barn medför, behöver nyttan övervägas genom 
att fler barn kan få en bättre vård. 

9. Resultat 
Temat Bemötande beskrev de möten som barnen och deras familjer mötte inom hälso- 
och sjukvården och hur sjuksköterskorna agerade för att ge ett gott bemötande. 
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Temat Information och undervisning beskrev den information och undervisning som 
krävdes för att barnen skulle kunna hantera de omställningar och problem som 
uppstod vid JIA. Temat Emotionellt stöd beskrev det stöd som krävdes för att barn 
med JIA skulle kunna hantera sin vardag. 

9.1 Bemötande 
Britto, DeVellis, Hornung, DeFriese, Atherton och Slap (2004) menade att det 
viktigaste för att uppnå en god kvalitet på omvårdnad var sjuksköterskornas 
bemötande mot barnen. Sjuksköterskor skulle vara ärliga mot barnen med JIA och 
inte ge en falsk trygghet, utan säga som det var för att barnen skulle tycka att det var 
ett bra bemötande. Det var viktigt att inte säga en sak och göra en annan. Barnen ville 
att sjuksköterskorna skulle tala till dem och bemöta dem istället för deras föräldrar. 
De ville även kunna tala enskilt med sjuksköterskorna utan föräldrarnas närvaro. 
Sjuksköterskorna skulle involvera barnen i alla besluttaganden om barnens 
omvårdnad för att vinna respekt (ibid.). Ragnardottir och Svavardottir Kolbrun (2014) 
beskrev att familjens expertis om barnens tillstånd skulle tas till vara på, då de hade 
en kronisk sjukdom som inte var så vanlig. Inom sjukvården fanns det inte mycket tid 
till att sätta sig ner och ha ett längre samtal, dock räckte det med ett kortare samtal för 
att få familjerna med barnen med JIA att känna sig bekräftade och känna att de hade 
fått ett bra bemötande (ibid.). 

9.2 Information och undervisning 
Enligt Guell (2007) var det centralt att sjuksköterskorna informerade barnen med JIA 
och deras föräldrar kring sjukdomen. Informationen som gavs handlade om att hjälpa 
barnen att kontrollera sjukdomen genom att ha noggranna rutiner kring sin 
medicinering och sjukgymnastik (ibid.). Informationen kunde framföras på olika sätt, 
direkt till barnen eller via deras föräldrar beroende på vilket alternativ som föredrogs 
(Lipstein, Muething, Dodds & Britto, 2013). Lipstein et al. (2013) och Stinson et al. 
(2012) förklarade att föräldrarna ville hämta informationen från sjuksköterskorna i ett 
fysiskt möte. Det underlättade när barnen var små att de fick sin information via 
föräldrarna, som på ett enklare sätt kunde förklara för dem istället för 
sjuksköterskorna. Barnen föreslogs av sjuksköterskan informationshämtning via 
Internetsidor, broschyrer, böcker samt att få information av familj och vänner (ibid.). 
 
JIA medförde specifika behov hos barnen, och genom att sjuksköterskorna 
informerade barnen om deras sjukdomstillstånd tog barnen i sin tur en aktiv roll i att 
föra informationen om sina behov vidare till klasskamrater och vänner, för att de 
enklare skulle kunna förstå barnens behov. Den vanligaste informationen om 
behandlingar sjuksköterskor gav var angående vilka sprutor som var mest 
smärtsamma, hur lång behandlingstiden var, hur medicinen fungerade, för- och 
nackdelar med behandlingen samt hur troligt det var att behandlingen gav effekt 
(Stinson et al., 2012) 
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Hos barn med JIA var den tekniska kompetensen viktig, i synnerhet att de lärde sig att 
ge sig själva injektioner. Att sjuksköterskorna även undervisade föräldrarna i 
injektionsteknik hade en stor betydelse för barnen (Britto et al., 2004; Stinson et al., 
2012). Stinson et al. (2012) menade att ifall barnen lätt glömde bort att ta sin medicin 
kunde sjuksköterskorna föreslå att barnen lade sin medicin vid tandborsten, så de såg 
den på morgonen och på kvällen när de skulle borsta sina tänder. 
 
Barnen med JIA behövde undervisning om hur de skulle kunna hantera de symtom 
som kunde uppstå vid JIA (Britto et al., 2004; Schanberg, Gil, Anthony, Yow & 
Rochon, 2005). För att lindra symtomen kunde sjuksköterskorna undervisa i 
avslappningsövningar och stresshantering (Schanberg et al., 2005). Smärtan var det 
symtom som sjuksköterskor behövde fokusera på att lindra, då det oroade barnen mest 
(Britto et al., 2004; Hendry, Turner, Lorgelly & Woodburn, 2012; Hendry et al., 
2013). Stinson et al. (2012) påpekade att undervisningen behövde omfatta olika 
strategier för barnens smärtlindring i skolan, så som att stretcha fingrar och händer. 
Barnen kunde ta med värmedynor till skolan som de la på sina svullna leder för att 
reducera smärtan. Ifall det inte fanns några värmedynor att tillgå kunde barnen lägga 
sina händer i varmt vatten och sträcka ut fingrarna (ibid.). Hendry et al. (2012) och 
Hendry et al. (2013) menade barnen med JIA kunde få problem med fötterna, så som 
smärta och nedsatt rörlighet. Sjuksköterskorna behövde förmedla en kontakt med en 
fotspecialist så att barn med JIA kunde få tillgång till anpassade skosulor. Ferres de 
Melo, Ferreira de Souza, De Oliveira Perestrelo och Leite (2014) menade att 
undervisning kring förebyggande och åtgärdande munhygien krävdes då barn med 
JIA löpte större risk att utveckla sjukdomar i munnen, i och med försämrad munhälsa 
med bland annat försämrad salivsekretion, och nedsatt rörlighet i händerna samt i 
käkleden.  

9.3 Emotionellt stöd 
Omvårdnad av barn med JIA behövde inte bara innefatta farmakologisk behandling, 
utan även hjälpa barn och deras familjer att hantera den stress och de påfrestningar 
sjukdomen medförde, för att kunna uppnå en normal vardag (Schanberg et al., 2005). 
Stinson et al. (2012) menade att barnen med JIA upplevde en stor oro gällande 
tillvaron. Oron uppstod i och med att barnen inte ville känna sig annorlunda, vilket 
ledde till att de istället vände sig inåt och inte talade om sitt sjukdomstillstånd. I vissa 
fall hade barnen blivit mobbade i skolan på grund av sina svullna leder. Genom att få 
ett emotionellt stöd lärde barnen sig att hantera sin sjukdom och därmed reducerades 
den negativa oron över deras livssituation. Sjuksköterskorna på reumatologkliniker 
var de starkaste källorna till socialt stöd, då det var de som oftast träffade barnen. 
Sjuksköterskorna fungerade inte bara som stödpersoner åt barnen, utan även åt deras 
föräldrar. Det var vanligt att barnen även fick stöd hos skolsjuksköterskan (ibid.). 
Schanberg et al. (2005) beskrev att sjuksköterskorna skulle vara uppmärksamma på 
barnens sociala nätverk. Det var vanligt att barn som levde med en smärtsam sjukdom 
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kände sig annorlunda, vilket ytterligare bidrog till att barnen kände sig socialt 
isolerade. 

Enligt Ragnardottir och Svavardottir Kolbrun (2014) gav sjuksköterskornas samtal 
med familjerna ett effektivt emotionellt stöd, även om det inte gavs så mycket 
utrymme för sjuksköterskorna att sätta sig ner och föra ett samtal. Vid samtalen togs 
familjernas styrkor och svagheter fram. Med motiverande samtal kunde 
sjuksköterskorna motivera familjerna till förändringar när det sågs att en förändring 
behövdes. Familjerna var själva ansvariga för att utföra förändringarna, 
sjuksköterskorna kunde bara motivera dem. Sjuksköterskorna kunde hjälpa till att 
lägga upp en plan tillsammans med familjen, som familjen sedan själva fick utföra 
med hjälp av sjuksköterskornas emotionella stöd. Genom att finna styrkan i familjen 
kunde sjuksköterskorna lättare ge familjen positiv respons och få dem att arbeta 
framåt (ibid.). 

Många barn med JIA ansåg att det kunde vara svårt att sitta i grupp och samtala om 
sina känslor och upplevelser, som sjukdomen förde med sig. Barnen var mer öppna 
med sina känslor och upplevelser på Internet, där de kunde vara anonyma. På Internet 
kunde barnen utbyta kunskap och tips som kunde hjälpa dem i sin vardag. Genom 
anonyma samtal kunde barnen lättare samtala kring psykosociala problem (Haverman 
et al., 2013; Stinson et al., 2012). 

Sjuksköterskorna rekommenderades att vara uppmärksamma på det sociala livet hos 
barn med JIA som diagnostiserades över fem års ålder, då de kunde ha större 
svårigheter i skolan vid fysisk aktivitet samt i känslolivet. Sjuksköterskorna 
uppmanades också att erbjuda barnen och deras föräldrar hjälp med den sociala 
anpassningen, vilket ledde till en ökad hälsorelaterad livskvalitet hos barnen och 
föräldrarna (Toupin April, Cavallo & Ehrmann Feldman, 2012). 

10. Diskussion 
10.1 Metoddiskussion 
Databaserna som användes vid artikelsökningarna var CINAHL och PubMed, detta 
eftersom deras främsta inriktning enligt Friberg (2012) var omvårdnadsvetenskap. 
Urvalet av artiklar om omvårdnad vid JIA var begränsat, men tio vetenskapliga 
artiklar hittades i databaserna som motsvarade studiens syfte. Utöver artikelsökningar 
i databaser gjordes även en manuell sökning, detta för att urvalet var begränsat och för 
att finna mer inspiration (Friberg, 2012). Den manuella sökningen gjordes genom att 
vetenskapliga tidskrifter söktes igenom på Halmstads stadsbibliotek. En vetenskaplig 
artikel hittades. Användning av resultat ifrån flera olika databaser gav ett brett utbud 
inom området. En sökning gjordes även i SveMed+ för att kontrollera om det fanns 
svensk forskning om ämnet, men ingen artikel svarade mot studiens syfte. Sökningen 
i SveMed+ redovisades inte. 
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Wallengren och Henricsson (2012) menade att en litteraturstudie innehållande både 
kvantitativ och kvalitativ forskning gav en övergripande syn av området som 
forskningen inriktade sig mot, detta gav resultatet en starkare trovärdighet (ibid.). Sex 
av artiklarna var av kvantitativ ansats och tre av artiklarna var av kvalitativ ansats, 
samt två artiklar av mixad metod. I enlighet med studiens syfte och metod var artiklar 
av både kvantitativa och kvalitativa artiklar lämpliga att använda. De kvalitativa 
artiklarna tog fram upplevelserna av omvårdnad, och de kvantitativa artiklarna tog 
fram siffror på hur nödvändiga omvårdnadsåtgärderna var. Litteraturstudien 
granskades av en handledare som hade aktuell erfarenhet av att utföra studier, vilket 
ökade studiens bekräftelsebarhet och trovärdighet (Henricson, 2012). 
 
Sökorden som användes togs fram utifrån studiens problemformulering och syfte, och 
identifierades av MeSH-termer i PubMed och Headings i CINAHL. Olika sökord 
användes och kombinerades för att få fram ett större utbud och ett hanterbart material 
att arbeta med. Detta kunde styrkas av Friberg (2012) och sågs som en styrka i 
litteraturstudien. Genom att sökordet juvenile idiopathic arthritis användes vid en 
sökning för att få en överblick om ämnet, framkom det inte många artiklar som 
svarade på litteraturstudiens syfte, men i kombination med andra sökord framkom ett 
mer avgränsat sökresultat. 

Artiklar på engelska valdes då det inte fanns några svenska artiklar, och engelska är 
ett språk författarna till litteraturstudien behärskade. Önskvärt var även att båda könen 
skulle representeras i artiklarna för att kunna generalisera resultatet, vilket båda könen 
gjorde. En artikelsökning utan någon begränsning av år gjordes först för att få en 
överblick över utbudet av artiklar. För att få fram så ny forskning som möjligt valdes 
en begränsning på elva år. Detta begränsade artikelurvalet avsevärt, men ansågs ändå 
ge en styrka till studien enligt Friberg (2012). Optimalt hade varit en 
artikelbegränsning inom ramen av fem år, dock var inte utbudet av artiklar så stort. 
Majoriteten av resultatartiklarna var inte äldre än 3 år, detta ansågs vara en styrka 
enligt Friberg (2012) då forskningen skulle vara så ny som möjligt. Forskningen om 
JIA var begränsad, och därför fanns svårigheter i att hitta relevanta resultatartiklar. 
För att underlätta sökningen av artiklar togs hjälp av en bibliotekarie på 
Campusbiblioteket i Varbergs. Tillsammans med bibliotekarien togs relevanta sökord 
fram. 

Den vetenskapliga kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna gjordes gemensamt, 
detta för att tillsammans kunna komma fram till en rätt gradering. En gemensam 
granskning ökade trovärdigheten på studien (Wallengren & Henricson, 2012). 
Carlsson och Eimans (2003) bedömning för studier med kvantitativ eller kvalitativ 
metod användes för att bedöma resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité. Artiklarna 
granskades två gånger för att sedan diskuteras om samma resultat hade framkommit. 
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Samtliga resultatartiklar höll en god vetenskaplig kvalitet, vilket enligt Wallengren 
och Henricson (2012) ökade litteraturstudiens pålitlighet. 

Majoriteten av artiklarna kom från USA, resterande kom från Brasilien, 
Storbritannien, Kanada och Island. Det fanns ingen resultatartikel från Sverige. Dock 
ansåg inte författarna till litteraturstudien att detta gjorde någon skillnad då behovet 
av emotionellt stöd, undervisning och information samt bemötande bör vara lika i alla 
länder. De krav som ställs på sjuksköterskorna i sjukvården anses vara likadan i 
resterande delar av världen. Alla patienter i världen borde ha rätt till att få en 
personcentrerad vård där de känner sig bekräftade och inte förbisedda.  

10.2 Resultatdiskussion 
Ur resultatet framkommer tre olika teman som visar på omvårdnadsåtgärder som 
barnen med JIA är i behov av: Bemötande, Information och undervisning och 
Emotionellt stöd. Britto et al. (2004) menar för att barnen ska känna att de får en bra 
omvårdnad krävs ett bra bemötande från sjuksköterskorna. Ärlighet är någonting som 
efterfrågas. Britto et al. (2004) och Ragnardottir och Svavardottir Kolbrun (2014) 
menar även att barnen behöver känna sig bekräftade genom att bli tilltalade före deras 
föräldrar. Dock motsäger Lipstein et al. (2013) detta då det är föräldrarna som får 
samtlig information och sedan för den vidare till barnen (ibid.). Informationen som 
sjuksköterskorna vill framföra till barnen kanske lindas in om informationen går via 
föräldrarna. Sjuksköterskorna överlåter ett stort ansvar på föräldrarna när de ska 
informera sitt barn om sjukdomen. Barnen ska känna sig trygga och kunna hantera sin 
sjukdom på ett säkert sätt och då är det viktigt att de får den information så som 
sjuksköterskorna presenterar den. Hagelberg et al. (2008) menar på att 
sjuksköterskorna borde känna empati för barnen, och sjuksköterskorna är barnens och 
familjens främsta vårdkontakt då det är sjuksköterskorna som barnen och familjen 
möter mest i sjukvården. Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret 
för barnet och även därför är sjuksköterskan barnens och familjens främsta 
vårdkontakt (ibid.). För att barnen och föräldrarna ska känna att de får ett gott 
bemötande från sjuksköterskan, behövs inga längre samtal, men ändå att 
sjuksköterskan sätter sig ner och bekräftar barnen och föräldrarna (Ragnardottir & 
Svavardottir Kolbrun, 2014). I sjukvården finns det inte möjlighet för sjuksköterskan 
att lägga tid på att sätta sig ner och tala med barnen och familjerna, detta då det råder 
en konstant brist på tid. Den korta stund som sjuksköterskan har ska tas tillvara på för 
att få ut det mesta av samtalet. Optimalt hade varit en större arbetskraft inom 
sjukvården för att kunna bekräfta barnen mer. 

Alla barn är olika och vill få sin omvårdnad på olika villkor. I vårdsituationer får 
sjuksköterskorna se varje tillfälle som unikt och agera utefter den situation som finns 
framför dem. Genom att involvera barnen i omvårdnaden känner barnen en 
delaktighet som i sin tur ökar livskvaliteten i och med att de känner sig självständiga. 
Eide och Eide (2007) menar att det kan vara svårt att kommunicera med små barn, 
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och då är det av särskild betydelse att ta hänsyn till deras ålder och förståelse. I en del 
fall är det lämpligt att istället ge informationen till föräldrarna (ibid.). När barnen är 
små, känns information direkt till föräldrarna som en självklarhet. Dock borde 
sjuksköterskorna alltid involvera barnen i deras omvårdnad, oavsett ålder. En förälder 
bör närvara vid samtalet för att också få ta del av informationen. På så vis kan barnen 
och föräldrarna tillsammans vara delaktiga. Enligt Socialstyrelsen (2003a) är det 
oavsett vem som får informationen, alltid barnen som är experter på sina egna 
upplevelser av sjukdomen. Därmed vet barnen vilka omvårdnadsåtgärder som de 
behöver. Vidare förespråkas att patientsäkerheten ökar då barnen delger sina 
kunskaper om sjukdomen (ibid.). Sjuksköterkorna ska informera barnen om sitt 
hälsotillstånd (Schanberg et al., 2005). Informationen och undervisningen som 
sjuksköterskorna ger skall vara anpassad efter varje patientfall för att 
patientsäkerheten skall öka (Socialstyrelsen, 2003a). Enligt Orems (2001) 
omvårdnadssystem ska sjuksköterskorna stödja och undervisa barnen. Detta blir 
aktuellt då sjuksköterskorna ska undervisa barnen i de omvårdnadsåtgärder som 
behövs vid JIA.  
 
Barnen med JIA behöver undervisning om hur de ska hantera de symtom som uppstår 
vid JIA (Britto et al., 2004; Schanberg et al., 2005). Smärtlindring ska prioriteras, då 
smärtan skapar en oro hos barn med JIA (Britto et al., 2004; Hendry et al., 2012; 
Hendry et al., 2013). Värmedynor på de inflammerade lederna kan användas för att 
reducera smärtan (Hartley & Campion-Fuller, 1997; Hill, 2006; Stinson et al., 2012). 
Även kyla i form av kyldynor kan användas för att minska svullnaden. TENS kan 
användas som smärtlindring (Hill, 2006). Beroende på hur svåra symtomen vid JIA är 
hos barnen ska sjuksköterskan i samråd med läkaren, överväga om barnen är i behov 
av ökad farmakologiska och/eller icke-farmakologiska behandlingen. Ibland kan de 
icke-farmakologiska åtgärderna vara väl så viktiga som de farmakologiska, och de ger 
inga biverkningar. Istället för att sätta in extra smärtlindring, kan barnen istället prova 
de icke-farmakologiska behandlingarna först, så som värmedynor och kyla.  

Det är mycket vanligt att barn med JIA känner en stelhet i händer och fingrar 
(Berntson et al., 2013; Hagelberg et al., 2008; Socialstyrelsen, 2003b) och barnen 
informeras och rekommenderas att stretcha händer och fingrar för att reducera denna 
stelhet (Stinson et al., 2012). Vattengympa, simning och träningsprogram är bra för 
barnen då det ökar rörligheten i kroppen (Hill, 2006). Sjukgymnastik är också en 
viktig del i den fysiska rehabiliteringen (Guell, 2007; Hill, 2006). Sjuksköterskans 
ansvar blir att förmedla en kontakt med andra professioner inom sjukvården. Likaså 
behöver sjuksköterskorna förmedla kontakt med en fotspecialist, då barnen kan 
behöva skoinlägg för att öka stabiliteten och reducera smärtan (Hendry et al., 2012; 
Hendry et al., 2013). Kontakten behövs även för att kunna följa barnens utveckling 
genom hela vårdprocessen och för att kunna utforma omvårdnaden efter barnets 
behov. I och med detta uppstår en god personcentrerad vård för barnet. Denyes et al. 
(2001), Kirkevold (2000), Socialstyrelsen (2012a) och Svensk sjuksköterskeförening 
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(2010a) menat att en personcentrerad vård uppnås genom att sjuksköterskor ser barnet 
som en helhet (ibid.). Detta leder enligt Denyes et al. (2001) och Socialstyrelsen 
(2012a) till att sjuksköterskorna främjar barnens hälsa. 

Barnen med JIA känner en oro över tillvaron, mestadels för att de känner sig 
annorlunda gentemot andra barn. Genom att barnen får emotionellt stöd reduceras den 
negativa oron över deras livssituation (Schanberg et al., 2005; Stinson et al., 2012). 
Genom god och anpassad information om sjukdomen får barnen en ökad trygghet och 
det minskar barnens oro kring sjukdomen. Schanberg et al. (2005) menar även att 
undervisning krävs om avslappningsövningar för att reducera barnens stress som 
uppstår av att leva med JIA (ibid.). Symtomen som uppstår vid JIA, såsom smärta, 
leder till en försämrad delaktighet i det dagliga livet med exempelvis fysisk aktivitet. 
Försämrad delaktighet leder i sin tur till sänkt livskvalitet och ökad oro kring att inte 
vara som andra barn (Hagelberg et al., 2008; Schanberg et al., 2005; Stinson et al., 
2012). Som stöd kan sjuksköterskorna ha samtal med barnen och deras familjer 
(Ragnardottir & Svavardottir Kolbrun, 2014). Sjuksköterskorna ska erbjuda stöd som 
hjälp för den sociala anpassningen (Toupin April et al., 2012). Kontinuitet i kontakten 
mellan barnen och sjuksköterskorna ger en ökad trygghet hos barnen (Socialstyrelsen, 
2012a). Ett effektivt emotionellt stöd ges även via Internet av andra barn och familjer 
i samma situation (Haverman et al., 2013; Stinson et al., 2012). Enligt Orems 
omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000) skall sjuksköterskorna stödja barnen både fysiskt 
och psykiskt (ibid.). Vid diagnosticeringen av en kronisk sjukdom som JIA, uppstår 
en livskris i och med omställningar i det vardagliga livet, så som nedsatt rörlighet och 
anpassningar efter sjukvården. En del patienter klarar av att bearbeta omställningen 
självständigt, medan andra behöver professionell hjälp. Sjuksköterskorna bör erbjuda 
alla barn och föräldrar ett emotionellt stöd.  

Sjuksköterskor möter inte ofta barn med JIA i den allmänna sjukvården. Detta på 
grund av att mer av sjukvården sköts av familjen i hemmet med stöd av 
sjuksköterskor i barnreumatologiska team från reumatologmottagningen (Hagelberg 
et al., 2008). För sjuksköterskorna som inte tidigare mött barn med JIA, kan det vara 
svårt att veta vilka omvårdnadsåtgärder som krävs. Sjuksköterskorna ska då ta tillvara 
på familjens expertis om sjukdomen och involvera dem i omvårdnaden (Ragnardottir 
& Svavardottir Kolbrun, 2014; Socialstyrelsen, 2003a). Information och undervisning 
till barnen och familjerna krävs för att barnen ska få en god omvårdnad, både i 
hemmet och inom sjukvården (Britto et al., 2004; Stinson et al., 2012). För barn med 
JIA är egenvården av stor betydelse, därför bör sjuksköterskorna anpassa kraven på 
egenvården så att barnen och föräldrarna inte känner sig osäkra (Hagelberg et al., 
2008) samt att sjukvården håller en god kvalitet enligt patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659). Egenvården yttrar sig genom att sjuksköterskorna låter barnen vara 
delaktiga i de moment som utförs, exempelvis de tekniska momenten där de ska lära 
sig att administrera läkemedel självständigt. Genom att barnen får lära sig hur 
omvårdnaden går till, kan de själva utföra sin egen vård. Denyes et al. (2001) 
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förklarar att egenvård är när barnen självständigt sköter och hanterar omvårdnaden 
(ibid.). Barnen ska få hjälp att kunna hantera sitt sjukdomstillstånd genom medicinsk 
information för att kunna utföra omvårdnadsåtgärderna (Orem, 2001). Genom att 
undervisa barnen i injektionsteknik kan de själva administrera metotrexat och 
etanercept i hemmet. Detta ökar friheten för barnen då de inte behöver anpassa sin 
vardag utefter sjukhusbesöken. Enligt Orem (2001) ska egenvården inte vara ett krav 
från sjukvården utan vara på eget initiativ. Det är viktigt att sjuksköterskan inte ställer 
krav så egenvården blir en påfrestning för barnen. Barnens egenvård bestäms utifrån 
barnens individuella behov. 

Sjuksköterskornas uppgift i den farmakologiska behandlingen är administrering av 
läkemedel, information om läkemedlen och undervisning om administrering 
(Hagelberg et al., 2008). Barnen vill att föräldrarna ska bli undervisade i 
injektionsteknik (Britto et al., 2004). Alla familjer ska bli erbjudna att få läkemedel 
administrerade på sina barn i hemmet av sjuksköterskor, annars ska de familjerna få 
undervisning om injektionsteknik av sjuksköterskor på sjukhuset. Injektion på barnen 
av sjuksköterskor i hemmet är kostsamt och undervisning på sjukhuset är därför mer 
effektivt och ger barnen och familjerna en större frihet (Livermore, 2003). 
Undervisning behöver även ges om hur barnen skall göra för att komma ihåg att ta sin 
medicin. Sjuksköterskan kan undervisa barnen om att lägga sin medicin vid 
tandborsten, så de ser den morgon och kväll när de borstar sina tänder (Stinson et al., 
2012).  Om barnen själva får ha kontrollen över sin situation genom att bli 
undervisade om läkemedelshanteringen, leder detta till en frihet. Det är viktigt att 
sjuksköterskan i samarbete med föräldrarna bevarar barnens autonomi så långt som 
möjligt. 

Barnen kan få svårigheter med sin munhälsa på grund av nedsatt rörlighet i armarna, 
händerna och käkleden, då detta försvårar tandborstningen. Salivsekretionen hos barn 
med JIA är även reducerad som i sin tur kan skada munslemhinnan (Ferres de Melo et 
al., 2014). Per oral administrering av den långverkande antireumatiska medicinen 
metotrexat kan ge sår på munslemhinnan (Berntsson et al., 2012). Det är därför viktigt 
att sjuksköterskorna informerar barnet om vikten av en god munhygien. Kan barnen 
inte sköta munhygien själva på grund av den nedsatta rörligheten, ska de få hjälp med 
att få tänderna borstade. Enligt Orems egenvårdsteori (2001) krävs det ett fullständig 
kompenserande omvårdnadssystem där sjuksköterskorna hjälper barnen, när barnen är 
helt oförmögna att utföra sin egen omvårdnad. Sjuksköterskorna kan ta hjälp av 
föräldrarna som istället utför omvårdnaden för sina barn genom att bli undervisade av 
sjuksköterskorna. Detta leder till att föräldrarna känner delaktighet, och att 
sjuksköterskan inte tar över hela ansvaret om barnen. Sjöström et al. (2002) menar att 
i och med detta känner inte föräldrarna att sjuksköterskan nedvärderar föräldraskapet 
då sjuksköterskan gör föräldrarna delaktiga. 
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För barn med JIA uppstår det ibland olika svårigheter. Barnen kan bland annat få 
problem med smärta i sina fötter och behöver då få specialanpassade sulor till skorna 
(Hendry et al., 2012; Hendry et al., 2013). Det är viktigt att sjuksköterskorna inte 
bagatelliserar eller värderar vissa omvårdnadsbehov lägre. När ett barn med JIA har 
fotproblematik och behöver anpassade sulor är det lika viktigt att ta hänsyn till det 
som när barnet upplever smärta. Likaså gäller för den psykiska hälsan. Barnen 
behöver få utlopp för sina känslor, och där skall sjuksköterskorna finnas som 
emotionella stöd. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har barn rätt till en god 
omvårdnad som innebär att barnen skall få sina omvårdnadsbehov tillfredsställda och 
de ska känna sig trygga med den vård som sjuksköterskan utför. Orem (2001) menar 
att om inte barnen eller föräldrarna kan upprätthålla barnens hälsa, är det 
sjuksköterskans uppgift att utföra omvårdnaden och stödja familjen och barnen att 
utföra omvårdnaden. 

Det finns få studier om omvårdnadsåtgärder för barn med JIA vilket gör att det finns 
kunskapsluckor. Speciellt omvårdnad som riktar in sig mot symtomlindring, i den 
icke-farmakologiska kontexten. Värdet av resultatet är att det påvisar den forskning 
som finns kring omvårdnaden för barn med JIA. 

11. Konklusion 
Teman som framkom vid omvårdnad hos barn med JIA är Bemötande, Information 
och undervisning, och Emotionellt stöd. Det är viktigt med ett bra bemötande från 
sjuksköterskorna för att barnen skall känna sig trygga i sin omvårdnad. Delade 
meningar finns om föräldrarna ska involveras i barnens omvårdnad eller inte. 
Emotionellt stöd krävs vid den omställning i livet som JIA medför för barnet. Stöd 
behöver ges till både barnen och deras föräldrar. Stöd kan fås genom sjuksköterskorna 
eller via Internetsidor där barnen och familjerna kan tala med andra barn och familjer 
i samma situation. Barnen med JIA kan känna sig utsatta då de inte känner sig som 
alla andra barn i skolan. Information och undervisning krävs för att barnen ska kunna 
kontrollera sin sjukdom. Informationen kan hämtas via sjuksköterskorna, Internet, 
böcker och broschyrer. Sjuksköterskorna informerar och undervisar om 
symtomlindrande åtgärder. 

12. Implikation 
Det bör forskas vidare på omvårdnadsåtgärder för barn med JIA för att få en djupare 
kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som krävs. I Sverige insjuknar 200-250 barn i 
JIA varje år och det kan framstå som lite, då det inte är bland de vanligaste 
sjukdomarna hos barn som sjuksköterskor möter i sjukvården, men det är icke att 
förglömma att det finns barn med JIA. De kunskaper grundutbildade sjuksköterskor 
har med sig efter examen kan tas tillvara på genom att de kan uppmärksamma 
symtomen som ett barn med JIA har och utefter det forma omvårdnadsåtgärder. 
Vikten i att bemöta barnen på ett bra sätt och anpassa omvårdnaden till dem är ytterst 
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viktigt för att barnen ska känna trygghet till sjukvården. Det hade varit önskvärt att 
grundutbildningen för sjuksköterskor innefattande omvårdnad för barn. De flesta 
artiklar som finns handlar om barnens upplevelse av sjukdomen, samt hur barnen 
svarar på olika farmakologiska behandlingar. Därför är behovet stort av forskning på 
icke-farmakologisk behandling hos barn med JIA.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord PubMed - MeSH CINAHL – subject 
headinglist 

Juvenil idiopatisk artrit 
Juvenile idiopathic arthritis 
(MeSH terms) 

Juvenile idiopathic arthritis  

Artrit - Arthritis (fritext) 

Terapi Therapy (fritext) Therapy (TH) 

Barnreumatism Juvenile arthritis (fritext) 
Juvenile rheumatoid 
(fritext) 

Omvårdnad Car* (fritext) 
Care/Nursing (NU) 
Car* (fritext) 

Undervisning - Education (ED) 

Symtom - Symptom (SS) 

Rehabilitering - Rehabilitation (RH) 

Prognos - Prognosis (PR) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Resultatartiklar inom parentes utgör dubbletter från tidigare sökning 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2014-10-08 CINAHL 

(MH” Arthritis, Juvenile 
Rheumatoid/Therapy (TH)”) 
 
Limits: Publish date between 2004-
2014 44 30 4 (2) 2  

2014-10-10 CINAHL 

(MH "Arthritis, Juvenile 
Rheumatoid/Symptom 
(SS)/Rehabilitation (RH)/Prognosis 
(PR)/Care/Nursing (NU)/ 
Education (ED)") 

Limits: Published between 2004-
2014, research article 57 31 3 (1) 2  

2014-10-09 CINAHL 

Juvenile idiopathic arthritis AND 
Car* (fritext) 

Limits: 2004-2014. Research 
article 

 96 52 1  1  

2014-10-08 PubMed 

Juvenile Arthritis (fritext) 
 
Limits: Published between 2004-
2014, Humans, Free full text, 
clinical trial 137 57 8 (3)  5  



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens  Britto, MT., DeVellis, RF., Hornung RW., DeFriese, GH., Atherton, HD., & Slap, GB. (2004). 
Health care preferences and priorities of adolescents with chronic illnesses. Pediatrics, 5(1), 1272-
1280.  

 Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att använda frågor som var framtagna av ungdomar med kroniska sjukdomar för att skapa 
ett mått på sjukvårdspreferenser som kan vägleda och hjälpa att övervaka nya attityder för 
ungdomars sjukvård. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Mixad metod 
Longitudinell design 
 
I fas 1 deltog 29 barn och ungdomar som led av juvenil idiopatisk artrit, inflammatorisk 
tarmsjukdom eller cystisk fibros (11-19år) samt 25 friska barn och ungdomar. I fas 2 deltog 251 
sjuka barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit, inflammatorisk tarmsjukdom eller cystisk 
fibros (11-19år), av dessa genomförde 155 barn och ungdomar studien. 
 
I fas 1 inhämtades datan genom fokusgrupp-intervjuer. Datan som framkom i fas 1 bildade frågor 
till en enkät som användes på en större mängd barn och ungdomar i fas 2. 
 
Studien genomfördes i tre faser. I fas 1 spelades intervjuerna in och transkriberades. Intervjuerna 
analyserades av fyra forskare med kvalitativa metoder. Forskarna sammanfattade intervjuerna 
enskilt och diskuterade sedan innehållet med de andra forskarna.  Alla viktiga delar som framkom i 
datan som handlade om en önskvärd sjukvård inkluderades i den enkät som senare skulle användas i 
fas 2. Datan insamlad från enkäterna i fas 2 rankades från lägst till högst. Dataanalysen av fas 3 
presenteras ej i denna artikel.  
 
Ett bortfall på 38% redovisades i fas 2. 

Slutsats Deltagarna betygsatte aspekter av mellanmänsklig vård (särskilt ärlighet, uppmärksamhet på smärta 
och handlingar relaterade till respekt) som viktigast i deras bedömning av kvalitet. Barnen behövde 
information om sitt sjukdomstillstånd, de ville bli delaktiga genom att få tala enskilt med 
sjuksköterskan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

Referens Feres de Melo, A.R., Ferreira de Souza, A., De Oliveira Perestrelo, B., & Leite, M.F. (2014). 
Clinical oral and salivary parameters of children with juvenile idiopathic arthritis. Oral surgery, 
oral medicine, oral pathology and oral radiology, 117(1), 75-80. doi: 0.1016/j.oooo.2013.08.024 

 
Land  
Databas 

Brasilien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utvärdera kliniska orala- och salivparametrar för individer med juvenil idiopatisk 
artrit (JIA). 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Experimentell studie 
 
Strategiskt urval med 72 barn, varav 36 barn med JIA och 36 barn som var friska.  Kliniska 
salivparametrar samlades in från barn mellan 6-12 år.  
 
Salivprover samlades in hos de friska barnen, samt barnen med JIA. 
 
Datan analyserades där salivparametrar jämfördes mellan de två olika grupperna för att finna 
skillnader. Uppgifterna som togs fram från salivparametrarna presenterades som medelvärde och 
standarsavvikelse. Forskarna använde Anderson-darling test för att utvärdera 
frekvensfördelningen av uppgifterna. Den kvantitativa datan jämfördes med hjälp av t-test. Den 
kliniska index datan blev sedan jämfört med icke parametriska Mann-Whitney-test och Fisher 
exakta test.  Uppkomsten, varaktighet och svårighetsgrad av sjukdomen hade samband med 
salivparametrarnas utvärdering. 
 
Inget bortfall redovisades. 

 

Slutsats Ytterligare studier behövde utvecklas för barn med JIA som uppvisade en sämre munhygien. 
Barnen i studien påvisade en sämre munhygien och detta berodde på sämre salivparametrar då 
barn med JIA hade nedsatt salivproduktion samt försämrad rörlighet i händer och armar, vilket i 
sin tur ledde till att barnen inte kunde borsta sina tänker och sköta sin munhygien.  

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Guell, C. (2007). Painful Childhood: Living With Juvenile Arthritis. Quality Health Research, 
17(7), 884-892. doi: 10.1177/1049732307305883. 

 Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att fånga den komplexa inverkan av en kronisk sjukdom på ett barns vardag. 

 Metod:  
Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ  
Etnografisk design 
 
Strategiskt urval med 6 familjer där barnet har JIA. 
 
Öppna intervjuer med barnen och familjerna. Författaren har även varit med och observerat 
barnen i deras dagliga liv. 
 
Ingen av intervjuerna var bandinspelade. Intervjuer, samtal och deltagande observation 
dokumenterades retroaktivt i omfattande fältanteckningar varje kväll. Bara några anteckningar 
togs när det tillbringades tid med familjerna eftersom det skulle ha avbrutit interaktion med 
deltagarna.  
 
Två familjer av sex familjer valde att avsluta sin medverkan i studien av olika anledningar. 

 
Slutsats Barnen upplevde sina kroppar och sin ohälsa som oförutsägbara faktorer och behövde ha kontroll 

över situationen. Detta genom att bli experter på det kliniska språket, terapi, medicinering och ha 
en strukturerad och planerad vardag.  Kontrollen behövdes även för att få, vad barnen ansåg vara 
"en normal barndom". Barnen är experter på sin egen ohälsa och är kompetenta och 
uppfinningsrika i sin sjukdomshantering, så som med medicinhantering och copingstrategier. 
Familjerna eftersträvade god information från sjuksköterskan för att kunna hantera sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Haverman, L., van Rossum, M., van Veenendaal, M., van der Berg, M., Dolman, K., Swart, … 
& Grootenhuis, M. (2013). Effectiveness of a Web-Based Application to Monitor Health-
Related Quality of life. Pediatrics, 131(2), 533-543. doi: 10.1542/peds.2012-0958 

 Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av Epros (elektroniskt skickade provresultat och 
undersökningsresultat) i klinisk pediatrisk reumatologi och sjukvård.  

 
Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Kohort studie 
 
Strategiskt urval där alla barnen (0-18år) hade JIA. 273 personer deltog. 
 
Alla barn med JIA besökte någon av de 4 barnreumatologkliniker i Amsterdam mellan 
februari 2009 och februari 2010. Författarna använde sig av webb-baserade enkäter. 40 
patienter hade 1 konsultation och 69 patienter hade 2 konsultationer.  

Analytisk statistik användes. SPSS version 18.0 användes. Först jämfördes sociodemografiska 
och medicinska skillnader mellan deltagare och icke deltagare och sedan görs samma process 
med kontrollgruppen och experimentgrupp. Sedan görs oberoende t-test och chi-två-test på 
samtliga. Här kontrolleras allt från ålder, hemland till VAS-skalor och HRQoL nivåer. Mann-
Whitney-test utförs och jämfört på kontrollgruppen och experimentgruppen. Testerna 
användes för kommunikationen och för att se eventuell tillfredställelse. 
 
Ett bortfall på 97 personer redovisades. 

 
Slutsats Det webb-baserade programmet hade i hög grad bidragit till en ökad kommunikation om 

psykosociala frågor på ett positivt sätt. Därför rekommenderades användandet av Epros i 
pediatrisk klinisk praxis. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Hendry, G., Turner, D., Lorgelly, P., & Woodburn, J. (2012). Room for Improvement: Patient, 
Parent, and Practitioners’ Perceptions of Foot Problems and Foot Care in Juvenile Idiopathic 
Arthritis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 93(11), 2062-2067.  

 Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka den upplevda inverkan av sjukdomsrelaterade fotproblem och fotvård 
vid juvenil idiopatisk artrit utifrån patienter, föräldrar, barnreumatologer och vårdpersonalens 
perspektiv. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ  
Fenomenologisk studie  
 
Strategiskt urval med sammanlagt 15 personer. Av deltagarna var 4 patienter, 2 föräldrar till 
barn med JIA, 3 pediatriska reumatologer och 6 vårdpersonal.  
 
Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer, antingen telefonintervjuer eller 
personliga möten. Fokusgrupper användes också. 

Tematisk analys av kvalitativ data användes. Forskarna utvecklade teman som beskrevs utefter 
fenomenen. Forskarna läste datan självständigt först för att sedan diskutera den tillsammans. Det 
användes en datadriven induktiv metod för kodningen och temautvecklingen.  
 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Prospektering av deltagarnas perspektiv och erfarenheter av en fotvårdstjänst har visat att 
praktiska remissvägar, korta väntetider för inledande konsultation, patientföljsamhet är till synes 
viktiga frågor att ta itu med. Betoning på att förbättra smärtnivåer, rörlighet, förmåga att utföra 
rutinmässiga dagliga aktiviteter, och skoval verkar vara viktiga utfall för att mäta det 
terapeutiska svaret på fot relaterade insatser. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Hendry, G., Watt, G., Mahairi, G., Friel, L., Turner, D..,Lorgelly, P., … Woodburn, J. (2013). The 
effectiveness of a multidiciplinary footcare program for children and adolescents with juvenile 
idiopathic arhtirits: an exploratory trial. Journal of Rehabilation Medicine, 45(5), 467-476. doi: 
10.2340/16501977-1130  

 
Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av en tvärvetenskaplig fotvård- och sjukvård, samt att utvärdera 
metodologiska överväganden hos barn och ungdomar med JIA. 

 
Metod:  
Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Randomiserat urval av 44 barn i åldrarna 3-17 år.  
 
Barnen genomgick ett 12månadersprogram för tvärvetenskaplig fotvård som sedan jämfördes med 
standardsjukvård. Forskarna undersökte fötterna på barnen med hjälp av kliniska observationer 
och frågeformulär. 
 
Statistisk analys. Two-tailed tester användes för att analysera resultatet. 
 
126 barn med JIA på reumatologkliniken bedömdes som potentiella deltagare. 41 barn ville inte 
delta och 41 barn uppfyllde inte kriterierna. Till slut deltog 44 barn i studien.   

Slutsats Studien påvisade att barn med JIA hade problem med fötterna. Betydelsen av fotvård för barn med 
JIA framgick. Studien beskrev omvårdnadsåtgärder som barnen själva kunde utföra i skolan och 
hemma för att lindra smärtan och reducera stelheten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Lipstein, E., Muething, K., Dodds, C., & Britto, M. (2013). ”I´m the one taking it”: Adolescents 
participation in chronic disease treatment decisions. Journal of adolescent health, 53(2), 253-259. 
doi 10.1016/j.jadohealth.2013.02.004 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att förstå ungdomars roll och preferenser i besluten kring omvårdnaden vid en kronisk 
sjukdom. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ  
 
 
Strategiskt urval av 15 barn. 7 barn hade Chrons sjukdom och 8 barn hade JIA som var mellan 11-
18 år.  

Semistrukturerade intervjuer 
 
Intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys. De första intervjuerna hade en öppen 
kodning, sedan kodades dem av två olika människor. Datan var analyserad av två studiedeltagare 
enligt tematiska grupperingar, såsom beslutsfattande roll, beslutsprocessen, eller påverkande 
faktorer och detta jämfört sedan med ålder och sjukdom.  NVivo 8 (QSR International, Victoria, 
Australia) användes för kodning och analyser.  

Ett bortfall på 5 personer redovisades. 

Slutsats Ungdomar med en kronisk sjukdom ville delta i sin behandling och beslutsfattanden, men de ville 
också försöka att involvera föräldrar. Föräldrar kunde hjälpa till genom att ge barnen relevant 
information och genom att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som krävdes. Informationen 
kunde framföras till barnen på olika sätt beroende på vad barnet själv önskade, men en del av 
barnen tyckte att sjuksköterskan skulle gå via föräldrarna som sedan talade med barnen och en del 
barn ville att sjuksköterskan skulle tala direkt till barnen. Studien belyser föräldrarnas betydande 
roll för barn med JIA.  

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Ragnardottir, A., & Svavardottir Kolbrun, E. (2014). Advanced knowledge in nursing practice can 
make the difference: The value of  a nursing intervention for families of children with rare chronic 
illnesses. Vård i norden, 34(1), 48-51. 

Land  
Databas 

Island 
Manuell sökning 

Syfte Syftet var att mäta fördelarna med familjeterapin, som grundade sig i calgary family assessment 
modellen. 

 
Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell pilotstudie. 
 
Strategiskt urval av 30 familjer med barn och ungdomar som hade epilepsi, IgA-deficiency och 
JIA, där 15 av dem var med i en kontrollgrupp.  
 
Familjer rekryterades på ett sjukhus mellan februari och mars 2009 genom att bli tillfrågade om de 
ville delta. Alla som tackade ja inkluderades i studien. Datainsamlingen genomfördes som 
enkätundersökningar vid en dator. 
 
SPSS18 användes för processering av datan. Datan analyserades med hjälp av chi-två tester och T-
test användes för att kolla på föräldrarnas bakomliggande faktorer för att ge svar på studiens 
hypotes. Ett oberoende T-test genomfördes där datan normalt var distribuerad med en 
signifikansgräns på 95% 
 
Ett bortfall på 5 familjer redovisades. 
 

Slutsats Studien visade på att föräldrar som deltog mer i omvårdnaden fick en bättre syn på sjukvården, det 
underlättade även för sjuksköterskan att få hjälp av föräldrarna och därmed ge en högre kvalitet på 
omvårdnaden. Familjernas expertis på barnens sjukdom JIA skulle tas tillvara av sjuksköterskan. 
Det fanns inte alltid tid i sjukvården för långa samtal angående barnens sjukdom, men små och 
korta samtal räckte för att familjerna skulle känna sig väl bemötta av sjuksköterskan. Stödet visade 
på en stor betydelse för familjerna med kroniskt sjuka barn i sjukvården.   

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 

Referens Schanberg, L., Gil, K., Anthony, K., Yow, E., & Rochon, J. (2005). Pain, stiffness, and fatigue in 
juvenile polyarticular arthritis: contemporaneous stressful events and mood as predictors. Arthritis 
and rheumatism. 52(4), 1196-1204. doi: 10.1002/art.20952 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att analysera mönster av stress, humörsvängningar, sjukdomssymtom och minskad 
aktivitet hos barn med polyartikulär artrit genom att observera dagböcker. 

 
Metod:  
Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
 
Strategiskt urval med 51 barn med JIA. 
 
Barnen som deltog i studien dokumenterade sina dagliga symtom, stress, humör och eventuella 
funktionsnedsättningar. I studien använder man sig av skalor där barnen får dokumentera vilken 
nivå de ligger på i de olika kategorierna: stress, humör, funktionsnedsättningar och dagliga 
symtom. 
 
Beskrivande statistisk analys. 
 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Symtomen hos barnen varierade från dag till dag, och de mest belysta symtomen var stress och 
smärta. Symtomen kunde påverka deras dagliga aktivitet och deras skolgång. Sjuksköterskan 
behövde göra en symtomöversikt när beslut skulle fattas om behandlingar. Icke-farmakologiska 
åtgärder som stresshantering behöver övervägas vid symtomlindring hos barnen. Barnen med JIA 
fick undervisning av sjuksköterskan i hur de kunde göra för att själva kunna hantera sina symtom.  

 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
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Referens Stinson, J., Feldman, B., Duffy, C., Huber, A., Tucker, L., MacGrath, P … Vijenthira, A. (2012). 
Jointly managing arhtirits: Information needs of children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) 
and their parents. Journal of Child Health Care, 16(2), 124-140. doi: 
10.1177/1367493511430679. 

 
Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka behoven av information hos barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) och 
deras föräldrar för att utveckla ett webbaserat psykosocialt undervisningsprogram som syftade till 
att förbättra deras livskvalitet. 

 Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Mixad metod 
Beskrivande kvalitativ design & kvantitativ design 
 
Ändamålsenligt urval med 41 barn mellan 8-11 år med JIA och 48 föräldrar. 29 föräldrar deltog i 
föräldrar-barn intervjuer, fyra barnfokus gruppintervjuer och fyra föräldrar fokus gruppintervjuer.    
 
Deltagarna intervjuades enskilt och sedan i grupp med semistrukturerade intervjuer för att få en 
djupare insyn i hur de hanterade sjukdomen. Kvalitativ analys användes, men de använde sig även 
av NVivo 8.0 (QSR NVivo 8.0, 2008), detta är en kvantitativ programvara som hjälper till att 
organisera, koda och hämta data. De fick även svara på enkäter. 
 
Beskrivande statistisk utfördes. Intervjuerna bandades och transkriberades. Den kvalitativa delen 
kodades, organiserades och hämtades med ett kvantitativt program och jämfördes sedan. En 
kvalitativ analys gjordes.  
 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Deltagarna uttryckte behovet av information, strategier att hantera sjukdomen JIA samt socialt 
stöd. De ansåg att de kunde få detta genom ett webbaserat program. Resultatet informerade om 
utveckling och utvärdering av ett online-program för att hjälpa barn och föräldrar att gemensamt 
kunna hantera JIA. När sjuksköterskan informerade barnen tog barnen själva en aktiv roll och 
talade om för klasskamrater om deras behov och förde på så sätt informationen vidare. Detta 
gjordes både för att barnen i skolan skulle ha kännedom om sjukdomen och för att förstå varför 
barnet med JIA inte kunde medverka i samma utsträckning i fysiska aktiviteter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Toupin April, K., Cavallo, S., & Ehrmann Feldman, D. (2012). Children with juvenile idiopathic 
arthritis: are health outcomes better for those diagnosed younger? Child: care, health and 
development, 39(3), 442-448. doi:10.1111/j.1365-2214.2012.01386.x 

 
Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka samband mellan ålder vid diagnos och hälsorelaterad livskvalitet i 
familjer med barn med JIA. 

 
Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ  
 
 
Ett strategiskt urval med föräldrar till barn (2-18år) med JIA. 182 deltog i studien. 
 
Föräldrarna skulle svara på enkäter för att sjukhusen skulle kunna analysera barnens psykosocial 
livskvalitet. Reumatologklinikerna Montreal Barnsjukhus och British Columbia barnsjukhus 
undersökte barnens hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, smärtnivåer samt föräldrarnas nivå av 
psykisk utmaning och copingstrategier. 

Datan delades in i två grupper: de som diagnostiserades före fem års ålder och de som 
diagnostiserades efter fem års ålder. Bivariata analyser mellan ålder vid diagnos och psykologiska, 
sociala och fysiska hälsoresultat utfördes med hjälp oberoende t-test och chi-två-test. Resultat av 
intresse utforskas sedan med multivariata regressionsmodeller.  
 
Ett bortfall på 53 redovisades där föräldrar aldrig lämnade in enkäterna. 

Slutsats Barn som diagnostiserades med JIA i ung ålder visade sig ha en bättre psykosocial funktion. Deras 
föräldrar kunde uppleva ett liknande positivt resultat, där de kunde känna sig mindre psykiskt 
lidande än föräldrar till barn med diagnosen vid en senare ålder. Barn som fick diagnosen vid 
yngre ålder tycktes visa på en god psykosocial anpassning, vilket också kunde vara liknande för 
deras anhöriga. Mer uppmärksamhet till psykosocial anpassning behövde ges till barn som 
diagnostiserades med sjukdomen i högre ålder, där även föräldrarna kunde kräva ytterligare stöd. 
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