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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva 
med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Tio kvalitativa vetenskapliga 
artiklar analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fem slutkategorier: Att känna sig begränsad och inte kunna leva 
upp till förväntningar, att känna osäkerhet inför framtiden, att känna sig 
missförstådd av andra, att känna behov av stöd och att göra det bästa av en 
dålig situation. I resultatet framkom det att utmattningen var det som gav 
störst inverkan på deras dagliga liv. Utmattningen begränsande vardagliga 
aktiviteter och förmågan att arbeta, och detta resulterade i känslor av skuld 
och otillräcklighet. Sjukdomens osynlighet gjorde att de kände sig 
missförstådda i sitt mående och behov av stöd beskrevs som viktigt, särskilt 
av familjen. I studien framkom det önskemål om ökad kunskap och 
förståelse hos vårdpersonalen, och det skulle denna litteraturstudie kunna 
bidra till. Som sjuksköterska är det viktigt med holistiskt synsätt, och hjälpa 
till empowerment genom att ge stöd och bekräftelse.  
 
Nyckelord: Inflammatorisk reumatisk sjukdom, upplevelser, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Att leva med kronisk sjukdom har inverkan på hela livet, sjukdomen påverkar individen både 

fysiskt, psykiskt, socialt och ute i yrkeslivet. Kronisk sjukdom innebär förändringar i kroppen 

som är bestående och kan leda till nedsatt fysisk funktion (Whittemore & Dixon, 2008). 

Upplevelsen av att leva med kronisk sjukdom kan utrycka sig i form av orkeslöshet, rädsla för 

döden, smärta och ensamhet då de känner att de inte kan dela sitt lidande med någon. Känslor 

av missnöje, sorg och ängslan kan också blandas med tacksamhet hos dessa personer. 

Orkeslösheten och smärtan kan göra att kroppen ses som ett hinder i vardagen, sysslor som att 

ta hand om sin hygien, laga mat, handla och umgås med sina nära blir svåra att utföra. De kan 

känna sig hindrade i vardagen då de får avstå från saker som de egentligen vill göra på grund 

av att de inte orkar eller har smärtor (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Även 

Whittemore och Dixon (2008) beskriver att personer med kronisk sjukdom blir begränsade i 

vardagliga aktiviteter och det kan ge känslomässig stress och förlust av självständighet. 

Personerna med kronisk sjukdom vill ofta söka en förklaring till varför de blivit sjuka, och det 

innebär en process att lära sig leva med sjukdomen (Öhman et al., 2003). Leva med sjukdom 

medför inte bara smärta utan påverkar hela personens liv, saker som togs för givna tidigare 

blir komplicerade att utföra. Vid artrit blir lederna inflammerade och konsekvenserna av detta 

medför att vardagliga sysslor som att ta på sina kläder eller delta i fritidsaktiviteter inte längre 

går att utföra (Haugli, Strand & Finset. 2002). Mål som personerna med sjukdom tidigare 

hade i livet måste omprioriteras, och tidigare enkla sysslor undviks då de är rädda för att 

misslyckas. Den fysiska kroppen förändras både till utseende och känslomässigt för den 

enskilda individen. Personen förändras också inför andra människor då hållningen, mimiken 

och sättet att röra sig på blir annorlunda vid sjukdom (Toombs, 1995, s. 62-64). Även Gordon, 

Feldman och Crose (1998) beskriver att personer som lever med en kronisk sjukdom måste 

omprioritera sitt liv då sjukdomen medför begränsningar, de går igenom en process för att 

hitta en ny mening i livet.  

 

Enligt världshälsoorganisationen (2011) omfattar reumatiska och muskel-skelettsystemet över 

150 olika sjukdomar och syndrom, som vanligtvis är progressiva och innebär smärta för 

individen. De kan grovt indelas i ledsjukdomar, ryggsjukdomar och rörelsehinder samt 

symtom uppkomna efter trauma. Dessa olika sjukdomar kan leda till funktionshinder för 

individen och i vissa fall förlust av arbete. Reumatiska sjukdomar kräver stora resurser av 

hälso- och sjukvården. 
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Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som även kan påverka andra 

organ i kroppen som hjärtat, lungorna och perifera nerver. I ledkapseln pågår en 

inflammatorisk process där lederna och brosket angrips. Vanliga symtom är ledsmärta och 

stelhet i både små och stora leder samt allmän sjukdomskänsla och trötthet. Sjukdomen går 

ofta i skov och påverkar funktionstillståndet olika, med rörelseinskränkning, nedsatt 

belastningsförmåga i påverkade leder och minskad styrka. Förutom fysiska symtom är 

kognitiva symtom som rädsla och oro vanliga. Ankyloserande spondylit (AS), kallas även 

Bechterews sjukdom och är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Sjukdomen ger ofta en 

långsamt tilltagande ryggstelhet, ibland med ledförstörelse. Vanliga symtom är värk och 

stelhet i nacke, bröst- och ländrygg och detta ger rörelseinskränkning. Sjukdomen varierar 

med både lindrigare symtom till höggradigt inflammatorisk påverkan. Systemisk lupus 

erythematosus (SLE) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som påverkar främst leder, hud 

och blodbild. Det förekommer även påverkan på njurar, serösa hinnor, hjärta, lungor, blodkärl 

och nervsystemet. Sjukdomen ger symtom som allmän sjukdomskänsla, kognitiva symtom 

som trötthet, koncentrationssvårigheter och ångest. Sjukdomen och dess förlopp kan variera 

från lindriga symtom till väldigt stor påverkan på flera olika organ (Socialstyrelsen, 2011).    

 

Enligt Haugli, Strand och Finset (2004) vill personer med inflammatoriska reumatiska 

sjukdomar i sitt möte med vården bli sedda som en person och inte som en sjukdom. Att inte 

bli sedd som en individuell person kan vara stressande men har också avgörande betydelse för 

relationen till sjukvården. De vill bli betrodda av sin läkare då de förklarar sina problem och 

smärtor och de önskar att vården finns tillgänglig där för dem. Att personer som lever med 

kronisk sjukdom inte blir tagna på allvar när de uppsöker vården ger en känsla av missnöjdhet 

och osäkerhet (Öhman et al., 2003). Sjuksköterskan har som roll att stödja personer som lever 

med kronisk sjukdom, vården ska vara individuellt anpassad till den enskilda individens 

behov. Att ha en vårdande relation främjar hälsa och läkningsprocesser hos personer med 

sjukdom, eftersom den inriktar sig på verkliga behov. Sjuksköterskan och personen med 

sjukdom ska kunna relatera till varandra och vara ömsesidigt intresserad av att ha en social 

relation. Genom att som sjuksköterska se personen som en helhet, ges denne autonomi och ett 

meningsfullt liv (Berg & Danielson, 2007). 

 

I litteraturgenomgången framkom det att många människor lever med reumatisk sjukdom och 

detta påverkar deras vardag, därför behövs kunskap om deras upplevelser för att kunna ge 

individuellt anpassad vård. Studien är inriktad på vuxna personer i arbetsför ålder, då dessa 
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ofta har en komplex vardag med arbete att gå till och en familj att ta hand om. Reumatisk 

sjukdom innebär ofta att personerna har flera olika sjukdomssymtom som exempelvis smärta, 

svullna leder och nedsatt allmäntillstånd och kunskaper om hur personerna upplever detta gör 

att sjuksköterskan får större förståelse. Det finns både inflammatoriska och icke- 

inflammatoriska reumatiska sjukdomar och vi har valt att studera de inflammatoriska 

ledsjukdomarna- reumatoid artit (RA), ankyloserande spondylit (AS) och systemisk lupus 

erythematosus (SLE). Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att leva med 

inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

  

Metod 

Litteratursökning 

 

Kvalitativa artiklar ingick i denna litteraturstudie för att genom ett inifrånperspektiv beskriva 

personers upplevelser av att leva med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Litteratursökningen 

till studien startades med en pilotsökning för att se materialtillgången till den valda 

frågeställningen. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PUBMED, som är två 

databaser som täcker upp området hälso- och sjukvård, samt kompletterades med manuell 

sökning i artiklars referenslistor (Willman, Stoltz & Bahtsevani. 2006, s. 72). Orden som 

användes i den systematiska litteratursökningen var: Rheumatic diseases, Arthritis Reumatoid, 

Living with, Qualitative studies, Lupus Erythematosus, Systemic och Spondylitis Ankylosing. 

Orden söktes var för sig och kombinerades för att hitta artiklar som passade till syftet. Enligt 

Polit och Beck (2008, s. 338) måste sökkriterier som specificerar undersökningspersonerna i 

studien utformas, dessa kallas inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i vår 

studie var vetenskapligt publicerade artiklar som motsvarade vårt syfte, kvalitativa studier, 

full text och engelskt språk. Exklusionskriterierna var studier inriktade på endast äldre eller 

endast barn då vår studie inriktar sig på personer i arbetsför ålder. Litteratursökningen 

resulterade i 10 utvalda artiklar, 9 stycken från databaserna samt 1 artikel via manuell sökning 

i referenslistor. Dessa presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning och valda artiklar 

Syfte med sökning: Upplevelsen av att leva med inflammatorisk reumatisk sjukdom 

CHINAL 2011-09-03 

Söknr     *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 CH Rheumatic diseases 71 0 

2 CH Qualitative studies 10878 0 

3 CH 1 AND 2 4 0 

4 CH Arthritis, Reumatoid 845 0 

5 FT Living with 12116 0 

6 CH+FT 4 AND 5 50 3 

7 CH 4 AND 2 28 2 

8 CH Spondylitis, 

Ankylosing 

78 0 

9 CH 8 AND 2 5 1 

10 CH Lupus Erythematosus, 

Systemic 

223 0 

11 CH+FT 10 AND 5 9 1 

*CH-CINAHL Headings i databasen CINAHL FT-FREETEXT Fritext i databasen 

 

PUBMED/MEDLINE 2011-09-03 

Söknr     *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 MSH Arthritis, Reumatoid 65811 0 

2 MSH Qualitative research 10798 0 

3 MSH 1 AND 2 26 2 

Artikel via referenslista                                                                                            1 

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed 

 

Analys 

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 94-97) kan kvalitativa studier granskas med 

hjälp av att svara på ett flertal olika frågor. Syftet skall vara väl formulerat, tillvägagångssättet 

och urvalet beskrivet och datainsamlingen ska vara redovisad så läsaren förstår hela 

processen. Resultatet ska sedan stämma överens med syftet för att studien ska hålla hög 
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kvalitet. Ett granskningsprotokoll kan användas vid kvalitetsgranskning för att sortera de olika 

studierna, till exempel kan 1 poäng ges till varje delfråga som kan besvaras med ett positivt 

svar. Negativt eller uteblivet svar ger 0 poäng. Poängen förs sedan samman och räknas om till 

procent med hjälp av den totala poängsumman. Sist görs en graderingsskala, exempelvis 3 

gradig. Att använda procentberäkning gör det lättare att jämföra olika studier med varandra.  

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av bilaga H i Willman et al. (2006, s. 156-157). 

Frågorna besvarades med JA eller NEJ och räknades sedan ihop för att sedan få ett procenttal. 

En 3-gradig skala användes (Hög kvalitet=80-100 %, Medel kvalitet= 70-79%, Låg kvalitet= 

0-69%) och inkluderade artiklar med medel och hög kvalitet i studien. Sju av artiklarna 

motsvarade hög kvalitet och tre stycken motsvarade medel kvalitet. De utvalda artiklarna 

presenteras i Tabell 2.  

  

Studien som görs är en litteraturstudie där utvalda kvalitativa artiklar analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats och med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen började med att varje artikel märktes med ett nummer. Artiklarna 

lästes sedan igenom noggrant för att få en uppfattning i helhet om dess handling. Brödtext och 

citat som motsvarade syftet med studien delades in i meningsbärande enheter. Dessa 

meningsenheter märktes med en siffra som i kombination med artikels siffra fick en unik kod 

och kunde därmed lätt återfinnas vid behov. Artikel 1 märktes tillexempel med 1 och första 

meningsenheten med 1, därmed kod 1:1 och så vidare. Totalt delades texten in i 228 

meningsenheter och dessa översattes från engelska till svenska för att förenkla den kommande 

kondenseringen. De kondenserades med syfte att korta ner och ta bort utfyllnadsord, men 

ändå behålla kärnan. Efter kondenseringen kategoriserades meningsenheterna i två steg och 

resulterade sedan i fem slutkategorier. De meningsbärande enheterna ska endast kunna passa 

in i en slutkategori och vara varandra oberoende (Graneheim & Lundman, 2004). Vår 

litteraturstudie gjordes med ett inifrånperspektiv där vi ville beskriva vuxna personers 

upplevelser av att leva med reumatisk sjukdom.  
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Tabell 2. Artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
Datainsamling 
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Backman et al. 
(2007) 
Kanada 

 
Kvalitativ 

 
12 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory 

 
Mödrar som lever med 
inflammatoriska artriter (RA, 
AS, SLE) upplevde att de 
”ibland kunde och ibland inte” 
då symtomen varierar över tid, 
att de behövde olika sorters 
stöd och hjälp såsom praktisk, 
emotionell och moralisk samt 
att sjukdomen påverkade 
familjesituationen. 
 
 

 
Medel 

Baker &, 
Wiginton 
(1997) 
USA 

Kvalitativ 38 kvinnor Strukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Kvinnorna med sjukdomen 
lupus (SLE) beskrev lättnad 
over att få diagnos på sitt 
mående, copingstrategier och 
hur de blev missförstådda av 
andra.  
 

Hög 

Brand et al. 
(2009) 
Australien 

Kvalitativ 45 stycken 
9män/ 
36 kvinnor 

Semistrukturerade 
fokusgrupp 
intervjuer/ 
Grounded theory 

Personer med RA upplevde en 
lättnad över att få diagnos, 
empowerment och beskrev 
vikten av stöd från 
vårdpersonal och familj. 
 

Hög 

Hamilton-West & 
Quine. 
(2009) 
Storbritanien 

Kvalitativ 68 stycken 
45 män/ 
23 kvinnor 

Skriftliga 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Del av en större studie där 
personer som lever med AS 
beskriver både positiva 
effekter såsom att de tar hand 
om sig själva på ett bättre sätt 
och skapar nya relationer och 
negativa effekter så som 
utmattning, dåligt 
självförtroende och smärta.  
 

Medel 

Iaquinta & 
Larrabee. 
(2005) 
USA 

Kvalitativ 6 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att leva med RA beskrevs 
som sörjande under 
uppväxten, övertyga sig själv 
och andra om RA s äkthet, öka 
motståndskraft, konfrontera 
negativa känslor, navigera i 
sjukvårdssystemet och hitta 
nya livsvägar. 
 

Hög 

      
Lacaille et al. 
(2007) 
Kanada 

Kvalitativ 36 vuxna Fokusgrupp 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Problem för personer som har 
inflammatoriska artriter (RA, 
SLE, AS) och arbetar kretsar 
runt 4 problemområden: 
artritsymtom, 
arbetsförhållanden, 
mellanmänskliga förhållanden 
på jobbet och känslomässiga 
utmaningar. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 
Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare Metod/ 

Datainsamling 
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Lempp et al. 
(2006) 
Storbritanien 

Kvalitativ 26 vuxna Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Personer som lever med RA 
tycker att sjukdomen påverkar 
den privata sfären (mentala 
hälsan, relationer, att bli 
beroende av andra), offentliga 
sfären (positiva och negativa 
arbetserfarenheter, sociala 
livet, stigmatisering) och 
privata och offentliga i 
kombination genom 
förändrade sociala roller och 
självbild. 
 

Hög 

Lütze & 
Archenholtz. 
(2007) 
Sverige 

Kvalitativ 23 vuxna 
 

Semistrukturerade 
fokusgrupp 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Personerna som lever med RA 
var tvungna dosera sina 
aktiviteter så de skulle orka 
med hela dagen, utforma nya 
strategier för att kunna jobba 
och fått ge upp 
fritidsaktiviteter. 
 

Hög 

Repping-Wuts et 
al. 
(2007) 
Nederländerna 

Kvalitativ 29 vuxna Intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Personer med RA beskriver att 
fatigue upplevs oförutsägbar, 
att den påverkar vardagen och 
hur de får planera sin livsstil 
för att få det att fungera med 
hem och familj 
 

Hög 

Stamm et al. 
(2008) 
Österrike 
 
 

Kvalitativ 10 vuxna 
8 kvinnor/ 
2 män 

Narrativa 
intervjuer/ 
Narrativ analys 

10 individuella livshistorier 
beskriver att reumatoid artrit 
är en ”källa för nya 
utmaningar”, ”något att vänja 
sig med” och ”göra det bästa 
av en dålig situation”. 
 
 

Hög 
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Resultat  

 

Litteraturstudiens analys resulterade i fem slutkategorier (Tabell 3), dessa presenteras med 

brödtext och är stärkta med citat från de artiklar som ingick i analysen.  

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna sig begränsad och inte kunna leva upp till förväntningar  

Att känna osäkerhet inför framtiden  

Att känna sig missförstådd av andra 

Att känna behov av stöd 

Att göra det bästa av en dålig situation 

 

Att känna sig begränsad och att inte kunna leva upp till förväntningar 

I studier (Backman, Del Fabro Smith, Smith, Montie & Suto, 2007; Hamilton-West & Quine, 

2009; Iaquinta & Larrabee, 2004; Lacaille, White, Backman & Gignac, 2007; Lütze & 

Archenholtz, 2007; Repping-Wuts, Uitterhoeve, Van Riel, & Van Achterberg, 2007; Stamm, 

Lovelock, Stew, Nell, Smolen, Jonsson, Sadlo & Machold, 2008) beskrev personerna med 

sjukdom hur de blev begränsade att utföra vardagsaktiviteter. Fritidsaktiviteter hade fått ges 

upp då de inte vill vara en börda för andra, (Repping-Wuts et al., 2007), och familj och vänner 

fick komma hem till dem då de inte orkade hälsa på folk (Lempp, Scott & Kingsley, 2006; 

Repping-Wuts et al., 2007). De fick dosera sina aktiviteter, för gjorde de för mycket på en 

gång blev de för trötta och de kände att de hade fått ge upp värdefulla aktiviteter pågrund av 

trötthet och smärta (Lütze & Archenholtz, 2007). Sjukdomen upplevdes som en berg- och 

dalbana (Lütze & Archenholtz, 2007), ibland kunde de och ibland kunde de inte (Backman et 

al., 2007) och variationerna påverkade familjerollerna i hemmet när aktiviteterna inte längre 

gick att utföra som tidigare. Detta ledde till förändringar i humöret som var svåra att hantera 

för familjemedlemmarna (Lütze & Archenholtz, 2007). När aktiviteterna inte längre gick att 

utföra uppkom känslor av sorg (Repping-Wuts et al., 2007), depression (Lempp et al., 2006; 

Lütze & Archenholtz, 2007), ilska (Iaquinta & Larrabee, 2004; Lempp et al., 2006, Lütze & 

Archenholtz, 2007,) och skuldkänslor (Lacaille et al., 2007). Ilska var inte riktat till någon 

specifik person eller sak utan var en naturlig reaktion på smärta och dess begränsningar som 
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sjukdomen medförde (Iaquinta & Larrabee, 2004).  Fritidsaktiviteter som ridning, skidåkning, 

dans och långa promenader fick ges upp och detta ledde till förändringar i självkänslan och 

humöret (Hamilton-West & Quine, 2009) och förlusten av aktiviteter ledde till att de var 

tvungna att göra livsstilsförändringar (Iaquinta & Larrabee, 2004) 

‘‘Sometimes I cry when I discover something else that is no longer possible for me to carry 

out” (Repping-Wuts et al., 2007, s. 999) 

 “To see my family I have to invite them to my home because visiting them at their home is too 

exhausting.” (Repping-Wuts et al., 2007, s. 999). 

I studier (Backman et al. 2007; Lacaille et al., 2007; Lütze & Archenholtz, 2007; Repping-

Wuts et al., 2007) beskrevs utmattning som den största inverkan på det dagliga livet. Det 

fanns ingen energi till det som borde göras och utmattningen var största orsaken till att 

aktiviteter med barnen fick ges upp (Backman et al., 2007). Smärtan som sjukdomen förde 

med sig var tröttsam, men att ständigt vara utmattad var ännu mer tröttsamt (Lütze & 

Archenholtz, 2007) och utmattningen gjorde smärtan av artriten värre (Lacaille et al., 2007). I 

studier (Lacaille et al., 2007; Lempp et al., 2006; Repping-Wuts et al., 2007) beskrevs hur 

utmattningen försvårade arbetet. Den ledde till sämre koncentration och ökad irritabilitet mot 

sina medarbetare (Lacaille et al., 2007), efter en heldags arbete kände de sig utslitna 

(Repping-Wuts et al., 2007) och arbetet kunde uppfattas som en mardröm (Lempp et al., 

2006). All energi gick till arbetet och ingen energi fanns kvar efter arbetsdagens slut, detta 

ledde till låg livskvalitet (Lacaille et al., 2007). Kunde de inte fortsätta jobba så upplevde de 

en förlust av identitet som tog bort struktur och socialt liv i vardagen (Lempp et al., 2006). 

“I’m so tired, but it’s the kind of tired that you would press stop in an elevator just so you 

could lay down on the floor. I remember..  Being in the store, and wanting to hide in the 

clothes rack so I could just lay down and no one would see me.” (Backman et al., 2007, s.385) 

“I use all of the energy I have for my work and there is nothing left for my family or my 

friends. I have no life.” (Lacaille et al., 2007. s, 1274). 

Familjen uppfattades som deras sociala ansvar (Lempp et al., 2006) och känslor av 

otillräcklighet uppkom gentemot sina barn och barnbarn (Backman et al., 2007; Hamilton-

West & Quine, 2009; Repping-Wuts et al., 2007). De upplevde att de inte kunde leka med 

sina barn som en ”normal förälder”, då de inte kunde ta sig ner på golvet (Backman et al., 

2007) eller lyfta dem (Repping-Wuts et al., 2007). Om barnet vaknade på natten och ville ha 
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mat väcktes känslor av frustration då kroppen inte ville lyda (Lütze & Archenholtz, 2007) och 

energilösheten gjorde att de fick skuldkänslor till sin familj (Lacaille et al., 2007). 

“I never feel like I am doing a good enough job -I mean my friends will get down on the floor 

and play with their kids really easily, and often I can’t and if we are over there, and he says 

Mommy, let’s play, and I can’t do that” (Backman et al., 2007, s. 385) 

 

Att känna osäkerhet inför framtiden 

I studier (Hamilton-West & Quine, 2009; Lacaille et al., 2007; Lütze & Archenholtz, 2007) 

upplevde personerna med inflammatorisk reumatisk sjukdom en oro över hur sjukdomen 

skulle utvecklas i framtiden, och de var rädda för att komma till en punkt där allt inte kunde 

hanteras (Baker & Wiginton, 1997). Rädslorna kretsade kring att hamna i rullstol (Backman et 

al., 2007; Hamilton-West & Quine, 2009; Iaquinta & Larrabee, 2004) bieffekter av läkemedel, 

fysiska missbildningar, tvingat beroende och oförmåga att ta ansvar (Iaquinta & Larrabee, 

2004). Kvinnor oroade sig ofta över att inte kunna utföra hushållssysslor som tidigare (Lütze 

& Archenholtz, 2007). 

“It worries me to think in the future, because I can just about cope with it now. But if it got 

any worse, I think: what would I do? I don’t know”. (Lempp et al., 2006, s. 113.). 

“Fear of being in a wheel chair was stopping me from living a full life” (Hamilton-West & 

Quine, 2009, s. 823.) 

Personerna med sjukdom uttryckte oro inför framtiden gällande att bilda familj och skaffa fler 

barn (Hamilton-West & Quine, 2009), över att inte kunna ta hand om sina barn (Iaquinta & 

Larrabee, 2004) och över att föra sjukdomen vidare till sina barn (Baker & Wiginton, 1997; 

Lempp et al., 2006). 

”I have put off having a second child until pain was under better control.” (Hamilton-West & 

Quine, 2009, s. 823) 

“I’m hoping and praying that none of the [my] children will get this [RA] ... because I would 

hate for any of them [my kids] to get arthritis. Well, you don’t want them to be ill anyway, but 

you know, it’s a condition that’s not very kind.” (Lempp et al., 2006, s. 113) 
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Att känna sig missförstådd av andra 

I studier (Backman et al., 2007; Baker & Wiginton, 1997; Hamilton-West & Quine, 2009; 

Iaquinta & Larrabee, 2004; Lacaille et al., 2007; Lempp et al., 2006) beskrev personerna som 

levde med inflammatorisk reumatisk sjukdom att de kände sig missförstådda av andra 

människor. Sjukdomssymtom som trötthet förstods inte av andra eftersom sjukdomen var 

osynlig på ytan och uppfattades som en sjukdom som endast äldre människor har (Lacaille et 

al., 2007). Andra förstod inte känslorna av sjukdomen så dessa doldes exempelvis bakom ett 

leende (Hamilton-West & Quine, 2009; Iaquinta & Larrabee, 2004) och pågrund av tidigare 

erfarenheter av andras oförståelse doldes deformerade kroppsdelar (Backman et al., 2007; 

Iaquinta & Larrabee, 2004), exempelvis sattes händerna i fickorna (Lempp et al., 2006).  

"People stare, comment, and make fun of my hands, and so I hide them in my pockets or sit on 

them, but I've hid how badly I feel a lot with a smile, and go on when it comes to strangers, 

because most people just don't understand." (Iaquinta & Larrabee, 2004, s. 283). 

“With a badge, when you go and pull [the car] in disabled bays, people look at you. You get 

comments: ‘She doesn’t look disabled!’ — laughing, you know. (Lempp et al., 2006, s. 115). 

Personerna med inflammatorisk reumatisk sjukdom upplevde att medarbetare och 

arbetsgivare hade svårt att förstå sjukdomssymtomen. De kände att deras utmattning 

uppfattades som att bara vara trött, vara lat samt sakna motivation och intresse för jobbet 

(Lacaille et al., 2007). Personerna med sjukdomen upplevde mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen, (Hamilton-West & Quine, 2009) och rädslan att bli stämplad som 

hypokondriker eller uppfattas som lata gjorde att sjukdomen doldes inför andra (Baker & 

Wiginton, 1997). 

”And I don’t think they understand the tiredness aspect of it because you look fine. You look 

well, and that is part of the problem at work and everywhere.“ (Lacaille et al., 2007, s. 1274). 

“I was very hesitant for years to tell my symptoms for fear I'd be classified as a neurotic or 

hypochondriac until I began learning more that these were very typical of lupus and they need 

to know them.” (Baker & Wiginton, 1997, s. 134.). 
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Att känna behov av stöd  

I studier (Backman et al., 2007; Brand, Claydon-Platt, McColl & Bucknall, 2009; Iaquinta & 

Larrabee, 2004; Lütze & Archenholtz, 2007) beskrevs det att personer som lever med 

inflammatorisk reumatisk sjukdom kände behov av stöd från andra människor. Vissa förlitade 

sig och fick stöd och support från familj och vänner medans andra inte fick något stöd från 

familjen alls, då de inte har tillräckliga kunskaper om sjukdomen (Backman et al., 2007). 

Behoven av stöd förändrades när sjukdomen blev värre och var särskilt viktigt vid 

sjukdomens tidiga stadium (Brand et al., 2009). Olika typer av stöd beskrevs som praktiska, 

moraliska och emotionella (Backman et al., 2007).   

"Living with RA without family support would be really tragic." (Iaquinta & Larrabee, 2004, 

s. 283). 

I studier (Brand et al., 2009; Iaquinta & Larrabee, 2004, Lütze & Archenholtz, 2007) beskrevs 

vikten av stöd från vårdpersonal och andra personer som levde med sjukdomen. I mötet med 

vården upplevdes det att läkaren inte hade den tid som krävdes för att diskutera annat än de 

fysiska symtomen, och andra frågor samt de känslomässiga behoven hanns inte med (Brand et 

al., 2009). Vidare tyckte personerna att sjuksköterskan behövde en djupare kunskap om 

reumatiska sjukdomar för att kunna uppmuntra dem, ge stöd och visa medkänsla (Iaquinta & 

Larrabee, 2004). Personerna beskrev även behovet av stöd från andra människor som lever 

med inflammatorisk reumatisk sjukdom, särskilt i det tidiga sjukdomsstadiet för att få 

information av andra med längre erfarenhet (Lütze & Archenholtz, 2007). 

“Nurses need a deep awareness of RA that will make them more compassionate, like asking if 

you need pillows for support instead of being surprised when you ask them for one."  

(Iaquinta & Larrabee, 2004, s. 284). 

“In the early course of arthritis I needed to meet others with arthritis. I was so alone. Or 

rather, to meet people with experience, who had gone through more”. (Lütze & Archenholtz, 

2007, s. 67). 
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Att göra det bästa av en dålig situation 

I studier (Baker & Wiginton, 1997; Iaquinta & Larrabee, 2004; Lütze & Archenholtz, 2007 

Stamm et al., 2008) beskrev personerna det som en process att lära sig hantera och leva med 

sin sjukdom. De såg sig själva som överlevare (Baker & Wiginton, 1997), vande sig med 

smärtan och hittade nya tillvägagångssätt och vägar i livet (Lütze & Archenholtz, 2007). 

Sjukdomen hanterades genom ökad kunskap om den och deras mentala attityd var största 

kämpen (Baker & Wiginton, 1997). Sjukdomen hanterades genom att sakta ner, se det som ett 

framsteg att fullborda uppsatta mål (Lempp et al., 2006) samt lyssna på kroppen och leva i 

nuet (Iaquinta & Larrabee, 2004). Att arbeta gav välbefinnande både emotionellt och fysiskt, 

och var värt att kämpas för (Lacaille et al., 2007; Lempp et al., 2006). 

”I live for today and don’t think about next week or about next year”. (Lütze & Archenholtz, 

2007, s. 67) 

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

Larrabee, 2004, s. 285) 

I studier (Backman et al. 2007; Baker & Wiginton, 1997; Brand et al., 2009; Stamm et al., 

2008) beskrev personerna med sjukdom att det var skönt att få ett namn på sin sjukdom. Det 

var en lättnad efter en lång process, en överväldigande känsla (Brand et al., 2009) som ökade 

kroppsmedvetenheten och gav nya perspektiv på livet (Stamm et al., 2008). Den 

överväldigande känslan gjorde att de egentligen inte visste vad sjukdomen betydde (Brand et 

al., 2009). Det fanns hopp och tro om medicinsk forskning, och nya behandlingar som skulle 

kunna bota sjukdomens konsekvenser (Lütze & Archenholtz, 2007). 

”It was such a long process that it was a relief to know that something was wrong with me.” 

(Brand et al., 2009, s. 78) 

“I wasn’t imagining things, there was really something going on, and it had been going on for 

a while. And that was why my feet were so sore all of the time and why my hands were so sore 

. . . yeah, it was good to hear that [diagnosis].” (Backman et al., 2007, s. 386) 

Sjukdomen hade ändrat deras syn på ohälsa och sjukdom, och de kände att de klarade det med 

familj och vänners hjälp (Lempp et al., 2006) samt tankar att det fanns andra som hade det 

värre än de själva och att de var priviligerade att de kunde ta hand om sig själva (Repping-
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Wuts et al., 2007). Sjukdomens fysiska restriktioner hade fört familjen mer samman och gjort 

barnen mer oberoende (Backman et al., 2007). 

“There is no reason for me to complain. There are others with diseases that are much more 

difficult; compared to other patients with my illness.. I feel privileged that I can take care of 

myself’’ (Repping-Wuts et al., 2007, s. 999). 

“In an odd way, it’s not so bad, because when I cannot move so much, or don’t go out, it’s 

kind of bringing the family together.” (Backman et al., 2007, s. 385) 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att leva med inflammatorisk 

reumatisk sjukdom. Analysen resulterade i fem slutkategorier; Att känna sig begränsad och 

inte kunna leva upp till förväntningar; Att känna osäkerhet inför framtiden; Att känna sig 

missförstådd av andra; Att känna behov av stöd; Att göra det bästa av en dålig situation. 

I kategorin att känna sig begränsad och inte kunna leva upp till förväntningar framkom det att 

vardagliga aktiviteter samt fritidsaktiviteter blev svåra att utföra. Liknande resultat 

framkommer i Asbring (2000) där personerna beskriver svårigheter att kunna delta i 

aktiviteter pågrund av utmattning och sviktande hälsa, och pågrund av detta drar de sig undan 

det sociala livet och fritidsaktiviteter. Enligt Asbring (2000) görs detta ibland även som en 

strategi för att undvika situationer där andra har förväntningar på dig, vilket även framkom i 

detta resultat där fritidsaktiviteter gavs upp eftersom de hade fått ställa in ofta och inte ville 

vara en börda för andra. Att avstå från specifika aktiviteter gör att de undviker att bli besvikna 

eller väldigt utmattade, och bortväljandet av aktiviteter som beskrivs i resultatet skulle kunna 

förstås som en copingstrategi för att hantera sjukdomen. Detta är något som även 

framkommer i Ramjeet, Smith och Adams (2008) studie som beskriver olika copingstrategier 

hos personer som lever med reumatoid artrit. En av copingstrategierna som beskrivs är att 

personerna justerar sina vardagliga aktiviteter och rutiner för att anpassa sig till sjukdomen.  

Även svårigheter på arbetet framkom i resultatet, arbetet tröttade ut dem så de inte orkade 

med övriga vardagen och om de inte kunde arbeta kändes det som en identitetsförlust, vilket 

också framkommer i Asbring (2000) som beskriver att känslor av isolering och utanförskap 

uppkommer då personerna inte längre kan arbeta, och det i sin tur påverkar även familjen. 

Vidare visade resultatet på variationer angående arbetet. Det kunde dels beskrivas som en 

mardröm att arbeta men samtidigt en förlust av identiteten då de inte kunde det. Som Asbring 
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(2000) beskriver det i kombination med resultatet kan arbetet förstås som viktig för personer 

med sjukdom då det ger struktur och social tillfredsställelse men samtidigt något som kan 

vara väldigt utmattande och ge påverkan på familjelivet.  

Asbring (2000) och Sells, Sledge, Wielandy, Waldenz, Flanagan, Miller och Davidson (2009) 

beskriver också ekonomiska svårigheter vid att inte kunna arbeta, något som inte framkom i 

denna litteraturstudie. Varför inte ekonomiska aspekterna fanns med där kan ha och göra med 

både artiklarnas intervjufrågor och att de fokuserade mer på subjektiva upplevelser av att leva 

med sjukdom.  

I kategorin att känna sig missförstådd av andra var den reumatiska sjukdomens osynlighet ett 

problem. När sjukdomen inte sågs på ytan hade andra svårt att förstå dem och deras känslor, 

vilket personer med kroniska sjukdomar även beskriver i studier av Delmar, Bøje, Dylmer, 

Forup, Jakobsen, Møller, Sønder och Pedersen (2005, 2006). Det framkommer att sjukdomens 

osynlighet gör det svårt för personerna att både få hjälp och att be om hjälp. En person i 

studien av Delmar et al. (2005) förklarar att ifall ”en arm skulle saknas” skulle 

funktionshindret vara synligt för andra och de förstår och erbjuder hjälp, men med ett osynligt 

funktionshinder gör det svårt att våga be om hjälp. Utifrån resultatet i litteraturstudien samt 

från studier av Delmar et al. (2005, 2006) verkar det vara gemensamt för personer som lever 

med ”osynliga sjukdomar” att de lätt blir missförstådda då andra inte ser och förstår deras 

symtom. Kunskaper om dessa sjukdomar behövs därför för en ökad förståelse för dessa 

personer. 

Det behov av stöd från familjen som framkom i studiens resultat framkommer även i en studie 

av Sells et al. (2009) som beskriver att personer med kronisk sjukdom känner tröst i att få stöd 

av andra. Att ha en person som finns där för dem gör att de klarar av vardagen bättre, och att 

de lättare håller modet uppe. Förutom socialt stöd var det även viktigt för deltagarna att få 

praktiskt stöd med till exempel hushållssysslor, i likhet med resultatet i litteraturstudien där de 

utryckte behovet av både emotionellt, praktiskt och moraliskt stöd. Att få stöd av andra som 

lever med sjukdom, och se andra som har det värre än en själv framkommer som viktigt i 

studien av Delmar et al. (2006). Liknande framkommer i resultatet i denna litteraturstudie där 

personerna beskriver att de inte kände sig lika ensamma när de träffade andra som levde med 

sjukdom, särskilt de som gått igenom mer än de själva.  

I denna litteraturstudie framkom det även att personerna med reumatisk sjukdom önskade att 

vårdpersonal hade en djupare kunskap om reumatiska sjukdomar för att kunna uppmuntra, ge 
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stöd och visa medkänsla. Toombs (1993, s. 97-98, 102) beskriver att det behövs en delad 

förståelse mellan personen med sjukdom och vårdaren. Förstår vårdaren den sjukes livsvärd, 

hur det är att leva med sjukdom kan vårdaren utveckla en empatisk förståelse. En empatisk 

förståelse kan fås både genom att själv gått igenom sjukdom men även genom erfarenhet av 

andra som lever med sjukdom. Ibland behövs det medicinska sättas åt sidan och istället 

fokusera på de känslomässiga upplevelserna av att hur det är att vara sjuk. Att ha en empatisk 

förståelse liknar behoven som framkom i resultat i denna litteraturstudie där de utryckte 

önskemål om att sjuksköterskan bör fråga om de ville ha en extra kudde i sängen istället för 

att de ska behöva fråga efter en. Det visar att det inte endast handlar om att behandla 

sjukdomen och dess symtom med exempelvis läkemedel, utan att omtanke och omvårdnad i 

allmänhet hjälper och stöttar personerna med sjukdom.  

I kategorin att göra det bästa av en dålig situation i framkom det att det var en process att lära 

sig leva med sin sjukdom, vilket även Asbring (2000) tar upp i sin studie. Asbring (2000) 

beskriver en process att hitta en ny identitet och att hur länge detta tar varierar från person till 

person. Många personer har varit sjuka länge innan de får en diagnos och först när denna fås 

kan processen fortsätta, vilket även framkom i resultatet där diagnosen upplevdes som en 

lättnad och gav en överväldigande känsla. I studien av Delmar et al. (2005) förklarar 

personerna som lever med kronisk sjukdom att de känner hopp inför framtiden. De hoppas att 

forskningen går framåt både medicinskt och tekniskt som ska kunna hjälpa dem att leva ett 

normalt liv. Att leva med hopp om nya behandlingar beskriver även Afrell, Biguet och 

Rudebeck (2007). Liknande känslor av hopp och tro på forskning och nya behandlingar 

framkom också i resultatet i vår litteraturstudie.  Att ta ansvar och bestämma över sitt liv 

förklarar Delmar et al. (2006) som ett sätt att gå vidare i livet. En person med diabetes 

beskriver ”..you have to get into it and live with it…. You have to do it, or you´ll go down 

with it…”. Liknande framkom i detta resultat då personerna såg sig själv som överlevare och 

lärde sig leva med sjukdomen med hjälp av den mentala styrkan.  

I denna litteraturstudie framkom det att personerna som lever med reumatisk sjukdom kände 

en ovisshet inför framtiden, vårdpersonalen upplevdes ofta som stressade och de kände att 

tiden inte fanns att diskutera andra behov än de fysiska. Arvidsson et al. (2006) beskriver i sin 

studie att personer som lever med kronisk sjukdom upplever att de inte har kontroll över sitt 

liv och detta leder till många frågor samt osäkerhet inför framtiden. Personen behöver en 

sjuksköterska som har ett holistiskt synsätt, som finns där och ser hela personen som en 

helhet. Sjuksköterskan fokuserar på personens egna resurser och förmågor och gör denne mer 
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involverad, och ger därför möjligheten till kontroll över sin situation och sitt liv. Även Berg 

och Danielson (2007) beskriver vikten av ett holistiskt synsätt där sjuksköterskan tar tillvara 

på personens egna resurser och tillsammans bygger upp en vårdande relation. Sjuksköterskan 

måste utveckla nya färdigheter för att hjälpa patienten till självvård och självhjälp genom 

hälsofrämjande insatser (Rodwell, 1996). Sjuksköterskan bör trots stress, ta sig tid för 

patienten och tillåta alla sorters frågor. Att sjuksköterskan inte rusar in på rummet, säger det 

som ska sägas och sedan går igen upplevs som viktigt för relationen patient och sjuksköterska 

emellan. Att finnas där för patienten och diskutera andra saker såsom tidigare erfarenheter i 

livet och lyssna på vardagliga problem upplevdes som viktigt för relationen (Arvidsson et al., 

2006; Berg & Danielsson, 2007). 

Utifrån resultatet framkom det att personerna med inflammatorisk reumatisk sjukdom behöver 

stöd av sjuksköterskan för att hantera sin situation. För att hjälpa dessa personer skulle 

empowerment kunna användas. Enligt Rodwell (1996) är empowerment ett partnerskap med 

gemensamt beslutsfattande, där individen får frihet och ansvar över sig själv och sina val. 

Empowerment kan hjälpa personer till att förändra, ge resurser, möjligheter och auktoritet till 

att förändra sin situation. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten till empowerment genom att ge 

råd och bekräftelse på deras känslor, känner de sig trötta efter en arbetsdag kan de ta beslutet 

att gå och vila utan att känna dåligt samvete pågrund av detta (Arvidsson et al., 2006). Att lära 

sig leva med sin sjukdom kan förutom hjälp av empowerment även hanteras med en ökad 

känsla av KASAM som innehåller de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att det som händer är förutsägbart, det vill säga att det 

går att ordna och förstå även fast det kommer plötsligt. Hanterbarhet innebär de resurser man 

har omkring sig, som närstående och vänner. Meningsfullhet innebär att livet har en 

känslomässig innebörd som är värd att kämpas för (Antonovsky 2007, s 44-46). Som 

sjuksköterska kan man hjälpa personen till att känna meningsfullhet i sin situation genom att 

finnas där som stöd och ge information så de känner begriplighet och hanterbarhet i sin 

sjukdom.  

Metoddiskussion 

Vår litteraturstudie har en kvalitativ ansats och är analyserad med manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys lämplig 

när subjektiva upplevelser ska beskrivas, och därför passar den in i vår studie som beskriver 

upplevelser av att leva med reumatisk sjukdom. 
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Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) utvecklas studiens trovärdighet utifrån kriterierna; 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Med pålitlighet menas att studien ska gå att 

göras om av andra och få liknande resultat. I vår litteraturstudie har vi presenterat sökord och 

utvalda artiklar (Tabell 1 och 2). Artiklarna till vår litteraturstudie hittades via sökmotorerna 

Pubmed och Cinahl som är två databaser lämpade för omvårdnadsforskning (Willman et al., 

2006, s. 72-73). De utvalda artiklarna är lästa och noggrant kvalitetsgranskade enligt 

granskningsprotokoll H av Willman et al. (2006, s. 156-157) och endast studier med medel 

och hög kvalitet är inkluderade. Studiens pålitlighet kan påverkas av att vi båda har en liten 

erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys samt att studien genomfördes under tidspress.   

Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) innebär bekräftelsebarhet att analysen är gjord utan 

förutfattade meningar, forskaren ska inte ha blandat in sina egna åsikter eller sina egna 

värderingar. Resultatet ska spegla sanningen, det som deltagarna faktiskt säger. I vår 

litteraturstudie har vi tänkt på att välja meningsenheter som motsvarar syftet, sedan har dessa 

översatts och kondenseras och detta har vi försökt göra så textnära som möjligt för att inte 

kärnan skulle gå förlorad. För att minimera risken för feltolkning när översättningen skedde 

har olika uppslagsverk används. Slutkategorierna är även presenterade med citat för att stärka 

dess innehåll.  

Med överförbarhet menas att resultatet ska gå att överföras och användas i ett annat liknande 

sammanhang eller grupp (Polit & Beck, 2008, s. 539). Vid en kvalitativ studie är det upp till 

läsaren att avgöra om studien är överförbar, och författaren kan själv ge förslag på detta 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vår litteraturstudie innehar överförbarhet då studien omfattar 

personer med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna RA, AS och SLE som är tre stora 

kroniska sjukdomar som drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Resultatet som framkom 

kan därför tänkas överföras på personer som lever med dessa tre sjukdomar. Det kan även 

tänkas att övriga reumatiska sjukdomar har liknande upplevelser som de tre vi studerade. En 

snedfördelning bland de tre sjukdomarna finns dock i vår litteraturstudie, av de analyserade 

artiklarna till resultatet är det en majoritet innehållande sjukdomen RA jämfört med 

sjukdomarna AS och SLE. Detta beror på att det finns mer forskning om RA sedan tidigare. 

Slutsatser 

Att leva med inflammatorisk reumatisk sjukdom påverkar hela livet på olika sätt för 

personerna med sjukdomen. Det framkommer i resultatet att de ofta känner sig och blir 

begränsade i sitt vardagsliv då vardagssysslor och fritidsaktiviteter blir svåra att utföra. Den 
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ständiga tröttheten gör att arbetet blir tungt att gå till och efter en arbetsdag är de helt 

utmattade. Utmattningen beskrevs som det som hade störst negativ inverkan på deras dagliga 

liv, då de ständigt var trötta. Att vara ständigt trött påverkar familjelivet och skuldkänslor 

gentemot familjemedlemmarna uppstod då de inte kunde vara närvarande som de skulle vilja. 

Känslor såsom ilska, sorg, frustration och depression uppkom även pågrund av sjukdomens 

begränsningar, ofta med den stora utmattningen i bakgrunden.  

Den reumatiska sjukdomen är en osynlig sjukdom, och det framkommer i resultatet att de som 

lever med sjukdomen ofta känner sig missförstådda. Den ständiga tröttheten gör att andra kan 

uppfatta dem som lata på arbetet, och pågrund av tidigare missuppfattningar och rädslan att 

bli stämplad som hypokondrier försöker många personer dölja sin sjukdom inför andra 

människor. Personerna som lever med sjukdom känner behov av stöd från andra människor, 

både familj, vårdpersonal och andra som lever med sjukdomen. Vissa känner att de får stöd 

från sin familj medans andra inte får det, vilket ofta beror på okunskap om sjukdomen och 

dess symtom. Vårdpersonalen upplevs ofta som stressade och okunniga om sjukdomen, och 

personerna som lever med den önskar mer tid, information och medkänsla. 

Att lära sig leva med sin sjukdom framkom att vara en process för att hitta nya vägar i livet. 

Att få en diagnos beskrevs som en överväldigande känsla, något som betyder mycket för att få 

förståelse för sitt mående och kunna gå vidare i livet. Sjukdomen har ändrat deras syn på 

ohälsa och sjukdom och vetskapen om att andra har det värre gör att de känner sig 

privilegierade att kunna klara sig själva. Det framkommer att sjukdomen har fört familjen mer 

samman och personerna med sjukdom satte tilltro och hopp på framtida forskning och nya 

behandlingar.  

Litteraturstudien beskriver upplevelser hos personer som lever med reumatisk inflammatorisk 

sjukdom, och kan därför bidra till ökad förståelse för hur det är att leva med detta. Som 

sjuksköterska kan ett holistiskt synsätt användas, och genom att ta sig tid för personen med 

sjukdom och bekräfta deras känslor kan vi hjälpa dem till empowerment. Känner de 

empowerment kan de lära sig hantera sin sjukdom och få kontroll över sitt liv. För att öka 

medvetenheten och kunskapen hos vårdpersonalen och därefter kunna utveckla en 

individanpassad omvårdnad som ser hela personen, anser vi att det behövs vidare forskning 

om reumatiska sjukdomar och upplevelser kring detta. 
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