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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner och effekten av dessa för individer mellan 18-65 

år med diagnosen reumatoid artrit. Datainsamlingen genomfördes i vetenskapliga 

databaser. Den insamlade datan analyserades och författaren använde 

arbetsterapeutiska praxismodeller som raster vid analys av de funna 

interventionerna. Resultatet presenterades i tre delar, interventioner, 

bedömningsinstrument samt effekten av genomförda interventioner. Resultatet av 

denna litteraturstudie visade att de vanligaste interventionerna som genomförs för 

individer med reumatoid artrit är kompensatoriska åtgärder och åtgärder som 

förbättrar kroppsfunktioner. I resultatet framkom att bedömningar som 

genomfördes med individer som har reumatoid artrit ofta mätte individens 

subjektiva upplevelse och självskattning av aktivitetsproblem på aktivitetsnivå 

medan bedömningar som genomfördes på funktionsnivå i de flesta fall var 

objektiva bedömningar. Studien visade också att flertalet av de studerade 

interventionerna hade en god effekt på individens aktivitetsförmåga. Författaren 

har dragit slutasatsen att mer kunskap behövs om hur aktivitetsträning påverkar 

individer med reumatoid artit vilket kan vara underlag för framtida forskning.  

 

Nyckelord: Reumatoid artrit, intervention, arbetsterapi   
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Abstract 

The aim of this literature review was to review and describe occupational therapy 

interventions and the impact of these in individuals aged 18-65 years with a 

diagnosis of rheumatoid arthritis. Data collection was done through scientific 

databases. The collected data were analyzed by support of occupational therapy 

practice models for interventions. The results are presented in three parts, 

interventions, assessment instruments, and the impact of the interventions. The 

results of this study show that the most common interventions performed for 

individuals with rheumatoid arthritis are compensatory interventions and 

interventions for enhancement of person factors and body functions. The result 

shows that assessments are conducted with individuals who have rheumatoid 

arthritis often measures the individual's subjective experiences on the level of 

activity while assessments carried out on the level of functioning in most cases are 

objective evaluations made by the occupational therapist. The study also shows 

that most of the studied interventions have had a good effect on the individual's 

ability to perform activities. The author suggests that more research is needed 

about occupational skills training impact individuals with rheumatoid arthritis, 

which can be a basis for future research. 

 

Keywords: Rheumatoid arthritis, intervention, occupational therapy 
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Inledning 

Intresset för att genomföra denna litteraturstudie uppstod under utbildningen till 

arbetsterapeut då författaren praktiserade på Vintersol rehabiliteringscentrum på Teneriffa. 

Under praktiken träffade författaren individer med olika reumatiska sjukdomar och deltog i 

rehabiliteringen. Författaren fick då ökad insikt om vilka aktivitetsproblem reumatiska 

sjukdomar kan leda till. Det reumatiska sjukdomarna är många och komplicerade och drabbar 

både barn och vuxna. Under praktikperioden mötte författaren flertalet individer med 

diagnosen reumatoid artrit och fick höra deras berättelser om hur diagnosen påverkade det 

dagliga livet och vilka funktionsnedsättningar sjukdomen leder till. Som blivande 

arbetsterapeut ville författaren se över den forskning som finns publicerad om 

arbetsterapeutiska interventioner för individer som lever med reumatiska sjukdomar.  

 

Bakgrund 

Reumatiska sjukdomar är ett samlingsnamn för de sjukdomar som drabbar kroppens 

rörelseorgan. De drabbar skelettet, leder, muskler och senor och delas in i fyra undergrupper; 

inflammatoriska ledsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar som drabbar vävnader och inre 

organ, sjukdomar som angriper skelett och brosk samt sjukdomar som drabbar kroppen med 

generella och lokala smärttillstånd i rörelseorganen. Orsaken till de reumatiska sjukdomarna 

är ännu okänd men gemensamt för alla är att de kan leda till funktionsnedsättningar för den 

drabbade då de ofta medför smärta, stelhet och inskränkningar i rörelseförmågan (Rantapää- 

Dahlqvis & Jacobsson, 2005; Grefberg & Johansson, 2007; Frostegård, 2006). De reumatiska 

sjukdomarna drabbar individer i alla åldersgrupper och konsekvenserna påverkar både på ett 

individuellt plan och samhällsekonomiskt genom kostnader för hälso- och sjukvården.  

 

Reumatoid artrit 

Reumatoid artrit kallas även för ledgångsreumatism och är den vanligast ställda diagnosen 

inom de reumatiska sjukdomarna i Sverige idag. Det är en systemisk sjukdom som drabbar 

kroppens organ genom inflammation (Rantapää- Dahlqvis & Jacobsson, 2005; Grefberg & 

Johansson, 2007; Frostegård, 2006). Diagnosen ställs i vuxen ålder och kvinnor är en 

överrepresenterad grupp som drabbas av reumatoid artrit. För att diagnostiseras med 

reumatoid artrit uppvisar individen symptom i form av artriter det vill säga leder som svullnar, 

smärtar och känns stela. Andra debutsymptom är inflammation i senskidor och i ledhinnorna. 

Inflammationerna drabbar från början en till flera leder och med tiden ökar antalet leder som 
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drabbas av inflammation (Frostegård, 2006). Sjukdomsbilden och intensiteten i 

inflammationerna varierar från individ till individ. Förutom att kroppens leder blir 

inflammerade engageras ofta inre organ. Individer med reumatoid artrit uppvisar vanligtvis 

problem med torra ögon, påverkan på perifera nerver, förstorade lymfkörtlar och 

hudförändringar. I vissa fall syns även påverkan på hjärta, lungor, njurar och blodbrist. 

Inflammationerna i kroppen leder till en ökad trötthet och värk hos de drabbade och 

morgonstelhet är ett generellt tecken för sjukdomen (Rantapää- Dahlqvis & Jacobsson, 2005; 

Grefberg & Johansson, 2007; Frostegård, 2006). Idag finns ingen botande behandling för 

reumatoid artrit utan fokus ligger på smärtlindring, att bibehålla funktioner och minska 

inflammationerna i kroppen. Detta görs genom farmakologisk och kirurgisk behandling i 

kombination med arbetsterapi och sjukgymnastik (Frostegård, 2006). De reumatiska 

sjukdomarna leder till funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att utföra vardagliga 

aktiviteter och arbete (Frostegård, 2006). 

 

Arbetsterapi 

Den filosofiska grunden inom arbetsterapi är att varje individ är unik och deltar i aktiviteter av 

betydelse som upplevs meningsfulla på det individuella planet. Fisher (2009) menar att 

deltagandet i meningsfulla aktiviteter är en förutsättning för att individen ska uppleva hälsa.  

Kielhofner (2012) förklarar att aktivitet är allting som individen gör och engagerar sig i. De 

aktiviteter som individen utför kan delas in i aktivitetsområden, aktiviteter i det dagliga livet, 

instrumentella aktiviteter som sker i det dagliga livet, arbete och lek. Aktiviteter utspelar sig i 

den tidsmässiga, sociokulturella och fysiska miljö som omger individen (Kielhofner, 2012). 

 

Arbetsterapeuter använder terapeutiska aktiviteter som mål och medel i sina interventioner där 

individen hela tiden är i centrum. Fisher (2009) har utvecklat Occupational therapy 

intervention process modell [OTIPM], en processmodell som vägleder och guidar 

arbetsterapeuten i det professionella resonemanget i arbetet med individer. Fisher (2009) 

beskriver i OTIPM praxismodeller som vägleder arbetsterapeuten i genomförandet av 

interventioner. Praxismodellerna är modell för kompensation, modell för aktivitetsträning, 

modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner samt pedagogisk modell. 

Modell för kompensation förkarar hur arbetsterapeuten använder sin terapeutiska kunskap i 

kombination med aktivitet och åtgärder för att underlätta genomförandet av önskade 

aktiviteter. Det vill säga ge individen möjlighet att med hjälpmedel och anpassning av den 
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omgivande miljön främja individens motivation och deltagande i uppgifter. Modellen för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner innehåller interventioner som 

påverkar den underliggande kapaciteten som varje individ behöver i ett utförande av 

aktiviteter.  Modellen förklarar även hur underliggande kroppsfunktioner berörs och tränas i 

terapeutiska aktiviteter. Fisher (2009) beskriver modell för aktivitetsträning som ett 

tillvägagångssätt då terapeuten använder sig av aktiviteter för att tillsammans med individen 

träna på utförandet i syftet att utveckla och/eller bibehålla förmågan att utföra önskade 

aktiviteter. Den pedagogiska modellen innehåller interventioner med pedagogiska inslag, 

konsultation, interventioner som genomförs i program för större grupper där deltagarna 

tillsammans kan diskutera strategier och aktiviteter. 

 

Fisher (2009) beskriver i praxismodellen ett top-down perspektiv. Top-down perspektivet 

innebär att arbetsterapeuten intar ett klientcentrerat arbetssätt och fokuserar på individens 

utförandesammanhang för att identifiera styrkor och svagheter. Utförandesammanhanget ger en 

samlad bild av klientens omgivning, motivation, vanor, roller, kulturella och sociala situation, 

vilka resurser som finns att tillgå, de uppgifter som utförs samt kroppsfunktioner och 

anpassningsförmåga. Top-down perspektivet används med fördel för att anpassa rehabiliteringen 

utifrån individens behov och önskemål. Processmodellen tydliggör även professionens unika 

aktivitetsfokus och stödjer arbetsterapeuten vid utredning av klientens aktivitetsproblem och 

genomförande av åtgärder (Fisher, 2009).  

 

I OTIPM förklarar Fisher (2009)  att bedömning av vilka interventioner som ska genomföras 

bör baseras på både subjektiva och objektiva mätningar. Fisher (2009) beskriver att individen 

själv bör delge sin upplevelse av aktivitetsnivån i kombination med arbetsterapeutens 

objektiva bedömning innan interventioner inleds för att sedan kunna fastställa om 

interventionen haft någon effekt på individens aktivitetsutförande.   Bedömningar genomförs 

även på funktionsnivå, då individens fysiska funktion fastställs. Fisher (2009) förklarar att 

bedömningarna ligger till grund för att arbetsterapeuten tillsammans ska planera och 

genomföra interventioner. Utifrån individens subjektiva bedömning och arbetsterapeutens 

objektiva bedömning sammanställs individens utgångsläge. Målet fastställs utifrån individens 

behov och önskan av att kunna utföra meningsfulla aktiviteter.  Efter interventionen 

genomförs samma bedömning för att fastställa om interventionen har haft någon effekt på 

individens aktivitetsutförande.  
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Arbetsterapi och reumatoid artrit 

Att leva med diagnosen reumatoid artrit ger fysiska nedsättningar vilket påverkar utförandet 

av dagliga aktiviteter exempelvis personlig vård, hushållssysslor och deltagande i sociala 

sammanhang (Ottenwall-Hammar & Håkansson, 2013). Målet med arbetsterapeutiska 

interventioner är att underlätta individers utförande av dagliga aktiviteter. I arbetsterapeutens 

roll ingår även att bidra till en ökad livskvalitet, ökad känsla av kontroll och förmåga att 

utföra önskade aktiviteter (Ottenwall-Hammar & Håkansson, 2013). Interventionerna som 

genomförs av arbetsterapeuter för individer med reumatoid artrit syftar till att bibehålla 

och/eller utveckla aktivitetsförmåga hos individen, förse individen med information om 

sjukdomens påverkan på aktiviteter samt möjliggöra aktiviteter genom aktivitetsträning, 

åtgärder för att kompensera den nedsatta förmågan, hjälpmedelsförskrivning och förändringar 

i individens miljö (Steultjens, Dekker, Bouter, Van Schaardenburg, Kuy & Van Den Ende, 

2002; Fisher, 2009; Hammond & Freeman, 2004; Nordensköld, 2005). En viktig del i de 

arbetsterapeutiska interventionerna för den specifika gruppen är ofta smärtlindrande. Smärta 

påverkar aktivitetsutförandet och ger inskränkningar i rörlighet, styrka och uthållighet 

(Nordensköld, 2005; Ottenwall-Hammar & Håkansson, 2013). Interventionerna ska även 

sträva mot att individen uppnår ökat välbefinnande genom en kombination av terapeutiska 

och pedagogiska interventioner (Fisher, 2009; Hammond & Freeman, 2004). Det ingår även i 

interventionerna att tydliggöra vikten av balans mellan aktivitet och vila för denna specifika 

grupp. 

 

Aktivitetsförmåga vid reumatoid artrit 

Aktivitetsförmåga avser den förmåga individen har att ta tillvara på sina resurser och nyttja 

dessa på ett tillfredställande sätt. Begreppet innefattar de psykiska, fysiska, sociala och 

intellektuella resurser som finns inom individen (Nordensköld, 2005). Ottenwall-Hammar & 

Håkansson (2013) beskriver hur arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till att den som 

lever med reumatoid artrit kan finna lösningar på sina aktivitetsproblem och fortsätta 

engagera sig i önskade aktiviteter. Aktivitetsförmågan hos individer med diagnosen reumatoid 

artrit påverkas av fysiska faktorer då individen upplever smärta, stelhet och svullnad i 

kroppens leder. Ehrmann-Feldman, Bernatsky, Lévesque, Tram Van, Houde & April (2010) 

beskriver hur felställningar och ledinflammationer påverkar individens självständighet och 

förmåga att utföra aktiviteter. Nydiagnostiserade individer upplever svårigheter att utföra 

vardagliga sysslor under de första fem åren av sjukdomen. Forskning visar att de övre 
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extermiteterna drabbas först (Stamm, Lovelock, Stew, Nell, Smolen, Machold, Jonsson & 

Saldo, 2009; Hammond & Freeman, 2004; Adams, Burridge, Mullee, Hammond & Cooper, 

2003; Chen & Guistino, 2007). Individens möjligheter att utföra aktiviteter påverkas även av 

den omgivande miljön i relation till den kapacitet individen har att utföra den specifika 

aktiviteten. Ottenwall-Hammar & Håkansson (2013) beskriver i sin studie att det är viktigt att 

individer med diagnosen reumatoid artrit kan utföra sina dagliga aktiviteter för att uppleva en 

god hälsa. 

 

Efter att tagit del av befintlig forskning på området reumatoid artrit och arbetsterapeutiska 

interventioner drar författaren slutsatsen att det finns litteraturöversikter men de är 

publicerade i början på 2000-talet (Steultjens et.al, 2002). Författaren ville därför studera 

utvecklingen av forskningsområdet ytterligare och identifiera nuvarande kunskapsläge samt 

göra en sammanställning av detta. Författaren anser att en sådan sammanställning kan vara till 

nytta för arbetsterapeuter som är verksamma inom området och även för individer som har 

diagnosen reumatoid artrit.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva och sammanställa de arbetsterapeutiska 

interventioner som genomförts för individer mellan 18-65 år med reumatoid artrit samt om 

interventionerna som genomförts har någon effekt. 

 

Frågeställningar 

Vilka interventioner genomförs? 

Vilka bedömningsinstrument används för att utvärdera effekten av genomförda 

interventioner? 

Vilken effekt har de genomförda interventionerna? 

 

Metod 

Design 

Författaren har i denna litteraturöversikt utgått från Fribergs (2012) modell för 

litteraturbaserade examensarbeten. Litteraturöversikt valdes då det är en bra metod att 

använda enligt Friberg(2012) när syftet är att ge en överskådlig bild av publicerad forskning 

inom ett speciellt område. Tio vetenskapliga artiklar kom att används som underlag för analys 
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av data.  Data samlades in genom litteratursökning i vetenskapliga databaser och artiklarna 

analyserades utifrån syfte och frågeställningar i enighet med vad Friberg (2012) beskriver. I 

studien har kvantitativa artiklar inkluderats.  

 

Litteratursökning 

Författaren har i inledningsskedet genomfört en bred sökning för att inta ett 

helikopterperspektiv och skapa en översikt av den publicerade forskning som finns på det 

valda området (Friberg, 2012). Sökningen efter litteratur genomfördes i Maj 2013. Författaren 

valde att använda sökorden occupational therapy och rheumatoid arthritis och söningarna 

genomfördes i databaserna Amed, Cihnal, Pubmed och Psycinfo som innehåller publicerad 

forskning på området medicin och arbetsterapi. Författaren valde sedan att begränsa 

sökningen genom att kombinera occupathional therapy och rheumatoid arthritis med 

intervention, women, effec*, intervention studies och assistive device. Sökningarna gav 

sammanlagt 756 artiklar inklusive dubbletter. Författaren läste samtliga titlar och valde ut 285 

abstrakt för vidare granskning (se bilaga 1, översikt av artikelsökning). Utifrån abstrakt valdes 

22 artiklar ut för mer ingående granskning och författaren valde utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier ut 10 artiklar att ingå i studien (se bilaga 2, artikelöversikt). 

 

Urval 

Författaren begränsade sökningarna genom urval i enighet med Friberg (2012). De artiklar 

som inkluderades var publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan januari 2000 och maj 

2013. Inledningsvis läste författaren titel och abstrakt och tog därefter ställning till om 

artikeln skulle inkluderas eller exkluderas i denna litteraturstudie. De artiklar som 

inkluderades i studien handlade om individer i åldern 18 till 65 år med diagnosen reumatoid 

artrit. De beskrev arbetsterapeutiska interventioner samt redovisade  resultat av dessa. 

Ytterligare krav för inklusion var att artiklarna skulle vara peer-rewievd och publicerade på 

engelska samt motsvara studiens syfte. Artiklar som inte redovisade effekten av 

interventionerna exkluderades samt artiklar som handlade om personer med reumatiska 

sjukdomar i kombination med andra sjukdomar. Även studier där flera professioner 

samarbetade, metaanalyser och litteraturöversikter har exkluderats.  
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Dataanalys 

Tio vetenskapliga artiklar har ingått i studien och författaren har granskat studiernas kvalitet 

enligt de granskningsmallar för kvantitativa studier som Friberg (2012) beskriver. Studiernas 

vetenskapliga bevisvärde har fastställts i enlighet med vad Britton (2000) beskriver. 

Kvalitetsgranskningen visade att studierna kunde inkluderas utifrån syfte och frågeställningar 

och studiernas vetenskapliga kvalitet uppfyllde kraven. Studiernas bevisvärde har graderats i 

lågt och medelhögt bevisvärde i enlighet med vad Britton (2000) förespråkar. Resultatet av 

studiernas bevisvärde presenteras i resultatet, tabell 3. Författaren har läst artiklarna flertalet 

gånger för att få en god uppfattning av innehåll och resultat av studierna. Författaren har 

analyserat det insamlade materialet och sökt likheter och skillnader utifrån syfte och 

frågeställningar i de valda studierna i enlighet med Friberg (2012). För att analysera de 

interventioner som studerats valde författaren att använda ett raster.  

 

Analysen av genomförda åtgärder gjordes genom att författaren använde de praxismodeller 

som Anne Fisher (2009) beskriver i OTIPM som raster. Vid analys av det insamlade 

materialet insåg författaren att interventionerna som framkom inte alltid sammanföll med med 

Fishers(2009) beskrivning av praxismodellerna. Fisher (2009) förklarar exempelvis i modell 

för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner att aktiviteten används i 

rehabiliteringssyfte. Detta skiljer sig från vad som framkom vid analysen, där interventioner 

för personliga faktorer och kroppsfunktioner enbart innehåller fysisk träning som tex 

handträning med vikter.  Författaren valde då att placera in interventionen under den 

interventionsmodell som bäst överensstämde. Resultatet av analysen presenteras i tabell 1. 

 

För att besvara frågeställningen gällande hur effekten av genomförda interventioner 

utvärderats har författaren valt att studera med vilka instrument som bedömningar 

genomförts. Författaren utgick från Fisher (2009) som förklarar att bedömning av 

interventioner bör ske genom subjektiva och objektiva mätningar när aktivitetsnivån fastställs. 

Fisher (2009) beskriver att individen själv bör delge sin upplevelse av aktivitetsnivån i 

kombination med arbetsterapeutens objektiva bedömning innan interventioner inleds för att 

sedan kunna fastställa om interventionen haft någon effekt på individens aktivitetsutförande.  

Bedömningar genomförs även på funktionsnivå, då individens fysiska funktion fastställs 

genom objektiva bedömningar av arbetsterapeuten. Författaren redovisar resultatet av 

analysen i en tabell 2 för att ge en överskådlig bild om bedömningen skett på aktivitets eller 
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funktionsnivå samt om bedömningen varit objektiv och/eller subjektiv. Resultatet av analysen 

gällande vilka bedömningsinstrument som används, aktivitetsnivå, funktionsnivå samt om 

bedömningen är objektiv/subjektiv redovisas i tabell 2.  

 

Utifrån analysen har författaren sammanställt de signifikanta effekter som redovisas i 

studierna. Författaren har valt att presentera studiernas design, genomförda interventioner, 

signifikanta effekter samt bevisvärdet i tabell 3. 

 

Etiska aspekter 

Denna litteraturstudie innehåller en sammanställning av forskning publicerad i vetenskapliga 

databaser. De artiklar som inkluderats i studien är därför etiskt granskade och godkända. Vid 

genomförandet av litteraturstudier är de etiska riskerna små då författaren inhämtar data från 

publicerade skrifter istället för individer. Författaren har baserat sitt urval på kriterier för 

inklusion och exklusion samt att studierna skulle svara mot författarens syfte. Då de 

analyserade artiklarna är skrivna på engelska finns en viss risk att författaren kan ha tolkat det 

insamlade materialet på ett felaktigt sätt, särskilt då författaren genomfört studien på egen 

hand. Författaren är medveten om dessa risker och anser att nyttan med studien överväger de 

etiska riskerna. 

 

Resultat 

Resultatet av dataanalysen redovisas i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Tabell 

1 beskriver de arbetsterapeutiska interventioner som genomförs i förhållande till 

praxismodellerna i Fisher (2009). Tabell 2 beskriver de bedömningsinstrument som 

arbetsterapeuten använder, om bedömningen skett på aktivitets- eller funktionsnivå samt om 

bedömningen är subjektiv eller objektiv. Tabell 3 visar effekten av de genomförda 

interventionerna. 

 

Interventioner 

Resultatet av analysen visar att de vanligaste interventionerna som genomförs för individer 

med reumatoid artrit är kompensatoriska interventioner och interventioner för förbättring av 

och kroppsfunktioner. Det förekommer även interventioner för aktivitetsträning och 

pedagogiska interventioner. Resultatet av analysen visar även att kompensatoriska 
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interventioner, pedagogiska interventioner och interventioner för förbättring av 

kroppsfunktioner ofta genomförs i kombination med varandra. 

 

Tabell 1. Arbetsterapeutiska interventioner i förhållande till praxismodellerna i (Fisher, 

2009).  

Interventioner 

beskrivna i studerade 

artiklar 

 

 

Modell för 

kompensation 

Modell för 

aktivitetsträning 

Pedagogisk 

modell 

Modell för förbättring av 

personliga faktorer och 

kroppsfunktioner 

Strategier för 

kompensation 

2, 3, 4, 5, 7, 8    

Anpassning av miljön 1, 10    

Förskrivning av 

hjälpmedel 

1, 4, 5, 8,10    

Information i grupp   1,3,7,8  

ADL-träning  7, 8   

Träningsprogram    1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Smärtlindring    3 

*Siffrorna hänvisar till artiklarna i bilaga 2 

 

Modell för kompensation  

Resultatet av analysen visar att de vanligaste interventionerna för individer med reumatoid 

artrit är kompensatoriska åtgärder sett till Fisher (2009) praxismodeller. De vanligaste 

åtgärderna som genomförs är att lära ut kompensatoriska strategier. Det kan vara att lära 

individen ledbesparande arbetssätt, ergonomiska råd och tekniker gällande kroppshållning och 

aktivitetsutförande. Åtgärderna utförs i syfte att underlätta aktivitetsutförandet (Hammond & 

Freeman, 2001; Henderson & McMillan, 2002; Macedo, Oakley, Panayi & Kirkham, 2009). 

Analysen visar att förskrivningen av hjälpmedel är en vanlig åtgärd vid svårighet att utföra 

dagliga aktiviteter (Malcus-Johnson, Carlqvist, Sturesson &, Eberhardt, 2005; Hammond, 
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Young & Kidao, 2004; Hammond & Freeman, 2001; Mathieu, Marotte, Battistini, Sarrazin, 

Berthier & Miossec, 2009; Henderson & McMillan, 2002; Rönningen & Kjeken, 2008; 

Niedermann, Kubli, Ciurea, Steurer-Stey, Villiger & Stefan Büchi, 2012; Baillet, Payraud, 

Niderprim, Nissen, Allenet, Franc, Grange, Casez, Juvin & Gaudin, 2009; Boer, Peeters, 

Ronday, Mertens, Huizinga & Vlieland, 2009). 

Hjälpmedel som provas ut och förskrivs för användning i hushållsaktiviteter är till exempel 

tång med fjädrande handtag, specialanpassade knivar, potatisskalare och osthyvel, sax, 

griptång, grepp-stöd samt elektriska flasköppnare (Malcus-Johnson et al., 2005; Baillet et al., 

2009).  Analysen visar att arbetsterapeuten genomför förändringar i individens hemmiljö 

genom att förskriva hjälpmedel som underlättar den personliga vården. Exempel på sådana 

hjälpmedel är duschstolar, badbrädor och badkarshiss. I resultatet av analysen framgår även 

att arbetsterapeuten genomför kompensatoriska interventioner när de provar ut och 

tillhandahåller individen med olika förflyttningshjälpmedel som tillexempel elscooter, 

rullstol, cykel med elektrisk motor (Malcus-Johnson et al., 2005; Baillet et al., 2009). 

Arbetsterapeuterna provar ut även ut, tillverkar och instruerar individen i användandet av 

olika ortoser, handledsstöd och viloskenor med syfte att underlätta aktivitetsutförande, 

kompensera nedsatt förmåga och ge stöd vid vila. (Hammond et al. 2004; Hammond & 

Freeman, 2001; Mathieu et al., 2009; Rönningen & Kjeken, 2008; Niedermann et al., 2012; 

Baillet et al.2009). 

 

Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

Resultatet av analysen visar att den näst vanligaste interventionen är förbättring av 

kroppsfunktioner. Individerna deltar i träningsprogram som är individuellt anpassade. I 

studier framhålls framför allt träningsprogram för de övre extremiteterna med fokus på 

funktionsträning av händerna (Malcus-Johnson et al., 2005; Hammond & Freeman, 2001; 

Henderson & McMillan, 2002). Rönningen & Kjeken (2008) beskriver att handträningen 

genomförs med olika övningar exempelvis att träna fingrarnas ledrörlighet med lera eller en 

boll som motstånd för att öka muskelstyrkan. Övningar som genomförs med och utan 

motstånd är exempelvis volar- och dorsalflexion av handleden, pronation och supination av 

handen och underarmen samt fingerövningar.  
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I analysen framkommer det i flera studier hur arbetsterapeuten ger individerna 

hemträningsprogram med syftet att göra träningsperioden mer intensiv samt för att träningen 

skall upprätthållas efter programmets slut (Malcus-Johnson et al.2005; Hammond & Freeman, 

2001; Henderson & McMillan, 2002). Rönningen & Kjeken (2008) förklarar att individerna 

får broschyrer med bilder och beskrivningar av övningar samt instruktioner om hur ofta 

övningarna ska genomföras och hur många upprepningar som bör göras vid varje 

träningstillfälle. I en studie beskrivs hur arbetsterapeuten använder sig av smärtlindrande 

interventioner med värme och kyla i syfte att förbättra underliggande funktioner (Hammond 

& Freeman, 2001). 

 

Pedagogisk modell 

Resultatet av analysen visar att arbetsterapeuter använder sig av pedagogiska metoder när de 

genomför interventioner i grupper. I dessa gruppinterventioner fick deltagarna bland annat 

information om ledbesparande arbetssätt, de fick lära sig strategier för att öka förtroendet på 

den egna förmågan och information om reumatoid artrit (Malcus-Johnson et al., 2005; 

Hammond & Freeman, 2001; Niedermann et al., 2012; Macedo et al. 2009). I grupperna får 

individerna tillsammans diskutera lösningar och utbyta erfarenheter om vanliga problem i det 

dagliga livet. Utbildningsprogrammen innehåller kompensatoriska inslag i form av utbildning 

och information om hur lederna påverkas vid reumatoid artrit, deltagarna får se 

demonstrationer och göra praktiska övningar i de ledbesparande teknikerna (Hammond & 

Freeman, 2001). 

 

Modell för aktivitetsträning  

Analysen visar att arbetsterapeuter genomför träning av dagliga aktiviteter i aktivitetsträning 

tillsammans med klienterna (Malcus-Johnson et al.2005; Macedo et al. 2009). Behandlingen 

innehåller övningar då klienten tränar på att utföra vardagliga aktiviteter tillsammans med 

arbetsterapeuten, exempel på detta är träning av köksaktiviteter. Syftet med träningen är att 

klienterna ska klara av att utföra aktiviteter självständigt även i fortsättningen samt förbättra 

aktivitetsförmågan (Malcus-Johnson et al., 2005). 

 

Bedömningsinstrument 

Resultatet av analysen visar att de bedömningar som genomförs för att utvärdera 

interventioner med individer som har reumatoid artrit, ofta mäter individens subjektiva 
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upplevelse och självskattning av aktivitetsproblem på aktivitetsnivå (Malcus-Johnson et al., 

2005; Hammond et al., 2004; Mathieu et al., 2009; Rönningen & Kjeken, 2008; Macedo et al., 

2009; Baillet et al., 2009). Det kan även utläsas att de bedömningar som genomförs på 

funktionsnivå i de flesta fall är objektiva bedömningar som arbetsterapeuten genomför 

(Hammond et al., 2004; Hammond & Freeman, 2001; Mathieu et al., 2009; Rönningen & 

Kjeken, 2008; Niedermann et al., 2012; Macedo et al., 2009; Baillet et al., 2009). De flesta 

studier beskriver hur bedömning genomförs på aktivitets- och funktionsnivå där flera 

bedömningsmetoder kombineras (Hammond et al., 2004; Hammond & Freeman, 2001; 

Mathieu et al., 2009; Rönningen & Kjeken, 2008; Niedermann et al., 2012; Macedo et al., 

2009; Baillet et al., 2009). 

 

Tabell 2. Bedömningsinstrument samt om bedömning skett på aktivitets och/eller 

funktionsnivå samt om bedömning skett genom subjektiv och/eller objektiv bedömning.  

Bedömningsinstrument Funktions 

nivå 

objektivt 

Funktionsnivå 

subjektiv 

Aktivitets 

nivå 

objektiv 

Aktivitetsnivå 

subjektiv 

Signals of functional impairment 

(SOFI) 

   2 

Stanford health assessment 

questionaire (HAQ) 

   1,2,4,6,8,9 

The Arthritis Impact Measurment 

Scale 2 (AIM2) 

3    

28 tender and swollen joint count 2    

Atrithis self efficacy Scale (ASES)  2  2,3 

Jamar dynamometer 2,3,7    

Martin Vigorimeter 4    

VAS-skala  6  7,8 

Joint behavior assessment-objektiv   3  

Grip ability test GAT 6    

Joint protection behavior assessment 

D-JPBA-objektiv 

 

 

   7 
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Bedömningsinstrument Funktions 

nivå 

objektivt 

Funktionsnivå 

subjektiv 

Aktivitets 

nivå 

objektiv 

Aktivitetsnivå 

subjektiv 

Sequental occupational dexterity 

assessment (SODA) 

8    

Dourus handindex DHI 9   9 

Roeder manupulatitive test 8    

Grip and pinch-test 8    

Five-finger position grip test 8    

EULAR28 (stelhet) 3    

The joint aligment motion 3    

Self-efficacy Pain and other 

symptoms subscale 

 3  3 

COPM    8 

*Siffrorna hänvisar till artiklarna i bilaga 2. 

 

Resultatet av analysen visar att instrumentet Stanford health assessment questionaire [HAQ] 

är det vanligaste bedömningsinstrumentet och används för att fastställa individens subjektiva 

upplevelse av sin aktivitetsförmåga när de genomför dagliga aktiviteter (Malcus-Johnson et 

al. 2005; Hammond et al.2004; Mathieu et al.2009; Rönningen & Kjeken, 2008; Macedo et al. 

2009; Baillet et al.2009). Analysen visar att i flera av de studerade artiklarna framhålls hur 

visuell analog skala [VAS-skala] används som ett redskap att mäta den grad av smärta som 

individerna upplever innan och efter genomförandet av aktiviteter (Hammond et al. 2004; 

Hammond & Freeman, 2001; Mathieu et al. 2009; Niedermann et al. 2012). Analysen visar att 

Jamar goniometer är ett vanligt instrument vid bedömning av handstyrkan hos individen 

(Hammond et al., 2004; Hammond & Freeman, 2001; Niedermann et al., 2012).  

Bedömningen med goniometern genomförs innan interventionerna inleds och efter att de 

avslutats, för att objektivt se om interventionerna haft någon effekt på individens handstyrka. 

Analysen visar även att arbetsterapeuten ofta använder mer än ett bedömningsinstrument vid 

sina bedömningar. I en studie som studerar arbetsterapeuters erfarenheter av ortoser framkom 

att drygt två tredjedelar av de deltagande arbetsterapeuterna inte genomför någon bedömning 
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med standardiserade bedömningsinstrument innan interventioner påbörjas (Henderson & 

McMillan, 2002). 

 

Effekt av genomförda interventioner 

Tabell 3 visar de studerade artiklarnas design, effekten på genomförda interventioner och 

bevisvärdet enligt Britton (2000). Av studierna är sex RCT-studier och de får lågt/medelhögt 

bevisvärde enligt de kriterier Britton (2000) beskriver. Resultatet visar att sex av de studerade 

artiklarnas genomförda interventioner har signifikant effekt i förhållande till kontrollgruppen. 

Av dessa innehåller fem studier en kombination av flera interventioner. I fyra artiklar 

redovisas ingen signifikant skillnad efter bedömning och genomförda interventioner. 

 

Tabell 3. Interventionernas effekt och studiernas bevisvärde 

Artikel Design Interventioner Effekt Bevisvärde 

Malcus-

Johnson et al. 

(2009) 

Prospektiv 

kohortstudie 
Förskrivning av 

hjälpmedel, anpassning 

av miljön och 

träningsprogram, ADL-

träning och information i 

grupp. 

Signifikant skillnad, 

förändring på handstyrka 

och självupplevt 

aktivitetsutförande 

bestående effekt under 

lång tid (10år). 

 

Låg/medel 

Hammond et al. 

(2004) 
RCT-studie Strategier för 

kompensation. 
Ingen signifikant 

hälsoförbättring under de 

första 5 åren med 

sjukdom. ( 

långtidseffekter är ej 

studerade). 

 

Medelhögt 

Hammond & 

Freeman,(2001) 
RCT-studie Strategier för 

kompensation, 

träningsprogram, 

smärtlindring och 

information i grupp. 

Signifikant förbättring av 

sjukdomsstatus, smärta 

och funktionsförmåga. 

 

Medelhögt 

Mathieux et 

al.(2009) 
RCT-studie Förskrivning av 

hjälpmedel, strategier för 

kompensation och 

träningsprogram. 

Signifikant förbättring hos 

grupp 1 som fick 

information om 

träningsprogrammet 

gällande gripstyrka på 

båda händer och HAQ 

frågeformulär efter 3 

månader. 

 

 

 

Medelhögt 
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Artikel Design Interventioner Effekt Bevisvärde 

Henderson & 

McMillan, 

(2002) 

Kvantitativ 

enkätstudie 
Strategier för 

kompensation, 

förskrivning av 

hjälpmedel och 

träningsprogram. 

 

Ingen signifikans. 

Undersökningsgruppen 

uppger att hjälpmedel har 

god effekt. 

 

Lågt 

Rönningen & 

Kjeken, (2008) 
RCT-studie Träningsprogram 

designat för att öka 

handstyrka. Repetitioner 

av flexion och 

extensionsövningar av 

fingrarna.   

Signifikant skillnad 

uppmättes efter 2 veckor 

gällande handstyrka i den 

dominanta handen. Både 

nyp och gripstyrka i den 

icke dominanta handen 

ökade signifikant. 

Signifikant skillnad 

mättes i den icke 

dominerande handen efter 

14 veckor. 

 

Medelhögt 

 

Niedermann et 

al. (2012) 
RCT-studie Strategier för 

kompensation, ADL-

träning och 

träningsprogram och 

information i grupp. 

Signifikant förbättring 

över tid, smärtan 

minskade och 

självständigheten ökade 

hos 

undersökningsgruppen. 

 

Medelhögt 

Macedo et al. 

(2009) 
RCT-studie Adl-träning, strategier för 

kompensation och 

förskrivning av 

hjälpmedel och 

information i grupp. 

Signifikant förbättring hos 

yrkesverksamma patienter 

med RA. 

Funktionsförmågan ökar, 

sjukfrånvaron minskar.  

Lågt/Medelhögt 

Baillet et 

al.(2009) 
Prospektiv 
RCT-studie 

Träningsprogram 

innehållande fysiska 

övningar för händer. 

Ingen signifikant 

förbättring kunde mätas 

mellan grupperna gällande 

aktivitetsförmåga och 

upplevelse meningsfullhet 

i dagliga livet. 

 

Medelhögt 

Boer et al. 

(2009) 
Semistrukturerad 

intervjustudie 
Cross-sectionel 

Multicenter-

studie 

Hjälpmedelsförskrivning 

och anpassning av miljön. 
Ingen signifikant skillnad 

gällande patienternas 

innehav av hjälpmedel. 

Möjliggjorde aktiviteter 

och minskade smärta och 

inskränkningar. 

Lågt 

 

Studier som visar en signifikant förändring och har ett medelhögt bevisvärde innehåller flera 

interventioner: information i grupp, strategier för kompensation, träningsprogram och 

smärtlindring; strategier för kompensation, ADL-träning och träningsprogram samt ADL-
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träning, strategier för kompensation och hjälpmedelsförskrivning (Malcus-Johnson et al., 

2005; Hammond et al.,2004; Hammond & Freeman,2001; Mathieu et al.,2009; Rönningen & 

Kjeken,2008; Niedermann et al.,2012; Macedo et al. 2009). Individerna har en förbättrad 

handstyrka, användningen av kompensatoriska strategier har ökat, individerna upplevde 

mindre sjukdomskänsla, mindre smärta och stelhet och aktivitetsutförandet förbättrades.  

 

Av resultatet framgår att två studier innehåller enbart interventionen träningsprogram 

(Rönningen & Kjeken, 2008; Baillet et al., 2009). Av dessa visar den ena studien studien 

signifikant förbättring av individens handstyrka i den dominanta handen (Rönningen & 

Kjeken, 2008) medan den andra studien  (Baillet et al.,2009) inte visar någon förändring i 

individernas muskelstyrka och upplevelse av livskvalitet efter träningsprogrammet. Båda 

studierna har ett medelhögt bevisvärde.  

 

Resultatet visar att två av studierna beskriver interventionerna hjälpmedelförskrivning, 

kompensatoriska strategier, träningsprogram utformade för att öka handstyrka genom flexion 

och extensionsövningar och information i grupp (Malcus-Johnson et al. 2005; Hammond & 

Freeman, 2001). Studien av Mathieux et al (2009) visar en signifikant förändring av styrkan i 

händerna och HAQ självskattningsbedömning och är av hög kvalitet. Analysen visar att i 

studien av Henderson & McMillan (2002) inte visar någon signifikant förändring i 

användningen av ortoser och dess effekt och är av låg kvalitet. 

Studier som enbart innehöll strategier för kompensation samt kombinationen hjälpmedel och 

anpassning av miljö visade ingen signifikant förändring i aktivitetsutförande. Endast en studie 

visar på bestående långtidseffekter av ökad styrka i händer och förbättrar aktivitetsutförande 

under en tio-års period (Malcus-Johnson et al., 2005).  

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna litteraturstudie att de vanligaste interventionerna 

som genomförs för individer med reumatoid artrit är kompensatoriska åtgärder och åtgärder 

som förbättrar personliga faktorer och kroppsfunktioner sett till Fishers (2009) 

praxismodeller. Interventioner som genomförs sker ofta i kombination med varandra. 

Resultatet visar också att de bedömningar som genomförs av arbetsterapeuter ofta är objektiva 

bedömningar på funktionsnivå och individens upplevelse av aktivitetsförmåga bedöms med 

subjektiva metoder. Av de interventioner som studerats har de flesta visat sig ha god effekt.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att de vanligaste interventionerna som genomförs för 

individer med reumatoid artritär är kompensatoriska interventioner och interventioner för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner sett till Fishers (2009) praxismodeller.  

Resultatet visar även att bedömningarna i de flesta fall genomförs på aktivitetsnivå med 

subjektiva mätningar där individen skattar sin egen förmåga att utföra dagliga aktiviteter. 

Objektiva bedömningar genomförs framförallt på funktionsnivå och mäter exempelvis 

handstyrka. Vidare visar sex av de tio analyserade artiklarna på en signifikant effekt i 

förhållande till kontrollgruppen. Fem av dessa innehåller en kombination av flera 

interventioner vilket gör det svårt att utläsa om någon specifik intervention gett resultat. Detta 

stämmer överens med vad som framkom i en tidigare litteraturöversikt (Steultjens, et.al 2002). 

 

Genomförandet av kompensatoriska interventioner för individer med reumatoid artrit stämmer 

överens med tidigare forskning som visar att interventionerna som arbetsterapeuter genomför 

syftar till att bibehålla och/eller utveckla aktivitetsförmåga hos individen, förse individen med 

information om sjukdomens påverkan på aktiviteter samt möjliggöra aktiviteter genom 

hjälpmedelsförskrivning och förändringar i individens miljö (Steultjens, et.al 2002). Ett av 

studiens huvudfynd är att interventioner för individer med reumatoid artit som syftar till 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner ofta innehåller träning av 

kroppsfunktioner exempelvis handträning på funktionsnivå. Detta strider mot vad Fisher 

(2009) beskriver i OTIPM, att arbetsterapeuter bör använda terapeutiska aktiviteter som mål 

och medel i sina interventioner och ha klienten i centrum. Fisher (2009) beskriver ett 

individfokuserat arbetssätt och ett top/down perspektiv som innebär att arbetsterapeuten bör 

skapa sig en övergripande bild av individen och vilka aktiviteter som det finns en önskan och 

ett behov av att kunna utföra och sedan träna i aktiviteter.  

 

Två studier i resultatet innehåller aktivitetsträning som intervention. Båda artiklarna visar på 

signifikant förbättring och är av medelhög kvalitet. Detta stämmer överens med vad Fisher 

(2009) beskriver i sin modell för aktivitetsträning. Författaren anser att mer forskning behövs 

om interventioner innehållande aktivitetsträning för individer med reumatoid artrit för att 

belysa effekten av arbetsterapeutiska interventioner på aktivitetsnivå. Tidigare forskning i 

enighet med Fishers (2009) arbetsterapeutiska teori visar att aktivitetsträning är en effektiv 
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interventionsform som syftar till att förbättra aktivitetsförmågan och utförandet av dagliga 

aktiviteter.  

 

Av resultatet framgår att flera interventioner genomförs i grupper med pedagogiska inslag. De 

interventioner som genomförs på detta sätt visar bra resultat då det kan vara positivt för 

individen att delta i rehabilitering tillsammans med andra. Detta stämmer överens med 

Eklund, Gunnarsson & Lefstadius (2010) beskrivning av terapeutiska insatser i grupper. 

Eklund et.al. (2010) beskriver gruppdeltagarnas inverkan på varandra och att de kan påverka 

rehabiliteringen positivt.  

 

Tidigare forskning visar även att de arbetsterapeutiska åtgärderna för individer med reumatoid 

artrit ofta är smärtlindrande (Nordensköld, 2005; Ottenwall-Hammar & Håkansson, 2013).  

Resultatet av denna studie visar att endast en studie handlar om smärtlindring som 

intervention, vilket motsäger vad som beskrivits i tidigare forskning. Tidigare forskning 

framhåller att aktivitetsförmågan hos individer med diagnosen reumatoid artrit påverkas av att 

individen upplever smärta, stelhet och svullnad i kroppens leder. Felställningar och 

ledinflammationer påverkar individens självständighet och förmåga att utföra aktiviteter 

(Ehrmann-Feldman, Bernatsky, Lévesque, Tram Van, Houde  & April, 2010). I dagsläget 

finns dock ingen publicerad forskning som tyder på att enbart smärtlindrande interventioner 

ger någon signifikant förbättring.  

 

Fisher (2009) menar att kombinationen av individens subjektiva bedömning och 

arbetsterapeutens objektiva bedömning är värdefull för ett gott resultat. Vidare bör bedömning 

och intervention anpassas efter individens behov och önskemål om att kunna utföra 

prioriterade aktiviteter. En bedömning bör göras utifrån individens aktivitetsförmåga, dvs inte 

enbart sett till den fysiska funktionen. Författaren menar i enighet med Fisher (2009) att 

individens upplevelse av och utförandet av meningsfulla aktiviteter är mer centralt för 

arbetsterapeuter än enbart mätvärden på fysiska förmågor. Om bedömning av intervention 

genomförts på aktivitetsnivå bör även interventionen genomföras på aktivitetsnivå, som 

tillexempel genom träning i dagliga aktiviteter för att en effekt ska kunna fastsällas (Fisher, 

2009).  
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Det vanligaste bedömningsinstrumentet som används på aktivitetsnivå är [HAQ], ett 

självskattningsinstrument som baseras på individens subjektiva upplevelse av sin 

aktivitetsförmåga. Av resultatet framgår att endast en av de studerade artiklarna använde 

bedömningsinstrumentet The Joint Protection Behavior Assessment [JPBA] för att bedöma 

funktionsförmågan i aktiviteter. JPBA används för bedömning vid exempelvis en 

köksaktivitet och är en objektiv bedömning av aktivitetsförmågan. Klompenhouwer, Lysack, 

Dijkers & Hammond (2000) beskriver hur instrumentet används med syftet att observera 

utförandet av aktiviteten för att i senare skede kunna förändra aktiviteten med strategier och 

hjälpmedel för att förbättra utförandet hos individen. Dessa bedömningsinstrument stämmer 

överens med Fishers (2009) teori om ett aktivitetsbaserat arbetssätt för genomförande av 

interventioner och bedömningar. De bedömningar som genomförts på funktionsnivå är i de 

flesta fall genomförda med objektiva mätningar, något som inte överensstämmer med vad 

Fisher (2009) förespråkar. Fisher (2009) framhåller att fokus för bedömning och 

interventioner som genomförs av arbetsterapeuten ska ligga på 

aktivitetsnivå/aktivitetsutförande och inte på individens fysiska funktioner.  

  

Resultatet visar att av de tio artiklar som analyserats visar sex på signifikant förbättring. Fem 

av dessa innehåller en kombination av olika interventioner. Det är därför oklart om de 

uppmätta förbättringarna hos de olika undersökningsgrupperna enbart beror på enskilda 

interventioner eller kombinationen av flera. Analysen visar även att flertalet artiklar inte fullt 

ut redovisar om de interventioner som genomförs har följts upp individuellt, vilket inte 

stämmer med vad Fisher (2009) anser vara viktigt för att nå god effekt. Författaren anser att 

studier i framtiden bör inriktas mot att undersöka de separata interventionernas enskilda 

effekter samtidigt som kombinationer av olika interventioner också bör kartläggas. I en 

tidigare sammanställning av effekten av arbetsterapeutiska interventioner för reumatoid artit 

framgår det att det finns begränsningar i evidensen för att interventioner som genomförs leder 

till någon signifikant förbättring (Steultjens et.al, 2002). 

 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie syftade till att göra en sammanställning av vilka interventioner som 

genomförs av arbetsterapeuter för individer mellan 18-65 år med diagnosen reumatoid artrit 

samt att fastställa om de uppvisade någon effekt. Författaren valde litteraturstudie som metod 

för att sammanställa och beskriva befintlig forskning på området för att få en så bred bild som 
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möjligt. Författaren valde att inkludera kvantitativa studier i urvalet då syftet var att fånga 

effekter och erfarenheter av interventioner.  

Litteratursökningen genomfördes i vetenskapliga databaser för att endast vetenskapliga 

publikationer skulle redovisas. Databaserna var tillgängliga via universitetsbiblioteket på 

Luleå tekniska universitet. För att få en bred bild av området har författaren använt sig av 

flera databaser. Alla sökord har kombinerats med Occupational therapy och rheumatoid artrit 

för att begränsa sökresultaten. Författaren är medveten om att uteslutning av ovan nämnda 

begrepp hade resulterat fler träffar i valdadatabaser.  

Författarens urval av studier baserades på kriterier för inklusion. Dessa kriterier formulerades 

efter författarens inledande sökning av forskningsfronten.  Författaren valde att inkludera 

både män och kvinnor då endast ett fåtal artiklar om endast kvinnor fanns publicerade, detta 

trots att tidigare forskning visar att kvinnor är en överrepresenterad grupp med reumatoid 

artrit. Studierna som ligger till grund för de studerade artiklarna har sitt ursprung i flera olika 

länder i västvärlden, vilket bidrar till att ge en bred sammanfattning av området vilket bör 

täcka områdets forskningsfront internationellt. Östeuropa och Japan saknas, detta skulle 

kunna bero på valda databaser och att artiklar från dessa länder kan vara publicerade på andra 

språk än engelska. Efter maj 2013 finns ytterligare artiklar publicerade men författaren menar 

att denna studie ändå redovisar forskningsfronten i nuläget. 

Författaren valde att exkludera artiklar som handlade om arbetsterapeutiska interventioner för 

individer med reumatoid artrit i kombination med andra diagnoser. Detta gjordes då syftet 

endast var att se vilka interventioner som genomförs och effekten av dessa hos personer med 

reumatoid artrit. Författaren är medveten om att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om 

författaren valt att exempelvis inkludera studier om alla reumatiska diagnoser. Författaren 

valde åldern 18-65 år för att diagnosen reumatoid fastställs i vuxen ålder, författarens val av 

åldersgrupp för den genomförda studien motiveras av tillgängligt underlag av publicerad 

forskning på området arbetsterapi och reumatoid artrit.  Författaren är medveten om att 

eventuella skillnader mellan kön och/eller ålder inte redovisas.  

Författaren har valt att presentera de interventioner som genomförs för individer med 

reumatoid artrit genom att dela in interventionerna i förhållande till de praxismodeller som 

Fisher (2009) beskriver i OTIPM. Författaren ansåg att dessa praxismodeller till stor del 

stämde väl överens med de interventioner som identifierats i artiklarna. Författaren har valt att 
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tolka interventionerna och är medveten om att den indelning som Fisher (2009) förklarar inte 

helt stämmer överens med definitionen av innebörden i praxismodellerna. Författarens avsikt 

med detta tillvägagångssätt var att ge struktur i analysen av data samt att på ett logiskt sätt 

sammanställa beskrivna interventioner. Dock kan svårigheter med definition av 

interventionens placering ha haft inverkan på det presenterade resultatet. 

Författaren har valt att dela in bedömningsinstrumenten efter aktivitets- och funktionsnivå för 

att knyta an till Fishers (2009) teori om intervention ska innehålla bedömning och åtgärd på 

aktivitetsnivå. Författaren valde detta tillvägagångssätt för att få ett underlag för analys.  

De studerade artiklarnas kvalitet har bedömts utifrån kriterier uppsatta av Friberg (2012) och 

studiernas bevisvärde har graderats utifrån riktlinjer beskrivna av Britton (2000). Författaren 

medger vissa begränsningar i kunskapen att fastställa kvaliteten av artiklarna samt bedömning 

av bevisvärde, vilket kan ha påverkan på studiens resultat. Flertalet av de inkluderade 

studierna har bedömts till medelhögt bevisvärde enligt Britton (2000) vilket styrker 

trovärdigheten av studiens resultat.  

Författaren är medveten om risken att författarens förförståelse som student inom området 

arbetsterapi under sex terminer kan påverka författarens analys. Författaren har genomfört 

studien på egen hand och har löpande reflekterat över tankeprocessen. Även om författaren 

löpande reflekterat över tankeprocessen och förförståelsen inser författaren att arbetet med 

studien kan påverkas negativt i brist på kontinuerlig diskussion med en författarkollega. 

Författaren har under studiens gång haft handledning och diskussioner med handledaren och 

detta är något som författaren anser styrka studiens trovärdighet. 

 

Konklusion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att kombinationen av kompensatoriska interventioner 

och interventioner för förbättring av personfaktorer och kroppsfunktioner är de vanligaste 

interventionerna som genomförs av arbetsterapeut för individer med reumatoid artrit. Flertalet 

studier visar att genomförda interventioner har haft en god effekt på individens subjektiva 

upplevelse av aktivitetsutförandet. Objektiva bedömningar genomförs av arbetsterapeuten på 

funktionsnivå och subjektiva bedömningar genomförs på aktivitetsnivå. Av studien drar 

författaren slutsatsen att arbetsterapeuten även bör genomföra objektiva bedömningar på 

aktivitetsnivå för att utvärdera interventionerna. Resultatet visar att effekten mäts på 
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interventioner som är genomförda i kombination med varandra, vilket gör det svårt att 

bedöma om genomförandet av enskilda eller kombinationen av interventioner är effektiva. 

Därför anser författaren att framtida studier bör designas så att de enskilda interventionerna 

och kombinationen av dessas effekter kan beskrivas. Författaren anser också att kvarstående 

effekter efter genomförda interventioner bör studeras under lång tid. 

 

Tillkännagivande:  

Författaren vill rikta ett stort tack till handledaren Agneta Öhrvall, universitetsadjunkt vid 

institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet, för ovärderligt stöd, vägledning 

och motivation under arbetets gång.  
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Bilaga 1. Översikt artikelsökning  

Databas Sökord Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Lästa  
Abstrakt 

Valda 

artiklar  

AMED 
No limiters 

Occupational 

therapy, 

rheumatoid  

arthritis, 
intervention, 
effec*, 
intervention 

studies, 
assistive 

device  

1.Occupational therapy 

AND rheumatoid  

arthritis 
2. Occupational therapy 

AND intervention AND 

rheumatoid arthritis 
3.Occupational therapy 

AND woman AND 

rheumatoid arthritis 
4. Occupational therapy 

interventions AND 

effec* AND rheumatoid 

arthritis 
5. Occupational therapy 

AND intervention 

studies 
6. Assistive device 

AND rheumatoid 

arthritis 

1.106 

 

 
2.21 

 

 
3.12 

 

 
4.21 

 

 

 
5.2 

 

 
6.3 

1.78 

 

 
2.13 

 

 
3.2 

 

 
4.8 

 

 

 
5.0 

 

 
6.0 

1.5 

 

 
2.0 

 

 
3.0 

 

 
4.0 

 

 

 
5.0 

 

 
6.0 

CINAHL 
Limiters- 
Peer-

rewiewd, 
Engelska 

Occupational 

therapy, 

rheumatoid  

arthritis, 
intervention, 
effec*, 
intervention 

studies, 
assistive 

device 

1.Occupational therapy 

AND rheumatoid  

arthritis 
2. Occupational therapy 

AND intervention AND 

rheumatoid arthritis 
3.Occupational therapy 

AND woman AND 

rheumatoid arthritis 
4. Occupational therapy 

interventions AND 

effec* AND rheumatoid 

arthritis 
5. Occupational therapy 

AND intervention 

studies 
6. Assistive device 

AND rheumatoid 

arthritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.106 

 

 
2.18 

 

 
3.0 

 

 
4.28 

 

 

 
5.0 

 

 
6.3 

1.27 

 

 
2.2 

 

 
3.0 

 

 
4.7 

 

 

 
5.0 

 

 
6.0 

1.0 

 

 
2.0 

 

 
3.0 

 

 
4.1 

 

 

 
5.0 

 

 
6.0 

 



31 

 

Databas Sökord Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Lästa  
Abstrakt 

Valda 

artiklar  
PUBMED 
Limiters- 
Fulltext 

tillgänglig,  
10 år 

Occupational 

therapy, 

rheumatoid  

arthritis, 
intervention, 
effec*, 
intervention 

studies, 
assistive 

device 

1.Occupational therapy 

AND rheumatoid  

arthritis 
2. Occupational therapy 

AND intervention AND 

rheumatoid arthritis 
3.Occupational therapy 

AND woman AND 

rheumatoid arthritis 
4. Occupational therapy 

interventions AND 

effec* AND rheumatoid 

arthritis 
5. Occupational therapy 

AND intervention 

studies 
6. Assistive device 

AND rheumatoid 

arthritis 

1.163 

 

 
2.19 

 

 
3.19 

 

 
4.92 

 

 

 
5.11 

 

 
6.18 

1.63 

 

 
2.12 

 

 
3.4 

 

 
4.10 

 

 

 
5.5 

 

 
6.8 

1.2 

 

 
2.0 

 

 
3.0 

 

 
4.0 

 

 

 
5.0 

 

 
6.1 

PSYCINFO 
 
Limiters- 
Peer 

reviewed 

Occupational 

therapy, 

rheumatoid  

arthritis, 
intervention, 
effec*, 
intervention 

studies, 
assistive 

device 

1.Occupational therapy 

AND rheumatoid  

arthritis 
2. Occupational therapy 

AND intervention AND 

rheumatoid arthritis 
3.Occupational therapy 

AND woman AND 

rheumatoid arthritis 
4. Occupational therapy 

interventions AND 

effec* AND rheumatoid 

arthritis 
5. Occupational therapy 

AND intervention 

studies 
6. Assistive device 

AND rheumatoid 

arthritis 

1.56 

 

 
2.13 

 

 
3.14 

 

 
4.17 

 

 

 
5.12 

 

 
6.2 

1.31 

 

 
2.0 

 

 
3.8 

 

 
4.6 

 

 

 
5.0 

 

 
6.1 

1.0 

 

 
2.0 

 

 
3.0 

 

 
4.1 

 

 

 
5.0 

 

 
6.0 
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Bilaga 2. Översikt av vetenskapliga artiklar 

Artikel  Syfte Metod  Intervention Effekt: 

 

1.Occupational 

therapy during 

the first 10 years 

of rheumatoid 

arthritis 

 

Malcus-

Johnson, 

Carlqvist, 

Sturesson & 

Eberhardt 

 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy, 2005 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

sjukdomens 

utveckling och 

arbetsterapi under 

patientens 10 första år 

med RA samt att se 

patientens upplevelse 

av arbetsterapi, 

interventioner och 

vård.  

Prospektiv 

kohortstudie. 

 

N= 183 

Medelålder: över 

18 

 

Förskrivning av 

hjälpmedel, anpassning 

av miljön och 

träningsprogram. 

 

Patienterna fick ortoser, 

större hjälpmedel, 

miljöanpassningar och 

handträningsprogram. 

Patienterna 

uppvisade 

förbättrad 

handstyrka ett år 

efter första 

mätningen. Efter 

10 år uppvisade 

patienterna en 

klar försämring. 

 

2.A randomised 

controlled trial 

of occupational 

therapy for 

people with 

early 

rheumatoid 

arthritis 

 

Hammond, 

Young & Kidao 

 

Annuals of the 

Rheumatic 

Diseases, 

2004 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av  

omfattande 

arbetsterapiprogram 

för ökad 

självständighet och 

funktionsförmåga, 

sjukdomsstatus, 

fysisk status och 

psykosocial status hos 

personer som nyligen 

fått reumatoid artrit. 

RCT-studie 

 

N= 162 

Ålder: 53 

 

Kontrollgrupp: 

164 

 

Medelålder: 57 

 

Strategier för 

kompensation.  

Patienterna fick lära sig 

ledbesparande arbetssätt 

och info om reumatoid 

artrit. 

Undersökningsgr

upp och 

kontrollgrupp 

uppvisade 

förbättringar. 

Arbetsterapigrup

pen var bättre på 

att använda det 

de lärt sig.  

3. One year 

outcomes of a 

randomized 

controlled trial 

of an 

educational 

behavioural 

joint protection 

programme for 

peopel with 

rheumatoid 

artritis. 

Hammond & 

Freeman 

 

The Journal of 

Rheumatology, 

2001 

Syftet med studien är 

att utvärdera 

utbildningsprogram 

och ledbesparande 

arbetssätt minskar 

smärta och 

inflammation och 

bibehåller lederna och 

funktionsförmågan 

hos individer med RA 

1 år efter deltagande i 

utbildningsprogramet. 

RCT-studie 

 

N= 65 

Medelålder: 50 

Kontrollgrupp: 

62 

Medelålder: 52 

 

 

Information i grupp, 

strategier för 

kompensation, 

träningsprogram och 

smärtlindring. 

Patienterna fick 

information om RA, 

strategier och metoder 

för ledbesparande 

arbetssätt, kyla 

värmebehandling mot 

smärta.  

Undersökningsgr

uppen använde i 

högre grad de 

ledbesparande 

åtgärderna. 

Undersökningsgr

uppen upplevde 

mindre 

sjukdomskänsla, 

mindre smärta 

och stelhet än 

kontrollgruppen.  
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4.Early 

occupational 

therapy 

programme 

increases hand 

grip strength at 

3 months: 

results from a 

randomised, 

blind, controlled 

study in early 

rheumatoid 

arthritis 

 

Mathieux, 

Marotte, 

Battistini,  

Sarrazin,  

Berthier, 

Miossec 

 

Annuals of the 

Rheumatic 

Diseases,2009 

 

Syftet med studien är 

att utvärdera 

effektiviteten av ett 

arbetstreapeutiskt 

handprogram för 

individer med RA. 

RCT-studie 

 

N= 30 

Ålder: 48 

Kontrollgrupp: 

30 

Medelålder: 47 

 

Förskrivning av 

hjälpmedel, strategier för 

kompensation och 

träningsprogram. 

Undersökningsgr

uppen fick en 

förbättrad 

greppstyrka i 

båda händerna. 

Deltagarna i 

undersökningsgr

uppen 

genomförde 

hemträning och 

strategier de 

erhållit i större 

utstäckning är 

kontrollgruppen.  

5.Pain and 

function: 

Occupational 

therapists’ 

use of orthotics 

in rheumatoid 

arthritis. 

 

Henderson & 

McMillan 

 

British Journal 

of Occupational 

Therapy,2002 

 

Syftet var att 

undersöka 

arbetsterapeuters 

attityder och 

övertgelser angående 

effekten av ortoser.  

Kvantitativ 

enkätstudie 

N=98 

 

Strategier för 

kompensation, 

förskrivning av 

hjälpmedel och 

träningsprogram. 

 

Patienterna fick lära sig 

strategier för 

ledskyddande arbetssätt, 

de fick ortoser och andra 

hjälpmedel och övningar 

att upprepa flera ggr/dag.  

62 av 

enkätsvararna 

delgav sin 

subjektiva 

berättelser att 

användningen av 

ortoser, resultatet 

visar att 

interventionerna 

hade god effekt 

för patienterna. 

6.Effect of an 

intensive hand 

exercise 

programme in 

patients with 

rheumatoid 

arthritis. 

 

Rönningen & 

Kjeken  

 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy,  

2008 

 

Syftet med studien 

var att testa 

effektiviteten av ett 

intensivt 

handträningsprogram 

för för patienter med 

RA. 

RCT-studie 

 

N=: 30 

Medelålder: 55 

Kontrollgrupp:30 

Medelålder: 57 

 

Träningsprogram.  

Patienterna fick övningar 

att utföra med och utan 

motstånd. Böja fingrar, 

rulla bollar och knåda 

lera, etc. Pat fick skriftlig 

information och 

instruktioner att öva 

regelbundet efter 

avslutade interventioner.  

Studien visar att 

deltagarna som 

fullföljde 

förbättrat grepp 

efter 

interventionen. 
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7.Effectiveness 

of individual 

resource-

oriented joint 

protection 

education in 

people with 

rheumatoid 

arthritis. A 

randomized 

controlled trial.  

 

Niedermann , 

Kubli , Ciurea, 

Steurer-Stey , 

Villiger & 

Büchi 

 

Patient 

Education and 

Counseling 

Journal, 2012 

 

Syftet var att 

fastställa om 

individuell 

resursorienterad 

ledskyddsprogram var 

bättre än 

konventionell 

behandling för 

patienter med RA. 

RCT-studie 

 

N=27 

Medelålder: 53 

Kontrollgrupp:26 

Medelålder: 62 

 

Strategier för 

kompensation, ADL-

träning och 

träningsprogram.  

 

 

Program med träning av 

dagliga aktiviteter med 

ledskyddande inslag. 

Energibesparande 

arbetssätt och balans 

mellan aktivitet och vila. 

Hemträning, information 

om RA. 

Smärtan 

minskade och 

självständigheten 

ökade hos 

undersökningsgr

uppen. Efter 4 

tillfällen syns 

ingen skillnad 

mellan 

grupperna.  

8.Functional 

and Work 

Outcomes 

Improve in 

Patients With 

Rheumatoid 

Arthritis Who 

Receive 

Targeted, 

Comprehensive 

Occupational 

Therapy 

 

Macedo, 

Oakley, Panayi 

& Kirkham 

 

Arthritis & 

Rheumatism, 

2009 

 

Syftet var att 

fastställa om 

omfattande inriktade 

arbetsterapeutiska 

åtgärder förbättrade 

utförandet mätt med 

COPM.  

RCT-studie 

 

N=16 

Medelålder: 48 

Kontrollgrupp: 

16 

Medelålder:53 

 

 

ADL-träning, strategier 

för kompensation och 

förskrivning av 

hjälpmedel.  

 

Patientutbildning, 

ergonomisk utbildning, 

diskussioner med 

anställda gällande 

rimliga 

anpassningsåtgärder, råd 

angående 

kroppshållningen, ADL-

aktiviteter,  

stresshantering, 

självsäkerhet, 

sömnställningar och 

hygien, träning, skor, 

skenor. 

Resultatet visar 

att många 

riskerar risk för 

förlorad 

arbetsfrömåga. 

Resultatet visar 

också att 

behandlingen i 

gruppen gav bra 

effekter. 

9.A dynamic 

exercise 

programme to 

improve 

patients’ 

disability in 

rheumatoid 

arthritis: a 

prospective 

randomized 

controlled trial 

 

Baillet, Payraud, 

Niderprim, 

Nissen, Allenet, 

Syftet med studien är 

att ta reda på om 

standardiserade 

dynamiska 

träningsprogram kan 

ge fördelaktiga 

effekter.  

RCT-studie 

 

N=25 

Medelålder: 51 

Kontrollgrupp: 

23 

Medelålder: 56 

 

 

Träningsprogram. 

Träningsprogrammet var 

utformat för att öka 

muskelstyrka, flexibilitet, 

uthållighet och balans. 

Ingen skillnad 

som uppnår 

statistisk 

signifikans på 

någon av 

mätningarna av 

grupperna. 
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Franc, Grange,  

Casez, Juvin & 

Gaudin 

 

The Journal of 

Rheumatology, 

2009 

 

 

 

10.Assistive 

devices: usage 

in patients with 

rheumatoid 

arthritis 

de Boer, Peeters 

, Ronday, 

Mertens 

Huizinga & 

Vlieland 

 

Journal of 

Clinical 

Rheumatology, 

2009 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

användningen av 

hjälpmedel och 

identifiera faktorer 

som bidrog till 

användningen av 

dessa hos personer 

med RA,  

Multicentrerad 

tvärsnittsstudie. 

 

N=240 

Medelålder: 63 

 

 

Hjälpmedelsförskrivning 

och anpsassning av 

miljön.  

 

Patienterna fick mindre 

hjälpmedel, 

arbetsterapeuten 

tillhandahöll även 

miljöanpassning i form 

av stora hjälpmedel 

(duschstol, 

badbräda,mm).  

Resultatet visar 

att deltagarna var 

nöjda med sina 

hjälpmedel och 

användningen av 

dessa 


