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Abstrakt 

Reumatiska systemsjukdomar anses vara ovanligt förekommande. 

De är kroniska, obotliga och svåra att diagnostisera. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att leva med 

reumatisk systemsjukdom. En kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats användes för att analysera elva vetenskapliga artiklar 

som ingick i studien. I resultatet framkom att personer upplevde att 

de fick dålig information om sjukdomen då vårdpersonalen 

upplevdes som okunniga. De kände att deras kropp och sinne 

förändrades, vilket orsakade kommentarer och reaktioner från andra. 

Det ledde till osäkerhet hos den sjuke. Genom förnekelse, acceptans 

och jämförelser med andra hanterades sjukdomen. Sjukdomen 

förändrade möjligheterna att delta i aktiviteter och påverkade 

relationerna. Även arbetslivet påverkades av sjukdomen och gav 

negativa effekter på ekonomin. Med ökad kunskap om dessa 

sjukdomar kan sjuksköterskan ge bättre information om sjukdomen 

och dess påverkan på livet. Det finns ett behov av mer forskning 

inom området samt att den befintliga kunskapen behöver göras mer 

synlig för all vårdpersonal. 

 

Nyckelord: reumatisk systemsjukdom, upplevelse, information, 

omvårdnadsinterventioner, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Reumatiska systemsjukdomar utgörs av flera olika sjukdomstillstånd. De är alla kroniska och 

obotliga (Litton, 2003; Wilson & Vincent, 2006; Sawyer, 2004) men också svåra att upptäcka 

(Litton, 2003). De reumatiska systemsjukdomarna karakteriseras av immunologiska 

reaktioner mot kroppens egen vävnad och påverkar flera organsystem (Gold, Ward, Dosemeci 

& De Roos, 2007). De har en varierad symtombild, kan vara livshotande och de tillhör de mer 

ovanliga sjukdomarna. 75 procent av alla insjuknade är kvinnor i barnafödande ålder. Orsaken 

till sjukdomarna är okänd, men det finns en viss genetisk påverkan som kan spela roll liksom 

exponering av vissa externa ämnen och virus (Litton, 2003). 

 

Att leva med en kronisk sjukdom innebär att det dagliga livet förändras. Kronisk sjukdom kan 

påverka både den kroppsliga funktionen och förändra identiteten hos den sjuke. Även om 

kroniska sjukdomar har olika symtom finns liknande upplevelser hos dem (Whittemore & 

Dixon, 2008). Kralik, Koch, Price och Howard (2004) beskriver att livet med kronisk 

sjukdom är en konstant process som innebär att den sjuke personen behöver vara uppmärksam 

på kroppsliga reaktioner och kunna planera sitt dagliga liv. En ovanlig sjukdom innebär till 

skillnad från mer vanliga sjukdomar bland annat brist på information inom sjukvården samt 

längre diagnostiseringstid (Huyard, 2009). Toombs (1993, s. 63, 76, 90-92) beskriver hur 

sjukdom förändrar interaktionen mellan kroppen och omvärlden. Vid kronisk sjukdom 

förändras ens nuvarande situation i livet, men även framtidsvisionerna påverkas. Kroppen 

känns främmande, den upplevs som en ”sjuk kropp” som aldrig mer kommer återgå till det 

normala. Detta innebär en förlust av helhet, kroppen kan inte längre ses som självklar eller 

bortses ifrån. Kroppsfunktionen försämras och personen upplever att denne tappar kontroll 

över kroppen och jaget. 

 

I denna studie ingår endast sklerodermi, SLE samt Sjögrens syndrom. Sjukdomarna har vissa 

gemensamma symtom som exempelvis smärta och fatigue samt att alla har en ökad känslighet 

för väderförhållanden (Sawyer, 2004; Wheeler, 2010; Wilson & Vincent, 2006). 

Diagnostisering av dessa sjukdomar bygger framför allt på kliniska fynd och medicinsk 

historia (Sawyer, 2004; Litton, 2003; Wilson & Vincent, 2006). Eftersom sjukdomarna är 

obotliga koncentreras behandlingen framför allt till individanpassad symtomlindring 

(Hinchcliff & Varga, 2008; Litton, 2003; Sawyer, 2004). Den sjuke kan behöva genomföra 

förändringar i sin livsstil samt utveckla strategier för att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt (Whittemore & Dixon, 2008) genom att exempelvis lära sig känna igen symtom på 

stress och fatigue (Cudney, Sullivan, Winters, Paul & Oriet, 2005). 
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Sklerodermi kommer från grekiskans sklero och derma, vilket betyder hård hud. Sjukdomen 

karakteriseras framför allt av ökad produktion av bindväv i hud och inre organ (Wilson & 

Vincent, 2006). Sjukdomen drabbar < 122/ 1 000 000 personer varje år i världen (Chifflot, 

Fautrel, Sordet, Chatelus & Sibilia, 2008). Av alla reumatiska sjukdomar har sklerodermi den 

högsta dödligheten (Wilson & Vincent, 2006) då organ som lungor och njurar påverkas av 

sjukdomen (Kim et al., 2009). Leininger (2003) beskriver att sklerodermi ger en stor påverkan 

på det dagliga livet. Det vanligaste symtomet vid sklerodermi är Raynaud´s fenomen som ger 

sensorisk och cirkulatorisk påverkan på bland annat fingrar vid nedkylning (Acorn & 

Joachim, 2003), vilket kan begränsa förmågan att använda händerna (Leininger, 2003). Ett 

annat vanligt besvär är hudförtjockningar i ansiktet (Acorn & Joachim, 2003). Munnens form 

kan påverkas och elasticiteten försämras, vilket kan innebära svårighet att gapa och äta 

(Leininger, 2003; Acorn & Joachim, 2003). 

 

SLE drabbar flera olika organ och ger både generella och organspecifika symtom. Bland de 

mer vanliga generella symptomen är ledvärk, fjärilsliknande hudutslag samt viktförlust. Även 

organspecifika symtom på exempelvis hjärta och njurar kan förekomma, vilket ökar risken för 

tidig död (Litton, 2003). SLE drabbar ungefär 25/ 100 000 personer varje år runt om i världen 

(Sawyer, 2010). Wheeler (2010) beskriver att SLE påverkar det dagliga livet då symtom och 

skov leder till behandlingar, sjukvårdsbesök och begränsningar på livet. Sjukdomen kan ge 

komplikationer vid graviditet, vilket minskar möjligheten att utöka familjen. Solljus kan 

utlösa nya skov och hudutslag vilket gör att den sjuke behöver anpassa sin livsstil (Litton, 

2003). 

 

Sjögrens syndrom kännetecknas av inflammationer i de exokrina körtlarna och ger framför 

allt muntorrhet, torra ögon samt torra slemhinnor i vagina (Sawyer, 2004). Muntorrhet kan ge 

svårighet att tugga, svälja samt påverka smakupplevelsen (Schoofs, 1999). Minskad 

tårsekretion kan leda till fotosensibilitet (Ng & Isenberg, 2008) och försämrad lubrikation 

påverkar möjligheten att genomföra samlag (Leininger, 2003). Eftersom Sjögrens syndrom 

ger diffusa symtom kan det ta lång tid innan den sjuke söker vård (Sawyer, 2004). 

 

Sjuksköterskan behöver vara insatt i hur det är att leva med reumatiska systemsjukdomar och 

vilka omvårdnadsinterventioner som finns att tillgå för att lindra vårdlidandet för personer 

som är sjuka. Dahlberg (2002) förklarar att vårdlidandet uppkommer då patienten inte känner 

sig förstådd eller delaktig i vården. Toombs (1993, s. 12, 18) beskriver hur vårdpersonalens 
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brist på kunskap om sjukdomen kan leda till att den sjuke personens upplevelser inte anses 

verkliga och upplevelserna blir därmed inte bekräftade. Om den sjuke inte får någon 

information eller förklaring av upplevelserna och symtomen kommer denne inte att förstå 

sjukdomen. Litton (2003) beskriver att kunskapsbristen är stor inom sjukvården för de 

reumatiska systemsjukdomarna och det kan enligt Huyard (2009) leda till svårigheter för den 

sjuke personen att uppnå sina mål i livet. Toombs (1993, s. 42) menar att det är nödvändigt att 

uppmärksamma både patientens sensoriska upplevelse och patientens förståelse för sin 

sjukdom för att kunna lindra lidandet. 

 

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

systemsjukdom. 
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Metod 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s. 3) fokuserar kvalitativ forskning på hur människan uppfattar sina 

upplevelser och sin livsvärld. Syftet med kvalitativa studier är att beskriva, tolka och förstå 

upplevelser hos individer. Genom att använda en induktiv ansats kan resultatet från få 

individer tillämpas på andra i liknande situationer (Polit & Beck, 2008, s. 95). 

 

Referensdatabaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO, SveMed+, Academic Search Elite och 

Cochrane användes vid litteratursökningen. Sökning i fler referensdatabaser minskar risken 

för bias, vilket innebär systematiska fel (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 65, 85). 

Innan sökningen började översattes sökorden i Svensk MeSH för att få fram korrekta 

söktermer. Vid sökningen användes följande sökord: systemic autoimmune rheumatic disease, 

scleroderma, systemic scleroderma, Raynaud disease, lupus erythematosus systemic, Sjogrens 

syndrome, narrative, coping, quality of life, experience*, qualitative studies, adaptation 

psychological, patient perspective, nursing och illness. Sökorden kombinerades med 

Booleska termerna AND, OR och NOT för att effektivisera sökningen (Backman, 2008, s. 

173). Trunkering av sökord med asterisk (*) utvidgade sökningen av det specifika ordet. 

Fördelen med att trunkera är att referensdatabasen söker efter alla möjliga ändelser av det 

trunkerade ordet (Willman et al., 2006, s. 68-69). 

 

Ett första urval av artiklar gjordes utifrån hur väl titel, abstrakt och metod svarade mot 

studiens syfte. 14 artiklar valdes ut från PubMed och CINAHL. En manuell sökning av 

referenser från vetenskapliga artiklar genomfördes också, vilket resulterade i en funnen 

artikel. Totalt har 15 artiklar valts ut, lästs i sin helhet och kvalitetsgranskats tillsammans av 

båda författarna. I PsycINFO, SveMed+, Academic Search Elite samt Cochrane påträffades 

inga artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. 

 

Begränsningar 

Följande inklusionskriterier användes: peer reviewed, vuxna över 18 år samt artiklar på 

engelska, norska och svenska. Som exklusionskriterie uteslöts den lokaliserade sklerodermin 

från sökningen, då den oftast drabbar barn (Wilson & Vincent, 2006). Andra reumatiska 

systemsjukdomar som mixed connective tissue disease, vaskuliter samt dermatomyosit/ 

polymyosit har också uteslutits då de är mer sällsynta eller drabbar få organsystem (Doria et 
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al., 2004). Sökningar som gav ett stort antal träffar begränsades med treatment och 

quantitative studies. Ingen begränsning av årtal gjordes eftersom all tillgänglig forskning 

eftersträvades. Tabell 1 visar resultatet av litteratursökningen i CINAHL och PubMed. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med undersökningen är att beskriva upplevelsen av att leva med reumatiska systemsjukdomar 

CINAHL 2011 09 08 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

1 CH ”Scleroderma, Systemic+” OR ”Scleroderma” 1243  

2 FT Experience* 129674  

3 FT Qualitative studies 37577  

4 FT Quality of life 47132  

5 FT Nursing 408927  

6 CH ”Lupus Erythematosus, Systemic+” 2727  

7 FT Narrative 4689  

8 FT Coping 22605  

9 FT Illness 65599  

10 FT Patient perspective 616  

11 FT Raynaud disease 5  

12 CH “Adaptation, Psychological+” 12333  

13  1 AND 2 35 2 

14  1 AND 3 3 1 

15  1 AND 5 8  

16  1 AND 7 0  

17  1 AND 4 38  

18  1 AND 8 6  

19  1 AND 12 5  

20  6 AND 5 36  

21  6 AND 2 64 5 

22  6 AND 10 2  

23  6 AND 7 1  

24  6 AND 8 18 1 

25  6 AND 4 64  

26  6 AND 3 7  

27  6 AND 9 119
a
  

28  6 AND 12 11 1 

*) CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritext sökning. 
a
 Sökningen har begränsats med NOT treatment och NOT quantitative research.
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteraturöversikt. 

Syftet med undersökningen är att beskriva upplevelsen av att leva med reumatiska systemsjukdomar 

CINAHL 2011 09 14 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar 
 

29 CH ”Sjogren´s Syndrome” 643  

30 FT Experience* 129894  

31 FT Qualitative studies 37674  

32 FT Coping 22642  

33 CH ”Adaptation, Psychological+” 12357  

34 FT Illness 65728  

35 FT Quality of life 47245  

36 FT Systemic autoimmune rheumatic disease 1222  

37  29 AND 30 8 1 

38  29 AND 31 1  

39  29 AND 32 2  

40  29 AND 33 0  

41  29 AND 34 10  

42  29 AND 35 12  

43  36 AND 30 39 1 

44  36 AND 31 8  

45  36 AND 32 11  

46  36 AND 33 5  

47  36 AND 34 52  

48  36 AND 35 27  

*) CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritext sökning.
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteraturöversikt. 

Syftet med undersökningen är att beskriva upplevelsen av att leva med reumatiska systemsjukdomar 

PubMed 2011 09 08 

Sökning *) Söktermer Antal träffar
1
 Valda artiklar 

49 FT Scleroderma 19157  

50 FT Qualitative studies 71641  

51 FT Experience* 580156  

52 FT Nursing 521854  

53 FT Narrative 10456  

54 FT Quality of life 167107  

55 FT Coping 103793  

56 FT Patient perspective 27874  

57 FT Raynaud disease 6213  

58 FT Illness 280820  

59 FT Adaptation, Psychological 67781  

60 FT Lupus erythmatosus systemic 49703  

61  49 AND 51 AND 58 30  

62  49 AND 52 27  

63  49 AND 50 17 1 

64  49 AND 53 1  

65  49 AND 54 AND 52 3  

66  49 AND 55 17  

67  49 AND 56 9  

68  49 AND 59 15  

69  57 AND 56 2  

70  57 AND 55 5  

71  57 AND 51 47
b
  

72  60 AND 53 4  

73  60 AND 51 606 (48)
c
  

74  60 AND 58 711 (16)
b c

  

75  60 AND 59 47
c
  

76  60 AND 55 64
c
  

77  60 AND 54 223 (11)
c
  

78  60 AND 50 43
c
 1 

79  60 AND 56 25
c
  

80  60 AND 52 69
c
  

2011 09 14 

81 FT Sjogren´s Syndrome 2  

82 FT Systemic autoimmune rheumatic disease 2805  

83 FT Experience* 580610  

84 FT Qualitative studies 71727  

85 FT Coping 103890  

86 FT Adaptation, Psychological 67851  

87 FT Illness 281125  

88 FT Quality of life 167315  

89  82 AND 83 41  

90  82 AND 84 4  

91  82 AND 85 4  

92  82 AND 86 3  

93  82 AND 87 63  

94  82 AND 88 17  

*) FT – Fritext sökning. 
1
 Inom parentes review artiklar. 

b 
Sökningen har begränsats med NOT treatment. 

c
 Sökningen har begränsats med engelska, norska och svenska.
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För att kunna värdera kvaliteten på de vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien 

användes ett protokoll från Willman et al. (2006, s. 156-157). Kvalitetsgranskningen 

genomfördes gemensamt av båda författarna. Vid granskning av artiklarna studerades bland 

annat huruvida syftet var tydligt formulerat, vilket urval och metod forskaren använt sig av 

och dess lämplighet gentemot syftet. För att kunna värdera kvaliteten på studierna poängsattes 

svaren, ett poäng gavs för varje ja svar och noll poäng för nej eller vet ej svar. Totalpoängen 

räknades om till procent där 80-100 % motsvarade hög kvalitet på studien, 70-79 % medel 

kvalitet och 60-69 % låg kvalitet (jfr Willman et al., 2006, s. 94, 96, 156-157). På grund av få 

kvalitativa studier kring upplevelsen av sklerodermi och Sjögrens syndrom har alla funna 

artiklar tagits med i analysen, oavsett kvalitet. Däremot valdes enbart de artiklar som höll hög 

kvalitet ut, vad gällde upplevelsen av SLE. Totalt ingick elva vetenskapliga artiklar i 

analysen. Tabell 2 visar kvalitetsgranskningen av dessa. 

 

Tabell 2. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=11). 

Författare 
År 
Land 

Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Beckerman, 

(2010)  

USA 

Kvalitativ 32 deltagare, 

varav 29 

kvinnor 

Fokusgruppsintervjuer 

med intervjuguide/ 

Tematisk innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde 

att de inte längre var 

desamma som innan 

sjukdomen. 

Ovissheten kring SLE 

skapade ångest och 

depression.  

 

Hög 

 

Goodman et 

al., (2005) 

Australien 

Kvalitativ 36 deltagare, 

varav 32 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

kompletterande frågor/ 

Tolkande fenomenologisk 

analys. 

Upplevelsen av SLE 

förändrades över 

tiden och deltagarna 

hade både liknande 

och skilda 

sjukdomsupplevelser. 

 

Hög 

 

Joachim & 

Acorn, (2003) 

Kanada 

Kvalitativ 13 kvinnor Fokusgruppsintervjuer/ 

Tematisk innehållsanalys.  

Deltagarna beskrev 

upplevelsen av 

sklerodermi utifrån: 

kroppsliga symtom, 

avslöjande/hemlig-

hållande av sjukdom, 

att leva, att vara 

normal och att möta 

framtiden. 

 

Medel 

 

Mattje & 

Turato, (2006) 

Brasilien 

Kvalitativ 5 deltagare, 

varav 4 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor/ Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde 

att SLE påverkade 

både relationerna till 

andra och ens 

självförtroende. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=11). 

Författare 
År 
Land 

Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

McElhone et 

al., (2010) 

Storbritannien 

Kvalitativ 30 kvinnor Öppna intervjuer med 

semistrukturerad 

intervjuguide som 

hjälpmedel/ Tolkande 

fenomenologisk analys. 

 

De flesta deltagarna 

upplevde negativ 

påverkan på det 

dagliga livet av SLE. 

 

Hög 

 

Mendelson, 

(2006)  

USA 

Kvalitativ 30 kvinnor Etnografiska intervjuer och 

elektronisk datainsamling/ 

Tematisk analysmetod 

kallad 

Immersion/Crystallization. 

Deltagarna beskrev 

SLE utifrån ett liv i 

osäkerhet, en 

förändrad identitet 

samt påverkan på 

ekonomin. 

 

Hög 

 

Mendelson & 

Poole, (2007) 

USA 

Kvalitativ 11 kvinnor Fokusgruppsintervjuer 

med kompletterande 

frågor/ Tematisk 

analysmetod kallad 

Immersion/Crystallization. 

Deltagarna beskrev 

tre sätt att hantera 

sklerodermin: att 

säkra effektiv 

behandling, att leva 

sitt liv och att lära sig 

allt de kan om 

sjukdomen. 

 

Medel 

 

Miles, (2011) 

Ecuador  

Kvalitativ 20 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

innehållsanalys. 

Strukturella hinder, 

att inte kunna leva 

upp till sin roll och en 

kulturell oförståelse 

av SLE var 

upplevelser som 

kvinnorna gav uttryck 

för. 

 

Hög 

 

Schoofs, 

(2001) 

USA 

Kvalitativ 10 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ Constant 

comparative method. 

Deltagarna beskrev 

en hoppfullhet inför 

framtiden trots 

besvären av Sjögrens 

syndrom. 

 

Hög 

 

Stamm et al., 

(2011) 

Österrike, 

Rumänien, 

Sverige & 

Schweiz  

Kvalitativ 63 deltagare, 

varav 53 

kvinnor 

Fokusgruppsintervjuer/ 

Kvalitativ dataanalys. 

Deltagarna beskrev 

att sklerodermin 

påverkade 

kroppsfunktion i hög 

grad och att vädret 

begränsade det 

dagliga livet. 

 

Hög 

 

Suarez-

Almazor et 

al., (2007) 

USA 

Kvalitativ 19 deltagare, 

varav 17 

kvinnor 

Strukturerade intervjuer 

med kompletterande frågor 

och frågeformulär/ 

Tematisk analysmetod 

liknande Grounded theory. 

Deltagarna upplevde 

att symtomen av 

sklerodermi hade stor 

påverkan på det 

sociala livet och 

livskvalitén. 

Hög 

 



12 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes i litteraturstudien, då syftet med 

studien var att illustrera människors upplevelser av att leva med reumatisk systemsjukdom. 

Kvalitativ innehållsanalys används för att beskriva specifika företeelser och intresserar sig för 

betydelse, interaktioner och kontext. Denna metod är systematisk och ger kunskap och 

förståelse för det som studeras. Manifest ansats analyserar vad texterna säger och beskriver de 

synliga delarna utan egen tolkning av innehållet (Downe-Wamboldt, 1992). Analysarbetet 

influerades av Downe-Wamboldts (1992) analysmetod för kvalitativ data. 

 

Analysarbetet började med att de utvalda artiklarna lästes igenom för att få en helhetsbild av 

det insamlade materialet. Textenheter som svarade mot syftet extraherades och numrerades 

för att kunna återfinnas i originalartikeln. Denna del av analysen genomfördes på var sitt håll 

av båda författarna, sedan utfördes resterande delar av analysarbetet tillsammans. 

Textenheterna jämfördes mellan författarna och utmynnade i 255 textenheter. Enligt Downe-

Wamboldt (1992) är det ett av de viktigaste stegen i analysen. En textenhet kan exempelvis 

bestå av ord, fraser eller en hel intervju, där det viktigaste är att behålla kärnan. Textenheterna 

fick en kod (etikett), för att deras likheter och skillnader skulle kunna skiljas åt. Sedan 

kondenserades textenheterna för att endast behålla kärnan och kontexten i innehållet. 

Översättningen av de engelska textenheterna till svenska genomfördes efter kondenseringen 

för att minska risken för att tappa hela eller delar av kärnan, eftersom det engelska språket 

innehåller ett rikare ordförråd och är mer nyanserat än det svenska språket. De kondenserade 

textenheterna kategoriserades i sex steg, till inga fler kategorier kunde sammanföras. Syftet 

med kategoriseringen var att sammanföra kondenserade textenheter med liknande innehåll till 

bredare kategorier. En kondenserad textenhet ska bara kunna återfinnas under en enda 

kategori, därför är det viktigt att kategorierna är rena och utesluter varandra. De slutliga 

kategorierna jämfördes sedan med textenheterna i originalartiklarna. Dataanalysen ledde till 

252 kategorier i steg ett, 141 kategorier i steg två, 74 kategorier i steg tre, 43 kategorier i steg 

fyra och 26 kategorier i steg fem. Kvar återstod sedan sex kategorier i kategoristeg sex, se 

tabell 3 (jfr Downe-Wamboldt, 1992). 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier, som presenteras i tabell 3. Varje kategori redovisas mer 

detaljerat nedan med tillhörande citat från originalartiklarna, som beskriver upplevelsen av att 

leva med reumatisk systemsjukdom. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6). 

Kategorier 

Att möta okunskap och få dålig information 

Att känna sig förändrad 

Att känna sig kommenterad och förklara sin sjukdom 

Att anpassa sig till ett förändrat liv 

Att aktiviteter och relationer påverkas 

Att arbetslivet och ekonomin påverkas 

 

Att möta okunskap och få dålig information 

Flera studier (Mendelson, 2006; Schoofs, 2001; Suarez-Almazor, Kallen, Roundtree & 

Mayes, 2007) beskrev hur personer upplevde att de inte blev betrodda av läkarna när de sökte 

för symtom på sjukdomen. Detta upplevdes frustrerande och skapade en ovisshet över att inte 

veta vad som händer med kroppen. De upplevde också att symtomen ofta misstolkades som 

andra besvär. I andra studier (Goodman, Morrissey, Graham & Bossingham, 2005; 

Mendelson & Poole, 2007; Stamm et al., 2011) framkom att personer upplevde att det tog 

lång tid att få diagnos. Personer upplevde en lättnad över att ha fått en diagnos på sjukdomen. 

En diagnos innebar för dem ett namn på de symtom som de upplevt samt ett bevis på att vara 

sjuk (Mendelson, 2006; Mendelson & Poole, 2007). 

 

Finding out that I had lupus [SLE] was in so many ways a relief. It 

meant that I wasn´t crazy, that I didn´t need a therapist (as one 

physician’s assistant so kindly told me), it wasn´t just stress or anxiety 

and most of all, I WASN´T A HYPOCHONDRIAC!! I wasn´t just lazy 

and I didn´t drop out of grad school simply because I couldn´t hack it. 

There was a reason I couldn´t stay awake in class after working all 

day (Mendelson, 2006, p. 989). 

 

I några studier (Mendelson & Poole, 2007; Stamm et al., 2011; Suarez-Almazor et al., 2007) 

framkom att personer upplevde okunskap hos vårdpersonalen då de ansåg att de inte visste 

något om sjukdomen, blivit felbehandlade samt behövt vänta länge på specialistvård. Personer 

upplevde även att andra symtom som läkarna inte kunde förklara skylldes på sjukdomen 

(Mendelson & Poole, 2007). Att behöva stå på sig mot läkarna och vara engagerad i sin egen 
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behandling var upplevelser som delades av många (Mendelson & Poole, 2007; Suarez-

Almazor et al., 2007). 

 

Studier (Joachim & Acorn, 2003; McElhone, Abbott, Gray, Williams & Teh, 2010) visade att 

personer upplevde att de inte fått bra information från sjukvården, då vårdpersonalen inte 

kunde informera om sjukdomens förlopp samt bieffekter av mediciner. Upplevelsen av att inte 

få svar på sina frågor av läkaren beskrevs i Schoofs (2001) studie som en känsla av ovisshet. 

Personer beskrev även att de inte visste vad som var viktigt att informera läkare om. Den 

information de själva hittade om sjukdomen var skrämmande, de kände sig sämre och 

informationen skapade en rädsla för att dö (Goodman et al., 2005; Mendelson & Poole, 2007). 

 

I went to the library and got a book, and it was some old book, and 

started flipping through it and saw these pictures of people with 

extreme cases and SSC [sklerodermi] faces. I just sat down on the 

floor and cried, I just thought it was a death sentence, that I wouldn´t 

be around very long (Mendelson & Poole, 2007, p. 1499). 

 

Ökad kunskap kunde leda till att en del personer upplevde situationen som mer allvarlig än 

vad de först trott (Goodman et al., 2005). I studier (Beckerman, 2011; Goodman et al., 2005) 

beskrevs däremot att ökad kunskap och information om sjukdomen upplevdes som stärkande 

och hjälpte personer att förstå vad de gick igenom. 

 

Att känna sig förändrad 

Upplevelsen av att känna fysisk påverkan på kroppen beskrevs endast av personer med 

sklerodermi. Dessa upplevelser beskrevs bland annat i form av svårighet att öppna munnen 

och försämrad förmåga att använda händerna (Joachim & Acorn, 2003; Stamm et al., 2011; 

Suarez-Almazor et al., 2007). I studier av Joachim och Acorn (2003) och Suarez-Almazor et 

al. (2007) beskrev personer med sklerodermi känslan av ett förändrat utseende. Att se sjuk ut 

och att ha fått ett maskliknande utseende beskrevs av några personer. I en studie (Joachim & 

Acorn, 2003) upplevdes också en rädsla för ett förändrat utseende och att inte känna igen sig 

själv. 

 

I see differences in my facial structure already. I´d rather die before I 

don´t recognize myself anymore (Joachim & Acorn, 2003, p. 603). 
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I studier (Joachim & Acorn, 2003; Schoofs, 2001) beskrevs hur personer upplevde att smärta 

kunde komma oväntat och hur den drabbade olika delar av kroppen. Studier (Beckerman, 

2011; Joachim & Acorn, 2003; Suarez-Almazor et al., 2007) visade att personer också 

upplevde fatigue och att den varierade i perioder. Fatigue upplevdes som en annorlunda 

trötthet som var utmattande och som gav mindre energi. Det framkom även i två studier 

(Mendelson, 2006; Schoofs, 2001) att några personer upplevde både smärta och fatigue på 

grund av sjukdomen. Detta upplevdes som betungande, en konstant trötthet som gjorde 

sjukdomen svår att leva med. 

 

Lupus [SLE] is an insidious disease and it is the day in and day out 

pain and fatigue that are oppressive and make the disease so hard to 

live with (Mendelson, 2006, p. 989). 

 

Studier (Beckerman, 2011; Goodman et al., 2005; Mendelson, 2006; Suarez-Almazor et al., 

2007) visade att personer upplevde påverkan på kroppen av medicinerna. Flera personer 

upplevde att de tog mediciner endast för symtomen, inte för att bli frisk från sjukdomen. 

Andra upplevde att medicinerna påverkade kroppen positivt eftersom de hjälpte till att hålla 

sjukdomen i schack, de kände sig bättre när de tog medicinerna. Några personer upplevde 

däremot att medicinerna orsakade viktuppgång, de kände inte igen sig själva och det skapade 

emotionell stress. 

 

Studier (Beckerman, 2011; Schoofs, 2001; Suarez-Almazor et al., 2007) visade att personer 

upplevde att känslolivet påverkades av sin reumatiska systemsjukdom. De upplevde bland 

annat känslor av sorg, irritation, ilska, samt en förändrad personlighet. Några studier 

(McElhone et al., 2010; Mendelson & Poole, 2007) beskrev hur en del personer upplevde att 

kroppen och hjärnan inte samverkade, hjärnan ville mer än vad kroppen klarade av. Personer 

med SLE beskrev upplevelsen av att minnet hade försämrats på grund av sjukdomen och att 

de inte längre kom ihåg saker som tidigare var självklara (Mendelson, 2006; Miles, 2011). 

 

I have days where I can´t think straight at all, and I get confused 

easily. Also I will forget what I´m doing in the middle of doing it, or 

saying in the middle of saying it (Mendelson, 2006, p. 990). 
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Att känna sig kommenterad och förklara sin sjukdom 

I studier (Joachim & Acorn, 2003; McElhone et al., 2010; Mendelson, 2006) beskrev personer 

hur de upplevde kommentarer från andra. Några personer upplevde att de blev påminda om 

sjukdomen av kommentarer om utseendet och att de kände sig ledsna. Andra blev generade av 

kommentarer om håravfall och utslag i ansiktet. Kommentarerna kunde också upplevas som 

sårande och skapa osäkerhet över utseendet. Flera personer med sklerodermi upplevde att de 

ville dölja symtomen på sjukdomen för att inte dra till sig uppmärksamhet, behöva svara på 

frågor eller skrämma andra (Joachim & Acorn, 2003; Suarez-Almazor et al., 2007). 

 

She wishes she could hide the cough because she feels that it draws 

attention to her. If the cough could be hidden, people might not notice 

her illness as much (Joachim & Acorn, 2003, p. 602). 

 

Andra kände att de själva ville bestämma hur de skulle berätta om sin sjukdom för andra. De 

avgjorde själva vad, för vem och när de ville berätta om den. En del ville berätta för att lära 

andra om sjukdomen och andra ville inte berätta för anhöriga för att slippa frågor och 

anmärkningar (Joachim & Acorn, 2003; Miles, 2011). 

 
One woman reported that she did not like to let her extended family 

know that she was hospitalized with a flare because "they would ask 

too many questions and blame me for not taking good enough care of 

myself" (Miles, 2011, p. 662). 

 

I McElhone et al. (2010), Miles (2011) och Suarez-Almazor et al. (2007) studier beskrev 

personer att de var tvungna att förklara sin sjukdom för andra för att försvara sig. Folk trodde 

inte att de var sjuka då de såg friska ut. 

 

Att anpassa sig till ett förändrat liv 

I flera studier (Goodman et al., 2005; Mendelson, 2006; Mendelson & Poole, 2007; Schoofs, 

2001) beskrev personer upplevelsen av att förneka sjukdomen. En del upplevde att 

okunskapen om sjukdomen livnärde deras förnekelse medan andra förnekade symtomen av 

sjukdomen. Andra studier (Beckerman, 2011; Mattje & Turato, 2006; Schoofs, 2001; Suarez-

Almazor et al., 2007) beskrev hur personer accepterade sjukdomen och försökte gå vidare i 

livet. Flera personer kände ett behov av att fortsätta som vanligt och att sjukdomen var något 

de var tvungna att leva med. 
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Studier (Goodman et al. 2005; Mendelson, 2006; Mendelson & Poole, 2007) beskrev hur 

personer upplevde att de tog kontroll över sjukdomen genom att exempelvis ändra tempot i 

livet. I studier (Schoofs, 2001; Suarez-Almazor et al., 2007) beskrevs att genom att ta en dag i 

taget, fokusera på vad de kunde göra samt hantera de problem som kom upp kunde personer 

handskas med sjukdomen. I Joachim och Acorn (2003) och McElhone et al. (2010) studier 

beskrev personer hur de hanterade fatigue genom att vila och inte ge efter för tröttheten. 

Upplevelsen av att känna stöd från Gud beskrevs av personer i Beckerman (2011) och Suarez-

Almazor et al. (2007) studier som ett annat sätt att handskas med sjukdomen. En del personer 

upplevde däremot inte att de kunde kontrollera sjukdomen eftersom den gick i skov och 

plötsligt kunde blossa upp igen (Beckerman, 2011; Joachim & Acorn, 2003). 

 

The worst part of this, is not knowing…not knowing when the next 

flare-up will come or how serious it´ll be. I´m just never at ease not 

knowing what the next day will bring (Beckerman, 2011, p. 337). 

 

En studie (Joachim & Acorn, 2003) visade att en del personer kunde känna att sjukdomen gett 

något positivt med sig, då de upplevde att de blivit bättre människor och insett det viktiga i 

livet. Andra upplevde att de trots alla svårigheter såg sig som friska och kunde glömma bort 

sin sjukdom (Joachim & Acorn, 2003; Schoofs, 2001). Flera studier (Goodman et al. 2005; 

Joachim & Acorn, 2003; Schoofs, 2001; Suarez-Almazor et al., 2007) visade att personer 

kunde känna hopp inför framtiden trots sin sjukdom. Hoppet beskrevs utifrån att inte bli 

sämre, att leva längre än förväntat och att ha positivt hopp även då de var döende. Andra 

personer upplevde en känsla av hopplöshet över att inte bli bättre eller att inte känna hopp 

inför framtiden (Beckerman, 2011; Joachim & Acorn, 2003; Schoofs, 2001). En del personer 

upplevde att de kände sig friskare än andra med samma sjukdom och att det fanns de som 

hade det värre (Goodman et al., 2005; Suarez-Almazor et al., 2007). Schoofs (2001) beskrev i 

sin studie att personer med reumatisk systemsjukdom upplevde sin sjukdom som värre än 

andra sjukdomar eftersom den inte var botbar och tog mycket energi. Mendelson och Poole 

(2007) beskrev personers upplevelse av att identifiera sig med andra med samma sjukdom. 

Andras försämringar upplevdes för en del som skrämmande och de trodde att det skulle hända 

även dem. 

 

I had no idea what SSC [sklerodermi] was. I had no idea if I was 

going to die, be in a wheelchair, I had no idea…I saw a lady, I was 31 

at the time, but there was a girl, probably in her 20s, that was in a 

wheelchair, and it looked like she was on her death bed. She was so 



18 

 

thin; she had oxygen, a wheelchair, and I thought, o my gosh, that´s 

going to happen to me (Mendelson & Poole, 2007, p. 1498). 

 

Att aktiviteter och relationer påverkas 

I studier (McElhone et al., 2010; Suarez-Almazor et al. 2007) beskrevs att kroppsliga symtom 

som andnöd och ledvärk upplevdes begränsa aktiviteterna. Även solsken och kyla upplevdes 

begränsa aktiviteterna eftersom de inte kunde vistas utomhus under dessa förhållanden 

(Mendelson, 2006; Stamm et al., 2011). Fatigue upplevdes också påverka aktiviteterna hos 

flera, då de aldrig kände sig utvilade (Joachim & Acorn, 2003; Mendelson, 2006; Schoofs, 

2001; Suarez-Almazor, 2007). Några personer upplevde i sin tur att medicinerna påverkade 

aktiviteterna negativt genom att sömnen och bilkörningen begränsades (Joachim & Acorn, 

2003; Mendelson, 2006). Flera personer kände ett behov av hjälp och ett ökat beroende av 

andra för att bland annat kunna klä av sig och sköta hushållet (Joachim & Acorn, 2003; 

Mendelson, 2006; Mendelson & Poole, 2007; Schoofs, 2001). I Beckerman (2011), Joachim 

och Acorn (2003) och McElhone et al. (2010) studier beskrev personer hur de inte längre 

kunde genomföra aktiviteter som innan sjukdomen. 

 

Before this illness, I used to be upstairs, downstairs, running around 

taking care of my job and my family…And now, there are just so many 

days, I can´t even get out of bed. It´s just so demoralizing and so 

despairing (Beckerman, 2011, p. 336). 

 

Studier (Joachim & Acorn, 2003; Mendelson, 2006; Miles, 2011; Suarez-Almazor et al., 

2007) visade att sjukdomen upplevdes påverka familjelivet negativt. Några personer beskrev 

att de inte längre kunde hänga med och att de inte hade energi för familjen. Andra upplevde 

att familjen hade behövt förändra sig och att de inte längre kunde genomföra gemensamma 

aktiviteter som förut. 

 

Everyone has had to change because of me. We eat different foods 

now; we can´t go out as much. We used to go to the beach every year 

and now, because I can´t go, no one goes (Miles, 2011, p. 660). 

 

Suarez-Almazor et al. (2007) beskrev att personer upplevde att relationerna påverkades då de 

inte kunde ha sexuellt umgänge på grund av smärta och torra slemhinnor. Även medicinerna 

upplevdes påverka sexlivet och möjligheten att utöka familjen (McElhone et al., 2010; Stamm 

et al., 2011). En studie (McElhone et al., 2010) visade också att flera personer kände oro över 
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att inte hitta en partner som förstod begränsningarna av sjukdomen och oro över att inte kunna 

skaffa barn. 

 

I studier av Mattje och Turato (2006), Mendelson (2006), Schoofs (2001) och Suarez-

Almazor et al. (2007) beskrev personer upplevelsen av att relationerna till andra hade 

förändrats av sjukdomen. Vissa upplevde att andra tyckte synd om dem och behandlades som 

sjuka och döende. Joachim och Acorn (2003) och Schoofs (2001) beskrev i sina studier att 

personer inte ville bli behandlade annorlunda. I andra studier (Beckerman, 2011; Joachim & 

Acorn, 2003; Mattje & Turato, 2006; Schoofs, 2001) beskrevs hur de upplevde att andra inte 

förstod sjukdomen och allvaret i denna. Studier (Beckerman, 2011; Mendelson & Poole, 

2007; Schoofs, 2001; Suarez-Almazor et al., 2007) beskrev hur personer kände stöd från 

familj, vänner och stödgrupper genom att de visade att det var okej att tala om sjukdomen, att 

de förstod innebörden av den och att de gav kärlek till dem. 

 

Att arbetslivet och ekonomin påverkas 

Flera studier (Joachim & Acorn, 2003; McElhone et al., 2010; Mendelson, 2006; Miles, 2011) 

beskrev hur sjukdomen påverkade personers arbetsliv negativt. De upplevde att de inte längre 

kunna arbeta på grund av sjukdomen eller att de inte kunde vara borta mer från arbetet då de 

redan hade hög frånvaro. Även upplevelsen av att inte kunna komma tillbaka till arbetet efter 

lång frånvaro upplevdes av några. 

 

When I was diagnosed, I was in my 40s and just back in the workforce 

after having children. I was very ill. When I got better, I was nearly 

50, and I never got back into the work force (Joachim & Acorn, 2003, 

p. 602). 

 

Endast personer med SLE beskrev upplevelsen av ekonomisk påverkan på grund av 

sjukdomen. Beckerman (2011) beskrev i sin studie att personer upplevde svårighet att betala 

för sjukvårdsräkningar, recept och läkare. Personer upplevde också att de inte hade råd att 

genomföra saker som bland annat skulle kunna lindra smärtan (Beckerman, 2011; Miles, 

2011). Ökade kostnader för behandlingar påverkade också hur personer levde sina liv. En oro 

fanns för att inte klara avbetalningar på huset, men också över att ekonomin påverkade hur de 

uppfostrade barnen. De beskrev också en oro för hur de skulle klara ekonomin den dagen de 

inte lägre kunde arbeta (Beckerman, 2011; Mendelson, 2006). 
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Right now I work four 10-hour days, trying to support a disabled 

husband and two children while at the same time being sick as a dog 

with lupus [SLE]. And I feel really bad too, really sick every day…I 

know I will not be able to keep this up much longer. So right now I am 

saving every penny I get my hands on so I´ll have a bank account 

when the day comes that I must stop working. It´s not a great plan but 

at least it´s a plan (Mendelson, 2006, p. 994). 

 

Diskussion 

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

systemsjukdom. Analysen resulterade i sex kategorier: att möta okunskap och få dålig 

information, att känna sig förändrad, att känna sig kommenterad och förklara sin sjukdom, att 

anpassa sig till ett förändrat liv, att aktiviteter och relationer påverkas samt att arbetslivet och 

ekonomin påverkas. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer upplevde att det tog lång tid att få en diagnos 

på sjukdomen och att de kände att de inte blev betrodda när de sökte vård för sina symtom. En 

lång väntan på diagnos kan skapa känslor av frustration och ilska som kan kvarstå länge efter 

diagnostiseringen. Denna väntan kan leda till att personer kan börja tvivla på sig själv och tro 

att symtomen är inbillade (McSweeney, Lefler & Crowder, 2005). Resultatet visade också att 

personer upplevde en känsla av ovisshet över att inte få diagnos och inte veta vad som händer 

med kroppen. Det kan förstås utifrån Neville (2003) som beskriver hur individer som inte 

erhållit diagnos upplever ovisshet då de inte kan förstå situationen. Det medför att livet inte 

längre kan förutses och skapar svårighet att anpassa sig till den nya situationen. Osäkerheten 

kan också skapa känslor av ångest och depression. Därför är det viktigt att försöka 

diagnostisera dessa sjukdomar tidigt för att minska ovissheten hos personen. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom att personer upplevde att det fanns en okunskap hos 

vårdpersonalen och att de fick dålig information från sjukvården, vilket ledde till att 

personerna sökte information på annat håll. Den information som hittades var ofta 

skrämmande. Detta resultat kan bero på att det finns begränsad forskning om sjukdomarna 

samt att den information som finns kan vara dåligt uppdaterad. Personer med reumatisk 

systemsjukdom kan även hamna på olika ställen inom sjukvården beroende på vilka symtom 

som uppvisas. Den vårdpersonal som personen möter har kanske liten kunskap om reumatiska 

systemsjukdomar och kan därför inte ge den information som personen efterfrågar, vilket kan 

leda till att personer upplever en rädsla för framtiden och en ovisshet inför hur sjukdomen 

kommer att te sig. Detta kan förstås utifrån att informationsbrist bidrar till ovisshet och kan 
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påverka hur individen anpassar sig till sjukdomen (Neville, 2003; Shaha, Cox, Talman & 

Kelly, 2008). Dålig information från vårdpersonal minskar den sjuke personens möjlighet att 

tolka symtomen och kunna jämföra dessa mot de förväntade symtomen av sjukdomen, vilket 

ökar ovissheten hos denne. Ovissheten begränsar förmågan att se mening i och förutse 

utgången av sjukdomen (Neville, 2003). Shaha et al. (2008) beskriver att ovisshet kan 

minskas genom att sjukvårdspersonalen låter personer tala om sina upplevelser, informerar 

om sjukdomen samt ger ett individuellt bemötande. Det är även viktigt att ge information om 

prognos, behandling och vanliga upplevelser av sjukdomen för att minska ovissheten (Neville, 

2003). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att endast personer med sklerodermi upplevde en känsla av 

fysisk påverkan på kroppen och en rädsla för ett förändrat utseende. Framförallt visade 

resultatet att sjukdomen påverkat handfunktionen negativt. Personer med Dupuytren´s 

kontraktur upplever också funktionsnedsättning i händerna. De upplever att funktions-

nedsättningarna uppmärksammas av andra, speciellt vid gemensamma aktiviteter (Pratt & 

Byrne, 2009). Rädslan för ett förändrat utseende kan bero på att sklerodermi, till skillnad från 

SLE och Sjögren´s syndrom, ger mer synliga symtom på kroppen. Rädslan för ett förändrat 

utseende kan förstås utifrån att ett förändrat utseende kan skapa känslor av skam och ökad 

självmedvetenhet, vilket kan leda till social isolering (Rumsey, Clarke & Musa, 2002). Ju mer 

synliga symtomen är desto mer stigmatiserad blir personen, vilket leder till ansträngda 

relationer. Genom att undvika plågsamma situationer och försöka få andra att känna sig 

bekväma i den sjukes närvaro kan effekten av stigmatiseringen minimeras. En svårighet för 

personer med synliga symtom är att de svåra att dölja för andra (Joachim & Acorn, 2000). 

Personerna i litteraturstudien bestod framförallt av kvinnor, vilket kan vara orsaken till att 

många personer upplevde en rädsla för ett förändrat utseende. Sjuksköterskan bör försöka få 

personen att inse att identiteten är någonting mer än bara sjukdomen, för att minska effekterna 

av stigmatiseringen (Weiss, Ramakrishna & Somma, 2006). Det kan sjuksköterskan göra 

genom att hjälpa personen att stärka sin självkänsla samt betona och uppmärksamma dennes 

starka sidor. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade också hur flera personer upplevde ett påverkat känsloliv 

och personer med SLE upplevde också ett försämrat minne till följd av sjukdomen. Det 

upplevdes som skrämmande och skapade känslor av en förändrad personlighet. Resultatet kan 

förstås som att det försämrade minnet kan ge påverkan på det dagliga livet, då personen inte 
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minns saker som de tidigare tagit för givet. Det överensstämmer med Kozora, Hanly, Lapteva 

och Filley (2008) översiktsstudie av att personer med SLE ofta drabbas av kognitiv 

funktionsnedsättning, vilket kan påverka funktionen och det dagliga livet. Det bekräftas också 

av Iversons (1995) översiktsstudie som föreslår stresshanering, utbildning och motion för att 

underlätta anpassningen till sjukdomen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer beskrev hur smärta och fatigue kunde variera 

i kraft och komma oväntat. Smärta och fatigue ledde till mindre energi och gjorde sjukdomen 

svår att leva med. I likhet med denna litteraturstudie beskriver Cudney, Butler, Weinert och 

Sullivan (2002) att smärtan hos kvinnor med fibromyalgi kan variera men att den är ständigt 

närvarande och inte går att fly från. De beskriver också upplevelsen av fatigue som en känsla 

av att vara helt tömd på energi. Det är vanligt att kroniskt sjuka upplever samtidig smärta och 

fatigue (Sullivan, Weinert & Cudney, 2003). Författarna till litteraturstudien diskuterade att 

sambandet mellan smärta och fatigue kan bero på att ständig smärta är energikrävande, vilket 

i sin tur skapar en onormal trötthet. Denna trötthet leder till att kroppen inte kan tas för given 

och begränsar möjligheten att leva ett normalt liv (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). 

Individanpassade åtgärder för smärta och fatigue hos cancerpatienter har god effekt på fysisk 

och social funktion (Given et al., 2002). Därför är det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar till 

personen och försöker förstå dennes upplevelse av smärta och fatigue så att lämpliga 

interventioner kan föreslås för att lindra dessa symtom. Möjliga interventioner kan bestå av 

allt ifrån mer smärtlindring till att lära personen att lyssna på kroppen och våga säga nej. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att kommentarer från andra påminde personer om sjukdomen 

och skapade känslor av osäkerhet. Flera personer med sklerodermi beskrev också upplevelsen 

av att vilja dölja sjukdomen för andra för att slippa kommentarer och frågor. Resultatet kan 

förstås som att personer skyddar sig själv genom att dölja sin kropp för andra. Andras 

reaktioner påverkar hur personen uppfattar sig själv. Genom att inte visa sin förändrade kropp 

för andra, kommer inte personen att möta reaktioner och självbilden blir oförändrad. Det 

bekräftas av Berg, Preisler och Pedersens (2010) studie där de beskriver hur kroppsliga 

förändringar kan leda till reaktioner från andra, vilket kan påverka självbilden. Med 

kännedom om detta kan sjuksköterskan föreslå andra sätt att kommunicera, exempelvis via 

internet, för att personen ska slippa visa sin kropp för andra. Rumsey et al. (2002) beskriver 

hur sjuksköterskan kan hjälpa personer att hantera och möta reaktioner från andra genom att 

förbereda dem på reaktioner och hjälpa dem att öva in lämliga svar på frågor om utseendet. 
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Litteraturstudiens resultat visade också att personerna själva ville bestämma när och hur de 

skulle berätta om sjukdomen för andra. Genom att informera andra om sitt sjukdomstillstånd 

kan den sjuke bättre kontrollera sina känslor och andras reaktioner (Joachim & Acorn, 2000). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade hur personer hanterade sjukdomen på olika sätt. Flera 

personer upplevde förnekelse av sjukdomen, medan andra var tvungna att lära sig acceptera 

sjukdomen. Resultatet kan förstås utifrån Bourgeois (2010) studie om att hantera cancer, där 

författaren beskriver hur förnekelsen utgör ett negativt sätt att hantera sjukdomen och kan leda 

till en sjuklig sorg om personen inte vänjer sig vid sjukdomen. Att förneka sjukdomen kan 

förstås som en avsaknad av medvetenhet för de förändringar som sker och som leder till att 

den sjuke inte är redo att anpassa sig till den nya situationen. När människor däremot blir 

medvetna om de nya omständigheterna genomgår de en transition, där de anpassar sig till 

sjukdomen och där en återskapning av identiteten sker. Författarna beskriver också hur den 

sjuke behöver finna nya sätt att leva för att kunna anpassa sig till sjukdomen (Kralik, Visentin 

och van Loon, 2006). I litteraturstudiens resultat framkom att personer kände hopp inför 

framtiden trots sin sjukdom och förklarade det utifrån att leva längre än förväntat och att inte 

bli sämre. Det stämmer överens med resultatet i Vitale och Genges (2007) studie om 

upplevelsen av hopp hos ALS patienter, där de beskriver hur personerna fokuserar på 

möjligheter istället för svårigheter och att hoppet livnärs av att inte bli sämre och att 

fortfarande vara vid liv. De beskriver även att sjuksköterskan bör diskutera hoppet med den 

sjuke och hjälpa denne att sätta realistiska mål. Genom att ställa frågor som ”vad hoppas du 

på” och ”hur kan vi hjälpa dig att uppnå det” kan hoppet diskuteras och strategier lyftas för att 

stärka hoppet. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att identifiera sig med andra med samma sjukdom och 

jämföra sig med dem var vanliga upplevelser hos flera personer med reumatisk system-

sjukdom. Resultatet kan förstås som att personer känner en samhörighet med varandra och har 

en förståelse för vad den andra går igenom, de slipper förklara sin sjukdom utan kan i stället 

dra nytta av varandras erfarenheter. Det bekräftas av Avis et al. (2008) som visar hur patienter 

med cancer identifierar sig med andra med liknande sjukdom och hur det kan skapa mening i 

tillvaron. Barlow, Edwards och Turner (2009) menar däremot att patienter med MS, som 

jämför sig med personer som är i sämre tillstånd än de själva, ökar sin självkänsla vilket leder 

till en positiv omvärdering av hälsan. En svårighet för personer som drabbas av mer ovanliga 

reumatiska systemsjukdomar kan vara att det sällan finns stödgrupper tillgängliga i 
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närområdet. Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper till att finna passande forum på internet 

som personen kan använda för att finna stöd och dela erfarenheter med andra i samma 

situation. Stödgrupper är bra för att de sjuka ska kunna ta del utav och lära från andras 

upplevelser (Avis et al., 2008). Stödgrupper på internet är användbara eftersom de alltid är 

tillgängliga, möjliggör anonymitet och är bekväma att delta i, de ger även lika bra stöd som 

traditionella stödgrupper (Klemm & Hardie, 2002). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att flera personer upplevde att aktiviteterna begränsades av 

sjukdomen. Många behövde hjälp av andra för att klara vardagen. Även familjelivet 

påverkades av sjukdomen, då personerna upplevde att de inte hade ork för familjen. Hela 

familjen påverkas när en familjemedlem drabbas av sjukdom. Även om personen upplever 

stöd från familjen kan de känna att familjen lider på grund av dem (Sægrov & Halding, 2004). 

Det kan förstås utifrån Kralik, Telford, Price och Kochs (2005) studie om fatigue hos kroniskt 

sjuka. De beskriver hur fatigue påverkar möjligheterna att delta vid aktiviteterna och att andra 

inte förstår vad det innebär. Det kan innebära en känsla av skuld och dåligt samvete då 

personer inte kan delta i familjelivet på samma sätt som innan sjukdomen. Sjuksköterskan ska 

diskutera och informera om effekterna av symtomen med den sjuke för att minska skuld-

känslorna gentemot familjen (Vallido, Wilkes, Carter & Jackson, 2010). Sjuksköterskan bör 

även informera anhöriga om sjukdomen, dess symtom och förlopp samt hur sjukdomen kan 

påverka det dagliga livet (Leahey & Wright, 1985). Genom detta kan familjen få en ökad 

förståelse för vad den sjuke går igenom och få en större inblick i dennes situation. De 

närstående kan då stötta den sjuke och anpassa aktiviteterna utifrån vad han/ hon orkar. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att flera personer upplevde att arbetslivet påverkades av 

sjukdomen, då de inte längre kunde arbeta som förr. Detta kunde inverka negativt på 

personens ekonomi. Resultatet kan förstås utifrån att minskad inkomst ger en sämre möjlighet 

att genomföra familjeaktiviteter än tidigare. Försämrad arbetsförmåga kan också påverka de 

sociala kontakterna och kan leda till dåligt självförtroende och försämrad hälsa. Flera delar av 

den sjukes liv påverkas därför av en försämrad arbetsförmåga. Det kan även tänkas att den 

sjukes identitet påverkas då personen inte längre har en yrkesroll att identifiera sig med.  
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Metoddiskussion 

Polit och Beck (2008, s. 539) skriver att en kvalitativ studies trovärdighet kan beskrivas 

utifrån fyra kriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Nedan 

diskuteras litteraturstudiens metod utifrån ovanstående kriterier. 

 

Författarnas förförståelse av reumatiska systemsjukdomar kan ha influerat val av sökord, 

vilket i sin tur kan ha påverkat det funna datamaterialet samt resultatet av studien. Holloway 

och Wheeler (2010, s. 5) beskriver vikten av att forskaren ifrågasätter sin egen förförståelse 

för att bättre kunna undersöka deltagarnas livsvärld. Även Polit och Beck (2008, s. 196) 

poängterar vikten av att behålla ett objektivt förhållningssätt oavsett vilken typ av studie som 

genomförs. Vid litteratursökningen anpassades sökningarna utifrån respektive databas, se 

tabell 1. Litteratursökningen i denna studie genomfördes i flera databaser med flertalet sökord 

i olika kombinationer för att finna all tillgänglig forskning inom området som svarade mot 

studiens syfte oavsett tidigare förförståelse. Eftersom det fanns begränsat med forskning av 

valt ämne genomfördes också manuella sökningar av referenser från vetenskapliga artiklar. 

Willman et al. (2008, s. 65, 76) skriver att det är en fördel att söka i flera databaser då varje 

enskild databas kan ge olika utfall. Genom att söka i flera databaser minskar också risken för 

publiceringsbias. Vidare skriver författaren att sökstrategin kan behöva förändras och 

anpassas till den specifika databasen för att kunna nyttja denna till fullo. 

 

En noggrann dokumentation av sökning, utförlig beskrivning av metod samt analys har 

genomförts i litteraturstudien. Innan sökningsprocessen startade bestämdes inklusions- och 

exklusionskriterierna. Holloway och Wheeler (2010, s. 299, 303, 310) menar att författarna 

tydligt ska beskriva studiens tillvägagångssätt och de val som de har gjort. En tydlig 

redovisningskedja ökar bekräftelsebarheten och pålitligheten av studien och hjälper läsaren att 

följa författarens tillvägagångssätt. 

 

Under sökprocessen upptäcktes att många studier var kvantitativa och baserades på 

självskattningsskalor. Därför lästes titel, abstrakt och metod igenom på de artiklar som 

författarna ansågs motsvara litteraturstudiens syfte, för att säkerställa att de artiklar som sedan 

valdes ut var kvalitativa, svarade mot syftet och att all relevant forskning inkluderats (jfr Polit 

& Beck, 2008, s. 669-670). De artiklar som valdes ut för analys var publicerade mellan åren 

2001-2011, vilket visar att resultatet baseras på aktuell forskning. Originalstudierna var gjorda 

i Australien, Brasilien, Ecuador, Kanada, Rumänien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, USA 
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samt Österrike, vilket även visar på en geografisk bredd av resultatet. Författarna till de 

utvalda studierna har haft olika syften och använt sig av olika metoder, vilket gav en bred 

beskrivning av hur det är att leva med reumatisk systemsjukdom. Holloway och Wheeler 

(2010, s. 308) förklarar att validiteten kan öka genom datatriangulering, det vill säga genom 

att bland annat studera samma företeelse ur olika synvinklar. Eftersom litteraturstudien har ett 

brett resultat som beskriver flera perspektiv av upplevelsen av att leva med reumatisk 

systemsjukdom, kan resultatet tillämpas på personer med liknande sjukdomar och symptom. 

Holloway och Wheeler (2010, s.303) samt Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver hur 

överförbarheten ökar då resultatet kan föras över till liknande situationer. 

 

Då båda författarna kvalitetsgranskat alla artiklar som ingick i analysen tillsammans har de 

granskats på likvärdiga grunder. Av de kvalitetsgranskade artiklarna valdes enbart artiklar 

med medel och hög kvalitet ut för att öka kvaliteten på resultatet. De utvalda artiklarna som 

beskrev upplevelsen av SLE och Sjögrens syndrom höll alla hög kvalitet. Däremot hittades få 

kvalitativa studier om upplevelsen av sklerodermi, vilket gjorde att även artiklar av 

medelkvalitet ingick i litteraturstudien för att få en datamättnad och fånga betydelsefulla 

nyanser av upplevelsen av att leva med sklerodermi. 

 

Genom att de valda artiklarna lästes igenom och textenheterna togs ut på varsitt håll av båda 

författarna för att sedan jämföras sinsemellan, ökade validiteten på litteraturstudien 

ytterligare. Polit och Beck (2008, s. 196) beskriver att validiteten ökar då uppfattningar från 

flera forskare sammanförs. Under de olika stegen i analysprocessen har kategorierna 

återkommande jämförts med de ursprungliga textenheterna för att inte tappa kärnan och 

kontexten i upplevelsen. Dessutom översattes textenheterna till svenska efter kondenseringen 

för att inte tappa hela eller delar av kärnan. Enligt Downe-Wamboldt (1992) valideras 

resultatet då analysstegen i den kvalitativa innehållsanalysen jämförs med originaltexten. 

Tillförlitligheten ökar då inga tolkningar av textenheten sker (jfr Polit & Beck, 2008, s. 538-

539). Kondensering och kodning av textenheterna genomfördes tillsammans för att få en så 

rättvis kondensering som möjligt genom kritisk reflektion och diskussion författarna emellan. 

Det bör poängteras att det ibland rådde skilda åsikter om kodningen av textenheterna mellan 

författarna, vilket ytterligare motiverade vikten av att genomföra denna del av analys-

processen tillsammans. Resultatet styrktes med citat från originalstudierna för att få en ökad 

förståelse av upplevelserna. Därigenom stärks äktheten på resultatet (jfr Polit & Beck, 2008, s. 

540). 
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Upplevelser som är mer karaktäristiska för sklerodermi och Sjögrens syndrom kan ha missats 

i denna studie, då endast ett fåtal artiklar har hittats om upplevelsen av att leva med dessa två 

sjukdomar. Därför kan ett eventuellt snedvridet resultat ha uppkommit där upplevelsen av att 

leva med reumatisk systemsjukdom i större utsträckning beskrivs av personer med SLE i 

denna litteraturstudie. 

 

Slutsats 

Negativa upplevelser i mötet med sjukvården beskrivs av personer som lever med reumatisk 

systemsjukdom som exempelvis okunskap och dålig information. Sjuksköterskan har en 

viktig roll vid bemötandet av dessa personer. Genom att själv skaffa sig mer kunskap om 

sjukdomen, dess prognos, utveckling och behandling kan sjuksköterskan ge bättre information 

om dessa delar och hur det kan komma att påverka det dagliga livet för den sjuke personen. 

Bättre information kan minska upplevelsen av ovisshet hos personen och kan leda till att 

denne finner bra sätt att hantera de förändringar på kropp och sinne, som sjukdomen kan föra 

med sig. Sjuksköterskan kan också hjälpa till att stödja personens relationer och öka 

förståelsen hos de anhöriga genom att informera dem om sjukdomens förlopp och på så sätt 

avlasta den sjuke personen från att själv behöva berätta. En annan viktig omvårdnads-

intervention är att hjälpa personen att skapa verktyg, som kunskap, självkänsla samt mental 

förberedelse, för att kunna informera om sjukdomen och bemöta andras reaktioner. Mer 

kvalitativ forskning om upplevelsen av reumatiska systemsjukdomar, i synnerhet Sjögren 

syndrom och sklerodermi, behövs då huvuddelen av den tillgängliga forskningen som finns 

har ett medicinskt perspektiv eller ett kvantitativt fokus. Dessutom behöver den forskning som 

redan finns om upplevelsen av att leva med reumatisk systemsjukdom göras mer tillgänglig 

och känd för all vårdpersonal då personer med dessa sjukdomar kan återfinnas på flera ställen 

inom sjukvården.
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