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Abstrakt 

 

Introduktion: Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en autoimmun sjukdom som tillhör en av de 

mest vanliga barnsjukdomarna. Behandlingen riktar sig till att minska inflammation, öka 

rörlighet och förebygga eller minska risken för funktionsnedsättningar. Syfte: Syftet med 

studien var att skapa en kunskapssammanställning av forskningsresultat från åren 2010-2013 

avseende fysisk aktivitet riktad till barn och ungdomar med JIA. Metod: Insamling av 

vetenskapliga artiklar kring fysisk aktivitet och dess effekter hos barn och ungdomar med JIA. 

Sju artiklar mellan åren 2010-2013 sammanställdes och kvalitetsgranskades. Resultat: 

Effekter av fysisk aktivitet (individuellt anpassade hemträningsprogram, kombinerade styrke- 

och konditionsprogram, pilates och internetbaserat program) är ökad livskvalité, 

funktionsförmåga, muskelstyrka, benmineraltäthet, främjad fysisk aktivitet samt en minskad 

smärta. Fysiska och psykiska faktorer som kan ha påverkan på fysisk aktivitet är minskad 

energiförbrukning, aktivitetsnivå, funktionsförmåga och gångförmåga. Ett samband mellan 

depression och oro, funktionsförmåga och välmående noteras. Konklusion: Hos barn och 

ungdomar med JIA noteras faktorer såsom minskad funktionsförmåga och gångfunktion 

kunna påverka den fysiska aktiviteten. De effekter som framkommer av fysisk aktivitet som 

påverkar dessa barn och ungdomar positivt är en ökad funktionsförmåga, muskelstyrka och 

livskvalité samt en minskad smärta.  
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Introduktion 

 

I litteraturen beskrivs sjukgymnastik som både ett kunskaps- och professionsområde. Synen 

på människan sker ur ett helhetsperspektiv, som psykisk, fysisk, social och existentiell. 

Människan kan påverka sin egen hälsa genom medvetenhet och rörelse. Inom sjukgymnastik 

ses rörelse som en grund för människans funktion. När sjukdom eller skada begränsar 

människans förmåga är det rörelsen som är största medlet för att främja hälsan. 

Sjukgymnastens arbete ska bedrivas evidensbaserat och tillsammans med klienten, eventuella 

närstående och andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården (1). 

Sjukgymnastförbundet skriver att sjukgymnasten arbetar förebyggande och hälsofrämjande 

genom att t.ex. utforma individuellt anpassade träningsprogram och hjälpa människor hitta 

sina egna resurser. Det finns inom yrket sjukgymnastik specialområden inom t.ex. 

rörelsesystemet, psykiatri och psykisk ohälsa, cirkulation, andning, nervsystemet, äldre samt 

barn och ungdomar (2). 

I litteraturen Sjukgymnastik för barn och ungdom (3) beskrivs barnkonventionen som antogs 

1989 av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen är ett viktigt dokument för alla som möter 

barn i sitt yrke. Tre viktiga begrepp i barnkonventionen är rättigheter, behov och utveckling. 

Varje barn ska kunna utvecklas och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Genom 

barnkonventionen är detta en mänsklig rättighet. De flesta av världens nationer har 

undertecknat dokumentet och är därmed skyldiga att följa konventionen enligt lag.  Vidare 

beskrivs det att sjukgymnaster som arbetar med barn behöver utöver en bred sjukgymnastisk 

kunskap även en förståelse för barns kognitiva och psykosociala utveckling. Det är viktigt att 

barnet själv är delaktig och har en aktiv medverkan i behandlingsinsatserna. Sjukgymnasten 

ska kunna vägleda och inspirera barnet (3).  

Barnreumatism är en autoimmun sjukdom där orsaken till sjukdomen fortfarande är okänd 

men man har kunnat konstatera att en viss ärftlighet finns (4). Barnreumatism delas in i 

huvudgrupper som inflammatoriska ledsjukdomar, inflammatoriska systemsjukdomar, 

vaskuliter, autoinflammatoriska sjukdomar och lokala och generella smärttillstånd. Den 

största gruppen består av inflammatoriska ledsjukdomar och betecknas under en 

huvudkategori, juvenil idiopatisk artrit (JIA). Man väljer oftast den beteckning för 

barnreumatism då det i ett tidigt skede kan vara svårt att urskilja vilken typ av reumatism 

barnet har (5). Reumatikerförbundet beskriver olika former och undergrupper av JIA men den 
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gemensamma nämnaren är artrit i en eller flera leder. Artrit är en ledinflammation vilket 

börjar med att leden svullnar för att sedan bli röd och värmeökad. Detta gör att leden känns 

stel och det gör ont att använda den (4).   

Bland de inflammatoriska systemsjukdomarna dominerar oftast angrepp på organ och 

vävnader som hjärta, njurar och lungor medan vaskuliterna ger inflammation i blodkärlens 

kärlväggar. De autoinflammatoriska sjukdomarna beror oftast på medfödda defekter i 

immunsystemet. Vid de lokala och generella smärttillstånden blir differentialdiagnostiken 

viktig då många andra sjukdomar kan ha liknande symtom. Symtom som finns generellt bland 

barn med reumatism är, förutom smärta och stelhet, sömnsvårigheter, trötthet och påverkan på 

tillväxten (5).  

Det finns ca 1100-1500 barn i åldrarna 0-16 år med JIA i Sverige idag. Räknar man upp till 18 

års ålder finns det ca 1200-1700 drabbade i Sverige (4). Sjukdomen är vanligast bland små 

barn. Debutålder för flickor är vid 1-3 års ålder medan sjukdomen debuterar mer spritt över 

åldrarna för pojkar (5). Ca 75 % tillfrisknar från sin sjukdom helt eller har mycket små 

restsymtom (4).  

Behandlingen riktar sig till att minska inflammation, öka rörlighet och förebygga eller minska 

risken för funktionsnedsättningar för barnen i framtiden. Behandlingen sker även med olika 

typer av läkemedel såsom antiinflammatoriska, antireumatiska och biologiska läkemedel. 

Även kortison används som läkemedel (4). I en sammanställning av behandlings-

rekommendationer från 2009 (6) beskrivs det kliniska omhändertagandet av barn med JIA. En 

så tidigt satt diagnos som möjligt ska enligt författarna vara positivt för att optimera 

behandlingsinsatserna för barnet. Att vid trolig diagnos kunna remittera till reumatolog 

möjliggör en intensiv behandling vilket kan stoppa framtida funktionsnedsättningar och 

ledbesvär. Andra viktiga delar i behandlingen av ett barn med JIA är en noggrann klinisk 

undersökning för att fastställa diagnos. Genom att arbeta i team med olika yrkesprofessioner 

får man en bred kunskapsbas och kan ge barnet en teambaserad behandling. Det är viktigt 

med information till barnet och dess föräldrar samt andra närstående då medvetenhet och 

kunskap kring sjukdomen hjälper dem i vardagen (6). 

Fysisk aktivitet är en del av behandlingen för barn med JIA enligt en kvalitativ studie gjord 

2009 (7). Studien tar upp att barnen kan ha svårigheter att delta i samma aktiviteter som friska 

barn då barn med JIA kan ha smärta från leder, muskelsvaghet och olika restriktioner. Ofta 

leder därför sjukdomen till att delaktigheten i fysiska aktiviteter minskar. JIA är utifrån sett 
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ofta en osynlig sjukdom vilket kan leda till för höga krav från tränare och ledare som inte är 

insatta i barnets problematik. 

Barn med JIA behöver få den fysiska aktiviteten anpassad individuellt efter deras 

förutsättningar och behov. Vilken typ av fysisk aktivitet som rekommenderas till barnet 

anpassas beroende på aktuell funktions - och rörelseförmåga och har visat sig kunna minska 

risken för framtida följdsjukdomar som t.ex. osteoporos. Aktiviteten kan bestå av 

träningsprogram med övningar både på land och i bassäng. Träningsprogrammet bör vara 

utformat med hjälp av en sjukgymnast med erfarenhet inom t.ex. pediatrik (6). 

Condon et al. 2009 (8) gör en sammanställning av studier som gjorts för att fastställa den 

fysiska aktivitetsnivå som finns hos barn med JIA. En liten skillnad uppmättes mellan barn 

med JIA och kontrollgrupperna i de studier där objektiva instrument använts för att mäta steg 

och rörelser. I studier där frågeformulär användes som mätinstrument blev resultatet att barn 

med JIA hade en lägre fysisk aktivitetsnivå över tid i jämförelse med kontrollgrupperna.  

Van Brussel et al. 2011 (9) beskriver JIA som en av de vanligaste kroniska barnsjukdomarna. 

Både kondition och muskelstyrka försämras beroende på den effekt som sjukdomen har på 

kroppen samt att den tidigare fysiska aktiviteten också ofta minskar efter symtomdebut. Den 

fysiska kapaciteten skiljer sig inte beroende på om barnet är i ett sjukdomsskov eller inte, 

istället har sjukdomstypen och kön större betydelse. Enligt forskningen har flickor som 

drabbats av JIA lägre anaerob kapacitet än vad pojkarna med samma sjukdom har. Vidare 

beskrivs det att det hittills inte finns evidens på att varken funktionsförmåga, aerob kapacitet, 

smärta eller livskvalitén förbättras av träning. Dock har inga försämringar eller skadliga 

effekter heller påvisats för dessa barn. De olika sätten att mäta och de stora variationerna på 

undersökningarna gör det också svårt att jämföra studierna i sammanställningen enligt 

författarna (9).  

2011 publicerade Gualano et al. en review (10) där träning vid reumatiska barnsjukdomar 

diskuteras. Tidigare hade man upptäckt fördelar med fysisk träning för vuxna patienter som 

lider av reumatiska sjukdomar och med denna sammanställning fann de liknande fördelar för 

barn. De menar att reumatologer som arbetar inom pediatrik bör vara uppdaterade med de 

eventuella positiva effekter som träning kan ge för dessa barn (10). Vidare hänvisar de till 

ytterligare en review av Klepper från 2008 (11) vilka fann ökad styrka, minskad smärta och 

stelhet samt ökad livskvalité hos barn med JIA som hade deltagit i träningsprogram med 

varierad intensitet, duration, frekvens och komposition. Där visas det att lågintensiva och 
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högintensiva träningsprogram har likvärdiga effekter för patienter med JIA. Inga skadliga 

effekter är påvisade i studierna.  

Vanliga hälsorekommendationerna som gäller friska barn ska enligt Takken 2010 (12) även 

rekommenderas till barn med JIA: minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet med måttlig till 

kraftig intensitet. Aktiviteterna får gärna vara utvecklande, roliga och varierande. Utöver det 

rekommenderas barn med JIA att ägna sig åt stillasittande aktiviteter såsom TV och datorspel 

mindre än två timmar om dagen. 

Takken et al. (13) gjorde 2008 en review över effekter av träning som behandlingsmetod för 

barn med diagnosen JIA. Endast tre studier inkluderades. Träningsmetoder som undersöktes 

var styrketräning för ökad muskelstyrka och uthållighetsträning för ökad kondition. Träningen 

utfördes antingen på land eller i bassäng. I det sammantagna resultatet fann man ingen 

signifikant skillnad som stack ut. Positiva tendenser såg man dock avseende 

funktionsförmåga, aerobisk kapacitet och hälsorelaterad livskvalité. Man fann heller inga 

negativa effekter utav någon form av träning för dessa barn (13-14).  

Tidigare forskning visar en ganska blandad bild av effekter av fysisk aktivitet samt vikten av 

fysisk aktivitet när det gäller barn och ungdomar med diagnos JIA. För att tydliggöra den 

nyaste kunskapen inom området kommer denna kunskapssammanställning att omfatta 

forskning publicerat de senaste tre åren. 
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Syfte 

 

Syftet var att skapa en kunskapssammanställning av forskningsresultat från åren 2010-2013 

avseende fysisk aktivitet riktad till barn och ungdomar med JIA.  

Frågeställningar 

 Vad ger de fysiska aktiviteter som litteraturen tar upp för effekter hos barn och 

ungdomar med JIA?   

 Vilka fysiska och psykiska faktorer tar litteraturen upp som kan ha en påverkan på 

dessa barn och ungdomars fysiska aktivitet? 

Material och metod 

 

Vetenskapliga artiklar som handlar om fysisk aktivitet och dess effekter hos barn och 

ungdomar med JIA, söktes. Databaser som användes var: PubMed, PEDro, CINAHL, Primo, 

AMED, Scopus och Cochrane library. De sökord som skrevs i fritext och som användes i 

kombinationer var: juvenile idiopathic arthritis, physical activity och physical therapy (Tabell 

1). Sökningarna utfördes mellan 2013-09-10 och 2013-09-11. Artiklarna valdes ut efter 

bedömning av om titeln passade syftet för kunskapssammanställningen och uppfyllde 

inklusionskriterierna: artiklar på engelska, artiklar från år 2000-2013, studier gjorda på 

människor. Totalt 18 studier ansågs relevanta. Därtill har referenslistor i de artiklar som 

hittades granskats för att hitta kompletterade artiklar. En artikel tillkom. 

Av de åtta reviews som hittades under sökningarna har sex stycken använts som en del av 

bakgrunden tillsammans med annat material i form av vetenskapliga studier och litteratur. 

Eftersom dessa reviews sammanfattar forskning fram till 2010, har jag inkluderat de sex 

artiklar från år 2010- 2013 som hittades under sökningarna i min kunskapssammanställning 

kring fysisk aktivitet vid JIA. Resterande fyra artiklar togs bort pga. äldre publiceringsdatum.  

Artiklarna som tillsammans med den kompletterande artikeln är totalt sju stycken har 

kvalitetsgranskats med PEDro scale (15) och därefter sammanställts i resultatdelen av min 

kunskapssammanställning.   
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Tabell 1. Artikelsök 2000-2013             
 Sökord i kombination: Juvenile idiopathic arthritis, Physical activity, Physical Therapy 
 

           

Databas   
Antal 
träffar 

Antal aktuella 
(antal dubbletter)   Antal inkluderade 

 Primo 
 

1092 
 

10 
   

  10 
  

           PubMed 
 

   39 
 

11(4) 
   

              7 
  

           AMED 
 

     2 
 

1(1) 
   

0 
  

           CINAHL 
 

     1 
 

0 
   

0 
  

           PEDro 
 

     0 
 

0 
   

0 
  

           Cochrane 
 

     3 
 

 2(2) 
   

0 
  library 

          

           Scopus      52      10(9)       1   
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Resultat 

 

Effekter av fysisk aktivitet 

En översikt av resultatet redovisas i tabellform (Tabell 2). Två studier med hög kvalité visade 

på en signifikant ökning av skattad livskvalité och signifikant ökad funktionsförmåga (16-17). 

Båda studierna använde sig av självskattningsformuläret PedsQL för bedömning av 

livskvalité. En av studierna (16) använde sig även av PedsQL-parent report som komplement 

för de yngre barnen. Båda studierna (16-17) använde sig av formuläret Child health 

assessment questionnaire (CHAQ) för bedömning av funktionsförmåga. En av studierna (16) 

visade även på signifikanta förbättringar vad gäller gångdistans medan den andra (17) visade 

på signifikant ökning av rörelseomfång. I båda studierna sågs signifikanta förbättringar vad 

gäller smärta vilket utvärderades med Visual analogue scale (VAS). 

 

En studie med medelhög kvalité (18) visade att fysisk aktivitet främjades. Framförallt ökade 

den fysiska aktiviteten för de med inledningsvis låg fysisk aktivitetsnivå. En studie med 

medelhög kvalité (19) visade att benmineraltätheten i kroppen ökade vid muskelträning med 

fria vikter och konditionsträning där hopprep användes. En annan studie som även den hade 

medelhög kvalité (20) och använde sig av samma intervention i sitt program visade på en 

ökad muskelstyrka i ben. Ingen av studierna (16-20) visade några negativa effekter av fysisk 

aktivitet.  
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Tabell 2. Artiklar som tar upp effekter av fysisk aktivitet.  

      Författare Försökspersoner Intervention Tid Uppföljning Utvärderingsmått Resultat PEDro 
                 

 Tarakci et al. 44 flickor och 37 pojkar Individuellt hem- 12 veckor Vid start samt Gångförmåga: Signifikant ökad 7/10. 
 2012 (16) i åldern 5- 17 år med träningsprogram   efter 12 veckor 6-MWT gångdistans   

   diagnos JIA 1 ggr/v under uppsikt   
 

  
 

  
     av sjukgymnast och   Telefon- Funktionsförmåga: Signifikant ökad   
   Träningsgrupp: 43st 3 ggr/v under uppsikt   intervju 1 ggr/ CHAQ funktionsförmåga   
     av förälder hemma   månad för   

 
  

     för träningsgruppen   kontrollgrupp Smärta: VAS Signifikant minskad    
   Kontrollgrupp: 38st 

 
  

 
  smärta i båda    

     Väntelista för   
 

Livskvalité: grupper   
     kontrollgruppen   

 
PedsQL- self report Signifikant ökad   

     
 

  
 

PedsQL- parent skattning av livs-   
     

 
  

 
report kvalité   

 

Lelieveld  
33 barn och ungdomar i 
åldern 8-12 år Internetbaserat 17 veckor Vid start samt  Fysisk aktivitet: Ökning av måttlig 5/10. 

 et al. 2010 med diagnos JIA program i syfte att   vid slutet av 7-dagars aktivitets till kraftfull fysisk   
 (18) 

 
främja fysisk aktivitet 

 
studien dagbok aktivitet hos   

   Interventionsgrupp: 17st samt 4 grupplektioner 
 

  
 

patienter med   
   

 
  

 
  Aerob tränings låg aktivitetsnivå   

   
 

Väntelista för 
 

  kapacitet: 
 

  
   Kontrollgrupp: 16st kontrollgruppen 

 
  Bruce treadmill Ökning av uthållighet   

   
 

  
 

  test 
 

  
   

 
  

 
    Fysisk aktivitet   

   
 

  
 

    främjades hos både   
   

 
  

 
    interventions- och   

   
 

  
 

    kontrollgrupp   
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Författare Försökspersoner Intervention Tid Uppföljning Utvärderingsmått Resultat PEDro 
                 

 

Mendonca 
50 barn och ungdomar i 
åldern 8-18 år Grupp 1: Vedertaget 6 månader Innan start, Hälsorelaterad Signifikant 8/10. 

 et al. 2013 med diagnos JIA träningsprogram 
 

efter 3 mån  livskvalité (HRQoL): förbättring av   
  (17)   50 min 2 ggr/vecka 

 
samt efter PedsQL 4.0 hälsorelaterad   

   Grupp 1: 25st under uppsikt av 
 

6 mån 
 

livskvalité, smärt-   
     sjukgymnast 

 
  Ledsmärta: VAS intensitet,    

   Grupp 2: 25st   
 

  
 

funktionsförmåga   
     Grupp 2: Pilates träning 

 
  Funktionsförmåga: och rörelseomfång   

     50 min 2 ggr/vecka 
 

  CHAQ för grupp 2 i   
     under uppsikt av 

 
  

 
jämförelse med   

     sjukgymnast 
 

  Rörelseomfång: grupp 1   
       

 
  pEPM-ROM     

 Sandstedt 54 barn och ungdomar Träningsprogram  12 veckor Vid start, vid Benmineraltäthet Ökad 6/10. 
 et al. 2012 i åldern 9-21 år med JIA 3 ggr/v som innehöll 

 
slut och efter och benmineraltäthet   

  (19) 
 

styrketräning och  
 

6 månader benmineralhalt:  i hela kroppen   
   Träningsgrupp: 28st hopprep 

 
  DXA, DXL     

   
 

      
 

    
   Kontrollgrupp: 20st  Väntelista för     

 
    

   Bortfall: 6st  kontrollgrupp     
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         Författare Försökspersoner Intervention Tid Uppföljning Utvärderingsmått Resultat PEDro 
                 

 

Sandstedt 
54 barn och ungdomar i 
åldern 9-21 år Träningsprogram  12 veckor Vid start, vid Muskelstyrka: Muskelträning med 5/10. 

 et al. 2013 med diagnos JIA 3 ggr/v som innehöll   slut och efter Chatillon, Grippit fria vikter och    
  (20)   styrketräning och    6 månader   hopprep tolererades   
   Träningsgrupp: 28st hopprep     Kondition: step-test väl utan några    
             negativa effekter   
   Kontrollgrupp: 20st       Livskvalité: CHAQ, eller smärta   
      Väntelista för     CHQ-87     
    Bortfall: 6st  kontrollgrupp       Muskelstyrka i ben   
           Smärta: VAS ökade   
                 
           ROM och balans:     
           Goniometer och     
           The balance and      
           reach test for     
           children     
                 
  

 

 

 



15 
 

Fysiska och psykiska faktorer som kan ha påverkan på fysisk aktivitet. 

En översikt över resultatet redovisas i tabellform (Tabell 3). En studie med låg kvalité (21) 

visar en signifikant lägre fysisk aktivitetsnivå hos barn och ungdomar med JIA i jämförelse 

med barn och ungdomar utan JIA. Både energiförbrukningen och funktionsförmågan var 

signifikant lägre för dem med JIA. Funktionsförmågan var även påverkad i ytterligare en 

studie med låg kvalité (22) där de undersökte gångförmågan. Man fann en signifikant 

minskning av gånghastighet, en signifikant lägre självvald gånghastighet, signifikant kortare 

steglängd samt minskning i rörelseomfång i olika leder hos barn och ungdomar med JIA i 

jämförelse med de som inte hade JIA.  

I en studie (21) fann man samband mellan resultaten av frågeformulären CHAQ 

(funktionsförmåga) och Childrens depression inventory (CDI) hos barn och ungdomar med 

JIA. Man fann också en relation mellan depression och oro, funktionsförmåga och välmående 

hos denna grupp.  
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         Tabell 3. Artiklar som jämför fysiska och psykiska faktorer kring fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med och utan diagnos JIA. 
  Författare Försökspersoner Intervention Tid Uppföljning Utvärderingsmått Resultat PEDro 

         
 

  
 

  
 Tarakci et al. 52 barn och ungdomar Samband mellan 3 månader   Fysisk aktivitet: Signifikant lägre 3/10. 
 2011 (21) i åldern 8-17 år fysisk aktivitetsnivå 

 
  1-dags aktivitets fysisk aktivitetsnivå,   

   med diagnos JIA och oro, depression, 
 

  dagbok energiförbrukning,   
   48 friska barn i åldern funktionsförmåga, 

 
    funktionsförmåga   

   8-17 år smärta och välmående 
 

  Oro: SCARED i patientgruppen   
   

 
  

 
    i jämförelse med   

   
 

  
 

  Depression: CDI kontrollgruppen   
   Patientgrupp: 52st   

 
        

   
 

  
 

  Funktionsförmåga: Signifikant samband   
   Kontrollgrupp: 48st   

 
  CHAQ mellan CDI och CHAQ   

   
 

  
 

        
   

 
  

 
  Smärta: VAS Depression var    

   
 

  
 

    relaterat till oro,   
   

 
  

 
    funktionsförmåga   

   
 

  
 

    och välmående   
 Hartmann 36 barn och ungdomar Skillnader i Studien   Gångfunktion: Signifikant minskad 3/10.  

 et al. 2010 med diagnos JIA,  gångfunktion pågick   3D gait analysis gånghastighet, lägre   
 (22) 20 friska barn och   under år    

 
självvald hastighet,   

   ungdomar   2006-2009   
 

kortare steglängd,   
   Patientgrupp: 36st   

 
  

 
minskad höft och knä   

   
 

  
 

  
 

ext, dorsalflex i fot,   
   Kontrollgrupp: 20st   

 
  

 
minskad knäflex och   

       
 

  
 

bäckentippning   
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Sökningarna är gjorda i sju medicinska databaser. Sökningarna begränsades till artiklar och 

studier publicerade från år 2000-2013. Tanken var att få en bild av den senaste forskningen 

som var publicerad. För att bredda bilden mer kunde jag ha inkluderat artiklar med tidigare 

publiceringsdatum. Jag kunde även ha använt mig av fler sökord. Både artiklar med positiva 

och eventuella negativa resultat har inkluderats i studien. Urvalet har skett genom att välja ut 

relevanta artiklar som passar till studiens syfte vilket gör resultatet mer specifikt. Artiklar som 

har ansetts för ospecifika i titel har valts bort i urvalsprocessen vilket kan medföra att 

eventuell data kan ha missats. Exempel på studier som valts bort är artiklar med någon form 

av läkemedel i titeln. De artiklar som ingår i min kunskapssammanställning var inte 

inkluderade i någon av de reviews jag hittade genom mina sökningar. Sammanställningen i 

resultatdelen gäller därför artiklar som tidigare inte sammanställts och är publicerade mellan 

år 2010- 2013. Av de artiklar som valts ut och granskats till resultatdelen har en hög kvalité, 

fyra medelhög kvalité samt två låg kvalité. Fem av dem var RCT studier och två av dem var 

observationsstudier. PEDro scale (15) som har använts vid kvalitetsgranskningen är en skala 

som är anpassad för RCT studier. Det medför att artiklar som inte är RCT får en lägre poäng 

gällande kvalité. Inga uppgifter i kunskapssammanställningen kan sättas i samband med 

någon specifik individ.  

Resultatdiskussion 

De fysiska aktiviteter som presenterats gällande effekter är individuellt anpassat 

hemträningsprogram, kombinerat styrke- och konditionsträningsprogram, pilates samt 

internetbaserat program.   

Individuellt hemträningsprogram som behandlingsmetod visade sig leda till en ökning av 

livskvalité, funktionsförmåga och gångdistans samt en minskning av smärta för barn och 

ungdomar med JIA (16). Programmet utfördes i hemmet 3 ggr/v och under uppsikt av 

sjukgymnast 1 ggr/v i 12 veckor. Varje pass varade i 20-45 minuter utefter patientens 

förmåga.  I programmet ingick uppvärmning, styrketräning med hjälp av Theraband, postural 

träning, funktionell träning i form av gång, knäböj och trappträning samt stretching. De 

studier som hade styrketräning och konditionsträning som behandlingsmetod visade i utfallet 

en ökad muskelstyrka i ben samt en ökning av benmineraltätheten i kroppen (19-20). 
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Träningsprogrammet bestod av sit-ups, stusslyft, armträning med fria vikter samt av att hoppa 

hopprep. Programmet utfördes 3 ggr/v i 12 veckor. Sammantaget visar litteraturstudien att 

individuellt anpassat träningsprogram samt träningsprogram som innehåller styrka och 

konditionsträning ger ökad muskelstyrka i ben, ökad funktionsförmåga och livskvalité, 

minskad smärta samt en ökning av benmineraltätheten i kroppen (16, 19-20). Detta resultat är 

i överenstämmelse med resultaten i tidigare studier av Klepper (11), Takken et al. (13) samt 

Ganotti et al. (23) men motstrids av resultatet i studien av Van Brussel et al. (9). De menar att 

varken livskvalité eller smärta hos barn och ungdomar med JIA påverkas av träning, men att 

inga skadliga eller negativa effekter heller har påvisats (9). Klepper (11) visade i sin review 

av barn och ungdomar med JIA som deltagit i träningsprogram med varierad intensitet, 

duration och frekvens fick ett positivt utfall i form av ökad styrka, minskad smärta och stelhet 

samt ökad livskvalité. Takken et al (13) gjorde en review över effekter av träning där 

styrketräning och uthållighetsträning ingick. Utfallet blev att man såg positiva tendenser till 

en ökning av funktionsförmåga, aerob kapacitet och livskvalité, dock inte signifikant. Ganotti 

et al. (23) visar i sin review att viktbärande träning kan minska risken för sekundär osteoporos 

och frakturer då benmineraltätheten kan öka av den sortens träning. Resultatet av de nyare 

artiklar och effekter av hemträningsprogram samt träningsprogram innehållande styrka och 

kondition (16, 19-20) överensstämmer till största delen med tidigare studier som är gjorda. 

Studiernas utvärderingsmått varierar dock en del vilket är viktigt att ha med vid jämförelser.   

När man undersökte pilates träning som behandlingsmetod för barn och ungdomar med JIA så 

jämförde man detta med ett vedertaget träningsprogram (17). Utfallet blev positivt för båda 

grupperna men pilates träning gav signifikant högre ökning av utvärderingsmåtten livskvalité, 

funktionsförmåga samt en minskning av smärtintensitet. Båda programmen utfördes 2 ggr/v i 

50 minuter under totalt 6 månader. Pilatesövningarna gavs ut i två versioner beroende på 

åldersgrupp och följde en kanadensisk metod kallad Stott Pilates där det ingick övningar 

utförda på golvet och övningar utförda med olika typer av träningsmaskiner. Det vedertagna 

träningsprogrammet bestod av uppvärmning, styrke- och uthållighetsövningar med sin egen 

kroppsvikt samt stretch. Jag fann inga tidigare sammanställningar av pilates som 

behandlingsmetod vid min litteraturgenomgång. En viktig aspekt som man kan se av dessa 

resultat verkar vara att träning som är anpassad till individen gör att både hög- och lågintensiv 

träning kan ge positiva effekter på smärta, funktionsförmåga, livskvalité och muskelstyrka. 

Att pilates träning gav bättre resultat på utvärderingsmåtten livskvalité, smärta och 

funktionsförmåga är intressant. I det vedertagna programmet användes inga träningsmaskiner 
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vilket det gjordes i pilates programmet. Träning med hjälp av redskap och maskiner efter 

upplägg enligt Stott pilates verkar i studien ge en större ökning av funktionsförmåga vilket i 

sin tur kan leda till minskad smärta hos barn och ungdomar med JIA och därmed höjd 

livskvalité. Möjligen motiveras även patienterna bättre av den typen av träning vilket gör att 

de trivs och på så sätt höjer sin livskvalité. Alla tre utvärderingsmåtten hänger därmed 

samman och är delvis beroende av varandra.  

Internetbaserat program i syfte att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med JIA 

bestod av lektioner och tips kring bl.a. orsaker och effekter av sjukdomen JIA, fördelar med 

fysisk aktivitet, fysiska aktiviteter i vardagen, tron på sig själva, familj och skolas inverkan på 

fysisk aktivitet och specifika målformuleringar. Programmet varade i 17 veckor och tog upp 

ett tema för varje vecka (18). Programmet visade sig ha bäst effekt på de barn och ungdomar 

med låg fysisk aktivitetsnivå vilket troligtvis har ett samband med bl.a. en för liten kunskap 

om sin egen sjukdom och hur man kan hantera den. Interventionsgruppen visade även en 

ökning av träningskapacitet när det gäller uthållighet i jämförelse med kontrollgruppen. 

Fysisk uthållighet är en viktig del av den fysiska funktionen vilket inverkar i det dagliga livet. 

Kontrollgruppen som fick stå på väntelista fick precis som interventionsgruppen ett utfall där 

fysisk aktivitet främjades vilket kan bero på att viljan till förändring fanns i båda grupperna. I 

början av studien innan indelning av grupper gjordes fick alla deltagare lämna in 

aktivitetsdagbok från sju dagar tillbaka samt göra ett konditionstest. Denna uppstart kan redan 

då gett alla deltagare ökad motivation till fysisk aktivitet. Det resultatet säger en hel del om 

hur viktigt det är med kunskap och motivation kring fysisk aktivitet. Genom aktivitetsdagbok 

kan barnen och ungdomarna själva bli medvetna om hur mycket de rör sig i sin vardag och 

hur mycket de är inaktiva.  

De fysiska och psykiska faktorer som litteraturen tar upp som kan ha påverkan på fysisk 

aktivitet hos barn och ungdomar med JIA är skillnader i gångfunktion, aktivitetsnivå, 

energiförbrukning och funktionsförmåga i jämförelse med barn utan JIA samt att det finns ett 

samband mellan depression och oro, välmående och funktionsförmåga. 

Enligt resultatet av kunskapssammanställningen har barn och ungdomar med JIA en lägre 

fysisk aktivitetsnivå, energiförbrukning och funktionsförmåga i jämförelse med barn och 

ungdomar utan JIA (21).  I en tidigare sammanställning av Condon et al. (8) har det 

framkommit en minskning av fysisk aktivitet hos dessa barn i jämförelse med barn utan JIA 

vilket stödjer resultatet som visade lägre fysisk aktivitetsnivå.  Ett internetbaserat program 
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anses därför vara ett bra komplement för att kunna ge barn med JIA mer kunskap och 

motivation till fysisk aktivitet. När aktivitetsnivån ökas så höjs även energiförbrukningen. 

Funktionsförmågan kan ökas genom en ökad aktivitetsnivå och ett anpassat träningsprogram.   

Kunskapssammanställningen visar på att depression kan vara relaterat till oro, 

funktionsförmåga samt allmänt välmående hos barn och ungdomar med JIA men inte 

signifikant. När det gäller oro och depression finns det ingen signifikant skillnad mellan barn 

och ungdomar med JIA och barn och ungdomar utan JIA (21). Detta talar för att det främst är 

den fysiska funktionsförmågan, smärtan och dess begränsningar som är de största negativa 

faktorerna för barn och ungdomar med JIA. Jag fann vid min litteraturgenomgång inget 

tidigare resultat av liknande studier. Vetskapen om eventuella samband mellan depression och 

oro, funktionsförmåga och välmående är däremot viktig. Genom olika former av motivation, 

träning och behandling kan man öka funktionsförmågan och även livskvalitén. Om man 

genom det kan minska risken för depression så vore det en stor vinst för de barn och 

ungdomar som är i riskzonen av att drabbas.  

Skillnader i gångfunktion hos barn och ungdomar med JIA i jämförelse med barn och 

ungdomar utan JIA noterades gällande gånghastighet, lägre självvald gånghastighet samt en 

kortare steglängd. Rörelseförmågan var nedsatt i olika leder t.ex. minskad bäckentippning och 

minskad höft och knä extension (22). Vikten av anpassad träning för dessa barn och 

ungdomar är därför viktig. Genom att träna rörelseförmågan, funktionsförmåga, styrka och 

kondition förbättras dessa möjligheter. Att t.ex. kunna klara av att gå längre sträckor utan 

besvär och kunna röra sig fritt ger en ökad delaktighet och samhörighet med andra barn och 

ungdomar vilket är viktigt för att kunna utvecklas inom andra områden.  

Tidskriften Reumatikervärlden (24) beskriver att barn med reumatism är en patientgrupp som 

ibland riskerar att glömmas bort. I delar av Sverige finns det inte tillräckligt med 

barnreumatologer eller barnläkare med reumatologikompetens utan det är istället 

vuxenreumatologer som ansvarar för vården av dessa barn. De flesta barn och ungdomar med 

reumatism får ändå den medicinska vård som krävs men brister i tillgång till sjukgymnastik, 

arbetsterapi samt stöd och informationsträffar finns. Dessa brister sägs bero på neddragningar 

som gjorts och resursbrister i följd av det.  

För att bevara rörlighet, styrka och funktionsförmåga och minska risker för bestående 

funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar med JIA behövs det sjukgymnastiska åtgärder 

och kunskaper i form av individanpassad träning där både kondition och muskelträning ingår. 
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Vården bör därför satsa mer på denna grupp och mer forskning kring barn och ungdomar med 

JIA och fysisk aktivitet efterfrågas.  

Sammantaget visar resultatet i kunskapssammanställningen att både individuellt anpassat 

hemträningsprogram (16) och pilates träning (17) kan ge ökad livskvalité, funktionsförmåga 

samt minskad smärta för barn och ungdomar med JIA. Träningsprogram som innehåller 

styrketräning och konditionsträning kan ge ökad muskelstyrka i ben och en ökad 

benmineraltäthet i kroppen (19-20). Internetbaserat program i syfte att främja fysisk aktivitet 

kan ge positiva effekter, främst för barn och ungdomar med låg fysisk aktivitetsnivå (18). 

Barn och ungdomar med JIA har en lägre fysisk aktivitetsnivå, energiförbrukning och 

funktionsförmåga i jämförelse med barn och ungdomar utan JIA. Depression kan vara 

relaterat till oro, funktionsförmåga samt välmående (21). Skillnader i gångfunktion hos barn 

och ungdomar med JIA i jämförelse med barn och ungdomar utan JIA uppmättes gällande 

gånghastighet, lägre självvald gånghastighet samt en kortare steglängd (22).  

Konklusion 

 

Hos barn och ungdomar med JIA noteras att faktorer såsom minskad funktionsförmåga och 

gångfunktion kan påverka den fysiska aktiviteten. De effekter som framkommer av fysisk 

aktivitet som påverkar dessa barn och ungdomar positivt är en ökad funktionsförmåga, 

muskelstyrka och livskvalité samt en minskad smärta.  
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