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Abstrakt 

 
Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom med en kroniskt pågående 

inflammatorisk process. Den uppstår av okänd orsak i synovialhinnan, sprider sig till 

intilliggande brosk och benvävnad och bryter ned dessa. Sjukdomen går i skov med 

omväxlande försämring och förbättring. RA är främst en vuxensjukdom och 

medianåldern för insjuknandet är 55-60 år. Behandlingen inriktas idag mest på att med 

hjälp av mediciner hämma inflammationen och den allvarliga nedbrytningen av lederna. 

Den andra viktiga delen i behandlingen är träning. Träning har till uppgift att bland annat 

bibehålla eller öka styrkan i muskulaturen, bentätheten, ledrörligheten och den aeroba 

kapaciteten. Träningen hos personer med RA bedrivs ofta i form av självträning. Syftet 

med studien var att undersöka i vilken utsträckning personer med diagnosen RA 

genomför sina självträningsprogram. Metoden som användes var en kvantitativ 

enkätundersökning. Av 58 tillfrågade personer kunde 38 stycken användas i studien. Av 

de svarande var 36 kvinnor och 2 män. I studien uppgav våra försökspersoner att de 

oftast utförde sin självträning enligt ordination från sjukgymnast. Studien visar att många 

personer var nöjda med den information och de instruktioner som de fått initialt av sin 

sjukgymnast efter erhållande av diagnos. Det som efterfrågades var mera hjälp och 

kontinuerlig uppföljning av sjukgymnast. Tidsbrist och mer smärta angavs som de största 

faktorerna till att inte genomföra sin självträning. 
 

Nyckelord: Enkätundersökning, reumatoid artrit, sjukgymnastik, självträning.
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Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom med en kroniskt pågående 

inflammatorisk process. (1, 2, 3, 4, 5, 6) Den uppstår av okänd orsak i synovialhinnan, 

sprider sig till intilliggande brosk och benvävnad och bryter ned dessa. Inflammationerna 

uppstår symmetriskt i både små och stora leder. Tidiga tecken på RA är uttalad 

morgonstelhet, belastningssmärta och svullnad symmetriskt i speciellt flera mindre leder i 

både händer och i tåleder. Sjukdomen går i skov med omväxlande försämring och 

förbättring. RA är den vanligaste inflammatoriska sjukdomen av de reumatiska 

sjukdomarna. RA är främst en vuxensjukdom och medianåldern för insjuknandet är 55-60 

år. Risken att drabbas ökar med stigande ålder Sannolikheten att drabbas är 2-4 ggr större 

för kvinnor än för män. Cirka 0,5-1,0 % av befolkningen i Västeuropa och Nordamerika 

har RA och cirka 1 % av befolkningen i Sverige. (1, 2, 3, 4, 5, 6) Antalet läkarbesök i 

slutenvården för personer med diagnosen RA folkbokförda i Norrbottens län år 2006 var 

1975 läkarbesök och gjordes av 963 personer. (Mailkontakt, 2007-10-25, Lars Holmgren, 

statistiker, Norrbottens läns landsting) Insjuknandet kan ske både akut och smygande. 

Personer med RA upplever även trötthet, smärta och svårighet att använda lederna i 

samma utsträckning och med samma kraft som tidigare. (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
I dagsläget används internationellt accepterade diagnoskriterier för personer med RA. 

Diagnoskriterierna utvecklades 1987 av American College of Rheumatology – ACR  

(Tabell 1). Kriterierna för uppnådd diagnos är att individens sjukdomsbild ska innefatta 

fyra av de totalt sju kriterierna. (7) 

 

Den autoimmuna karaktären hos RA kan till viss del förklaras av påverkan från 

superantigener. Superantigener är en grupp proteiner som påverkar immunförsvaret och t-

lymfocyterna, de så kallade t-cellerna. Med superantigener kommer t-cellerna aktiveras i 

större utsträckning. (8) Vid cellprover från en affekterad ledsynovia hos personer med 

RA påträffades en ökad mängd specifika superantigener jämfört med en frisk led. (9) En 

produktion av autoantigener med påverkan på reumatiska faktorer och främst den 

inflammatoriska processen har konstaterats hos personer med RA och en bakteriell 

superantigen har visats påverka bildandet av dessa specifika autoantigener. (10) Den 

ökade aktiveringen av t-celler ger en proinflammatorisk cytokines som leder till 
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utslagning eller försvagning av cellen. (11) En giftig effekt av superantigenerna förstör 

även omkringliggande vävnad och organsystem. (12) 

 

Tabell 1, Diagnoskriterier för RA. 
 
1.   Morgonstelhet i engagerade leder under minst en timma. 
 
2.   Artrit i tre eller flera definierade leder eller ledområden samtidigt. 
 
3.   Artrit i händernas leder. 
 
4.   Symmetrisk artrit. 
 
5.   Reumatoida noduli. 
 
6.   Positivt reumatoidfaktortest. 
 
7.   Röntgenförändringar typiska för RA med otvetydig periartikulär urkalkning eller 
      usurer (endast handskelettbilder ingick i underlaget när kriterierna skapades). 
 
 
 
Smärta är en av de allvarligaste komplikationerna för personer med RA. Smärta är något 

komplext som påverkas av personliga faktorer och kulturell bakgrund. Den smärta som 

fysiologiskt går att beskriva hos patienter med RA är den nociceptiva. I de olika 

strukturerna i leden finns det nociceptorer. De inflammatoriska processerna påverkar 

dessa strukturer vilket leder till stimuli av nociceptorerna som via smärtfibrer signalerar 

smärta vidare till ryggmärgens bakhorn och upp till hjärnan. (13) 

 

Förutom smärta är en allvarlig trötthet, även kallad fatigue, det vanligaste symptomet hos 

personer med RA. Många upplever det dagligen och det påverkar deras livskvalitet. I en 

studie angav hälften av deltagarna att fatiguen är mer bekymmersam än smärtan. Studien  

visade även att personer med RA sällan berättar för sina vårdgivare om fatiguen  

utan tar för givet att det är något man måste klara på egen hand. (14) I en annan studie har 

man jämfört två grupper av patienter med diagnosen RA. Den ena gruppen fick träna 

minst tre gånger i veckan i minst 20 minuter under sex månaders tid. Den andra gruppen 
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hade ingen träning. Resultatet visade att träning hade goda effekter mot fatiguen. (15) 

 

Personer med RA drabbas även ibland av depression på grund av att deras sjukdom 

märkbart sänker deras kroppsliga funktionalitet. Smärta är den starkaste påverkande 

faktorn som bidrar till depressionen. Smärtan gör ofta att dessa personer inte klarar av att 

bibehålla ett arbete vilket kan leda till ökad inre stress över hur deras framtid kommer att 

se ut. Dessa fynd påvisades i en studie gjord på patienter (n=163) som haft diagnosen 

mellan 1-5 år (n=13), 5-10 år (n=42) samt mer än 10 år (n=108). Utfallet visade att 15 % 

(n=24) av personerna var deprimerade och hade ökad inre stress. (16) 

 

Sjukdomen innebär ibland att personer måste genomgå operation på grund av 

sjukdomens inverkan på olika delar så som leder, senor och kapsel. En studie har gjorts 

på personer (n=1064) som haft diagnosen RA i mindre än två år och som ej börjat med 

bromsmediciner. Den visade att efter en fem års uppföljning hade 17 % (n=181) 

genomgått 264 olika ortopediska ingrepp. (17) År 1998 släppte Statens beredning för 

medicinsk utvärdering SBU en rapport angående reumakirurgin i Sverige. I denna uppges 

att de sammanslagna kostnaderna för all reumakirurgi uppgår till cirka 175 miljoner 

kronor per år, eller 40 000 kronor per opererad patient. (18) Den totala 

behandlingskostnaden för patienter med RA uppgår enligt uppgifter till 3 miljarder 

kronor/år. (19) 

 

Idag inriktas behandling i första hand på att hämma inflammationen och den allvarliga 

nedbrytningen av lederna. (20) Mediciner som bland annat används för att minska 

inflammationen och smärtlindra är NSAID och kortison samt cytostatika. Den 

sistnämnda är en sjukdomspåverkande medicin som har till uppgift att bromsa ben- och 

broskdestruktion. (20) Medicinering med kortison är en omdiskuterad behandling. Den 

ger en dämpning av inflammationen och möjliggör fysisk aktivitet. (21) Men det finns 

även en studie som påvisat att kortisonbehandlingen initialt ger en ökad utveckling av 

osteoporos men som sedan delvis kan gå tillbaka efter avslutad behandling. (22) 
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Träning är den andra viktiga delen av behandlingen. Träning har till uppgift att bland 

annat bibehålla eller öka styrkan i muskulaturen, bentäthet, ledrörligheten och den aeroba 

kapaciteten. (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) Inaktivitet hos personer med RA leder till ökad 

leddestruktivitet, muskelsvaghet och sänkt aerob kapacitet.  Detta i sin tur leder till en 

ond spiral med ytterligare inaktivitet och försämring. (30) Sjukdomen nedbringar den 

kroppsliga vardagliga förmågan. (31) Träning möjliggör ett fortsatt aktivt arbetsliv hos 

flertalet personer med RA. Träning innebär därmed en ständigt pågående arbetsprocess 

hos människor med RA och självträningsprogram är en viktig del av behandlingen. 

Fortskrider inte träningen så har det visat sig att de ökade kroppsliga och fysiska 

vinsterna (23, 24, 25, 26) försvunnit redan efter 12 veckors inaktivitet. (26) 

Självträningen kan ske hemma, på klinik eller i träningslokal, individuellt eller i grupp. 

Självträning är både tid- och kostnadseffektivt, för såväl terapeut som patient. (32) En 

studie gjord på äldre personer i gruppboenden har visat att utförandet och självdisciplinen 

vid individuell självträning varit lägre än vid handledd träning på klinik. Samma studie 

har även visat att ett likadant utfört balans- och styrketräningsprogram för båda grupperna 

inte visat några signifikanta skillnader i träningsresultaten. (33)  

I en kvalitativ studie har personer med diagnosen RA intervjuats för att kunna finna 

faktorer som påverkar motivationen till självträning. I resultatet återfanns tre 

förhållningssätt till sjukdomen. Förhållningssätten var den agerande, den följsamma och 

den uppgivna. Alla dessa förhållningssätt påverkar faktorer som motiverar till 

självträning. Den uppgivna krävde mycket motivation och socialt stöd. (34)   

En annan liknande studie har försökt att ta reda på varför patienter med knäartros ej har 

gjort sin självträning. (35) I studien anges det att terapeuterna ofta inte kan förutse 

anledningarna till att patienten slutar träna men att besluten att sluta eller fullfölja 

träningen ofta är logiska ur patientens eget perspektiv. Påverkande faktorer för att inte 

fullfölja var svårigheter att få in träningen i det vardagliga livet, attityder till träning, om 

träningen gav ökade symtom, tankar om anledningen till sjukdomen och om de upplevde 

att träningen hjälpte. (35) I en annan studie framhölls att långsiktiga mål och delaktighet 

från start i valet av övningar var viktiga faktorer för att träningen skulle utföras. (36) 

Studier har dessutom kommit fram till att återkommande låg till medelmåttig träning inte 

var skadligt eller ökar på sjukdomsgraden hos personer med RA. (21, 24) Fysisk aktivitet 
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i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), är ett resultat av en gedigen 

sammanställning av nuvarande forskning på området motion och träning vid olika 

sjukdomstillstånd. FYSS författare, tillika experter på olika sjukdomar, ger råd om vilken 

typ av fysisk aktivitet som är lämplig vid olika sjukdomstillstånd. FYSS säger att: ”Flera 

studier visar att patienter med RA, som initialt instruerats eller tränat under ledning av 

sjukgymnast, sedan klarar sig med telefonsupport en gång per månad och regelbundna 

återbesök 2–4 gånger per år för utvärdering och feedback samt justering av intensitet och 

belastning.” (37) 

 

Självträning är en stor och viktig del i behandlingen av RA. Utifrån detta har vi fattat ett 

intresse i att försöka ta reda på om det finns faktorer som påverkar att självträningen 

eventuellt inte genomförs enligt givna instruktioner och vad som gör att självträningen 

faktiskt utförs enligt ordination. Detta skulle kunna ge oss som terapeuter en möjlighet att 

belysa eventuella faktorer som påverkar självträningen och dess utfall. 

 

2. Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning personer med diagnosen RA 

genomför sina självträningsprogram.  

 

3. Frågeställningar  
 

Frågeställningarna var: 

• I vilken utsträckning genomförs självträningsprogram av personer med 

diagnosen RA? 

• Vilka faktorer påverkar huruvida självträningsprogrammet genomförs eller ej? 
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4. Material 
 

4.1 Försökspersoner 

Försökspersoner från Norrbotten med diagnosen RA rekryterades till studien från 

reumatikerföreningarna i Luleå, Piteå, Gällivare, Haparanda och Kalix samt 

reumatologen vid Sunderbyns sjukhus och Garnis rehabcenter i Boden. Först provades 

frågornas utformning på ett fåtal personer utan diagnosen RA. Enkäten skickades sedan 

via post och testades av personer i Piteås Reumatikerförenings styrelse. Personer till den 

slutliga studien kom att bli personer med diagnosen RA från de ovanstående 

organisationerna. Av 58 tillfrågade personer valde tio personer att inte delta i studien, 

fem personers enkätsvar försvann i postgången, tre personer svar kom in för sent efter 

bearbetning och sammanställning av materialet och två personer uteslöts ur studien då de 

inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

4.2 Inklusionskriterier 

Personer i Norrbotten med diagnosen RA som erhållit ett självträningsprogram vid något 

tillfälle av sjukgymnast.  

 

4.3 Exklusionskriterier 

Personer som utöver RA även hade annan diagnos som innebar att träning var en 

kontraindikation eller ej möjlig.  

 

 

5. Metod 
 

5.1 Mätmetoder 

Metoden för denna studie är en deskriptiv enkätstudie. Enkäten utformades av författarna 

på ett sådant sätt som ansågs kunna besvara frågeställningarna. En pilotstudie 

genomfördes därefter. Den slutliga enkäten (bilaga 1) bestod av fyra frågor samt en 
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möjlighet att lämna övriga kommentarer (fråga 5). Ett informationsbrev (bilaga 2) 

bifogades till varje enkät. 

 

5.2 Procedur 

Pilotstudien till enkäten utfördes i två delar. Den första delen utfördes på nio personer 

utan diagnosen RA med syftet att undersöka om frågorna och instruktionerna var tydliga. 

Vid detta tillfälle var författarna närvarande. Genomförandet och mottagandet var bra och 

inga problem uppfattades med frågorna, informationsbrevet eller enkäten. Efter detta 

utfördes den andra delen av pilotstudien rörande dess innehåll och utformning. Den 

skickades via post till Piteås reumatikerförenings styrelse. Vid detta tillfälle var 

författarna inte närvarande. När enkätsvaren kom tillbaka uppmärksammades behovet av 

en kontaktperson som är välinformerad angående syftet med studien och även kunna 

besvara frågor om hur enkäten skall fyllas i. Även ett visst förtydligande i utformningen 

av enkäten var nödvändigt. Då fråga 3 och 4 inte fylldes i fullständigt och korrekt, 

förtydligades och trycktes det på att alla påverkande faktorer skulle graderas. 

Försökspersonerna till huvudstudien rekryterades från reumatikerföreningar i Norrbotten 

samt från reumatologen på Sunderby sjukhus och Garnis rehabcenter i Boden. 

Reumatikerföreningarna valdes genom att en intresseförfrågan gjordes via telefon att 

delta i studien. Fem reumatikerföreningar i Norrbotten kontaktades. Informationsbrevet 

och enkäten skickades av författarna via post till 4 reumatikerföreningar och delades ut 

personligen till Luleås reumatikerförening samt reumatologen på Sunderby sjukhus och 

Garnis rehabcenter i Boden. Enkäten och informationsbrevet delades sedan i sin tur ut 

och samlades in av kontaktpersonen personligen vid olika gruppaktiviteter i dessa 

föreningar och organisationer förutom i Gällivare reumatiker förening. I Gällivare 

skickade och samlade kontaktpersonen in enkäten och informationsbrevet via post. Vid 

dessa olika tillfällen var författarna inte närvarande utan hade hjälp av kontaktpersonen 

som skötte distributionen och besvarade eventuella frågor som uppstod i samband med 

ifyllandet av enkäten. Kontaktpersonerna informerades mer ingående i studiens syfte, 

frågeställningar samt hur enkäten skulle fyllas i korrekt.  
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5.3 Databehandling 

Enkäterna från huvudstudien bearbetades i kalkylprogrammet Microsoft Office Excel 

2003 och presenteras i tabeller, figurer och löpande text. 

 

5.4 Etiska aspekter   

Deltagandet vid enkätundersökningen var frivilligt och anonymt och kunde avbrytas 

direkt utan att ange något skäl. Ingen enskild person kan kännas igen då inga 

personuppgifter lämnades på enkäten. Enhetschefen vid Garnis Rehabcenter och 

sektionschefen för reumatologen på Sunderby Sjukhus gav sitt samtycke till rekrytering 

av försökspersoner från deras verksamheter. Enkäterna behandlades så att inga obehöriga 

kunnat ta del av dem och enkäterna var avidentifierade. Det insamlade enkätmaterialet 

förvarades i en mapp hemma hos en av författarna, oåtkomligt för obehöriga. Alla 

insamlade enkäter förstördes efter att data införts i Microsoft Office Excel 2003. 
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6. Resultat 

 

Totalt inkom 40 enkäter varav 38 enkäter användes i studien. Av dessa var 26 fullständigt 

ifyllda och 12 med interna bortfall i frågorna. Alla 38 enkäter användes i arbetet. Av de 

totalt 38 svarande var 95 % (n=36) kvinnor och 5 % (n=2) män.  

 

Åldersspannet hos försökspersonerna sträckte sig från 35 till 74 år. Medianåldern var 59 

år. Antalet träningstillfällen varierade från noll till sju gånger i veckan. Medianen var 2 

träningstillfällen i veckan. 

 

På frågan hur ofta träningen utförs enligt ordination svarade 26 % (n=10) personer alltid, 

55 % (n=21) oftast, 16 % (n=6) sällan och 3 % (n=1) personer att de mycket sällan utför 

sin träning enligt ordination. (figur 1) 

 

Fråga nr 2
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Figur 1, Antalet försökspersoner som utför självträningen enligt ordination. 
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39 % (n=10) uppgav att tidsbrist stämde mycket eller stämde helt som bidragande faktor 

till att självträningen inte blivit av, 32 % (n=8) uppgav mer smärta och 28 % (n=7) 

otillräcklig träningsuppföljning av sin sjukgymnast. Endast 8 % (n=2) svarade att 

otillräckliga skriftliga instruktioner stämde mycket eller helt som bidragande faktor till ej 

utförd träning och endast 8 % (n=2) uppgav rädsla för att bli sämre som orsak. (tabell 2) 

 

Tabell 2, Faktorer som påverkat försökspersonerna att inte utföra sina 

självträningsprogram helt enligt ordination. (fråga 3) 

Faktorer  Antal  
 

(n) 

Stämmer 
inte alls  
n (%) 

Stämmer 
lite 

n (%) 

Stämmer 
mycket 
n (%) 

Stämmer 
helt 

n (%) 

 
Mer smärta 25 8 (32) 9 (36) 3 (12) 5 (20) 
 
Rädsla för att bli sämre 26 17 (65) 7 (27) 1 (4) 1 (4) 
 
Tidsbrist 26 8 (31) 8 (31) 6 (23) 4 (15) 
 
Omotiverad 26 11 (42) 10 (38) 4 (15) 1 (4) 
 
Otillräckliga muntliga 
instruktioner/genomgång 
av sjukgymnast 

26 19 (73) 2 (8) 4 (15) 1 (4) 

 
Otillräckliga skriftliga 
instruktioner 

26 22 (84) 2 (8) 2 (8) 0 (0) 

 
Otillräcklig 
träningsuppföljning av din 
sjukgymnast 

25 13 (52) 5 (20) 2 (8)  5 (20) 
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74 % (n=23) uppgav tillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av sjukgymnast som 

stämde mycket eller stämde helt som bidragande faktor till att självträningen blivit av, 68 

% (n=21) tillräckliga skriftliga instruktioner och 65 % (n=20) hög motivation. (tabell 3) 

 

Tabell 3, Faktorer som påverkat försökspersonerna att utföra sina självträningsprogram 

helt enligt ordination. (fråga 4) 

Faktorer  Antal 
 

n 

Stämmer 
inte alls 
n (%) 

Stämmer 
lite 

n (%) 

Stämmer 
mycket 
n (%) 

Stämmer 
helt 

n (%) 

 
Fått mindre smärta av 
träningen 31 5 (16) 10 (32) 11 (36) 5 (16) 

 
Haft tillräckligt med tid i 
vardagen 31 3 (10) 11 (36) 10 (32) 7 (22) 

 
Hög motivation 

31 2 (6) 9 (29) 8 (26) 12 (39) 
 
Tillräckliga muntliga 
instruktioner/genomgång 
av sjukgymnast 

31 4 (13) 4 (13) 10 (32) 13 (42) 

 
Tillräckliga skriftliga 
instruktioner 31 6 (19) 4 (13) 10 (32) 11 (36) 

 
Bra uppföljning av din 
sjukgymnast 30 10 (34) 6 (20) 7 (23) 7 (23) 
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Sju försökspersoner svarade att de sällan eller mycket sällan utfört sina 

självträningsprogram helt enligt ordination. Fyra av dessa personer svarade att otillräcklig 

träningsuppföljning av sjukgymnast stämde mycket eller stämde helt som bidragande 

faktor till att självträning inte blivit av och tre personer uppgav tidsbrist. 
 

Tio försökspersoner uppgav att de alltid utfört sina självträningsprogram helt enligt 

ordination Åtta av dem uppgav tillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av 

sjukgymnast som stämde mycket eller stämde helt som bidragande faktor till att 

självträningen blivit av, åtta personer uppgav hög motivation, sju personer uppgav bra 

uppföljning av sin sjukgymnast, sju personer uppgav tillräckliga skriftliga instruktioner 

och sju personer uppgav att de inte haft tillräckligt med tid i vardagen.  
 

Från de kommentarer som försökspersonerna lämnade (fråga 5) kunde det utläsas att 

kontakt och uppföljningen från sjukgymnasten saknades av sju personer. Initialt när 

sjukdomen diagnostiserats har kontakten med sjukgymnast funnits men uppföljningen 

därefter har varit näst intill obefintlig eller endast förekommit om eget initiativ tagits. Det 

fanns en önskan om mer kontinuerlig kontakt och att tillgången till sjukgymnaster ska 

öka för reumatiker. En person sade till exempel att:  

 

– ”Självträning är det som fungerar bäst när man gör det till en rutin” men uttryckte 

också att ”Önskan finns att få mer kontinuerlig kontakt med sjukgymnast”. 

och… 

– ”När man precis fått diagnos får man mycket information, därefter INGEN 

uppföljning/utvärdering”.  ”Ny kontakt tas endast på eget initiativ.” 
 

Det går även att utläsa ur lämnade kommentarer att det är önskvärt med kontinuerlig 

uppföljning. Motivationen hos vissa personer kan sjunka med åren. En av personerna 

säger: 
 

– ”Tidsbrist och mer smärta de första 4-5 åren efter insjuknandet. Sedan har det inte 

blivit av med självträningen. Har fått instruktioner och genomgång av sjukgymnast för 

11-12 år sedan.” 
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7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån frågeställningarna och den aktuella litteraturen inom området konstruerades en 

enkät. Resultatet blev en enkät med fyra frågor samt möjligheten att lämna övriga 

kommentarer vilka ansågs kunna besvara frågeställningarna. Enkätundersökning är 

standardiserad eftersom samma informationsbrev (bilaga 2) och enkät (bilaga 1) med 

fasta svarsalternativ använts till samtliga personer. Det är möjligt att enkäten inte fullt ut 

uppfyller de rekommendationer angående validitet som uppges i litteraturen. (38) Vid 

fråga 2, 3 och 4 användes en gradering som kan tänkas ha påverkats av personernas egna 

attityder och värderingar. Vad som är ofta eller sällan kan skilja mycket hos två olika 

personer. (38) Ett förtydligande i fråga 3 om mer smärta som faktor till ej utförd träning 

hade behövts. Detta för att det ej framgår om sjukdomsförloppet gett mer smärta eller om 

träningen varit orsaken. Positivt med enkäten var att det fanns ett öppet svarsalternativ till 

fråga 3 och 4. Ett öppet svarsalternativ ger möjlighet att erhålla information som annars 

ej hade uppdagats. (38)  

Enkäten testades i två delar. Första gången testades informationsbrevet och enkäten på 

nio personer utan diagnosen RA. Andra gången var en pilotstudie och utfördes på 

personer ur styrelsen från Piteås reumatikerförening. Efter pilotstudien justerades enkäten 

efter de svagheter som uppkommit vid provtillfället. Svagheter med pilotenkäten var 

otydliga instruktioner om hur faktorerna i fråga 3 och 4 skulle besvaras på ett korrekt sätt. 

Försökspersonerna till studien nåddes genom organisationer där personer med diagnosen 

RA är aktiva, framförallt reumatikerföreningar i Norrbotten. Av praktiska skäl skickades 

informationsbrev och enkäter via post och till vissa gjordes ett personligt besök. Att 

besöka alla kontaktpersoner personligen hade varit att föredra för att bättre nå ut med 

informationen och finnas till hands vid eventuella frågor och eventuellt öka 

svarsfrekvensen. Endast telefonkontakt och uteblivet besök kan ha påverkat 

kontaktpersonen och därmed indirekt det interna bortfallet av svar. Författarna upplever 

att instruktionerna om ifyllandet av enkäten kunde ha blivit mer klargjorda för 

kontaktpersonen om ett personligt möte upprättats. Detta för att kontaktpersonen har varit 

den som instruerat och besvarat eventuella frågor som uppkommit i samband med 
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distribution och vid ifyllandet av enkäten. En fråga angående fatiguens påverkan hade 

varit befogad då en tidigare studie (14) tagit upp dess påverkan på den vardagliga 

förmågan och därmed även den fysiska aktivitetsgraden. 

En annan aspekt hade varit att mer framhäva just sjukgymnasten som påverkande faktor. 

Det hade varit mer befogat med en uppdelning i både fråga 3 och 4 då personen som 

fyller i enkäten uppmanas att reflektera över helheten av inre och yttre faktorer samt 

gradera dessa. En egen fråga hade istället kunnat ställas som ser till enbart 

sjukgymnastens påverkan. I och med detta skulle det ha funnits med frågor om 

sjukdomens debuttillfälle, varaktighet, senaste kontakten med sjukgymnast samt 

uppföljningsfrekvensen. Anledningen till detta är de behov av uppföljning som 

uppmärksammades i 7 av 15 personliga kommentarer, som lämnats vid ifyllandet av 

enkäten. Då skulle man kunna se om den uppföljningen som FYSS ger i sina 

rekommendationer är allmänt vedertagna bland sjukgymnaster. (37)  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Tio av försökspersonerna uppgav att de på grund av tidsbrist inte genomför sin 

självträning. En liknande faktor kunde ses i en studie på knäartrospatienter som hade 

svårt att få in träningen i vardagen. (35) Åtta försökspersoner har värderat smärta högt 

som en hindrande faktor till att inte ha genomfört sin självträning.  Minskning av smärta 

efter träning visade sig vara en faktor hos knäartrospatienter som bidrog till fortsatt utförd 

träning. (35) Förståeligt är då att de som fått mer ont av träningen inte tränar enligt 

ordination. Begripligt är också att mer smärta kan orsakas på grund av att sjukdomen går 

i skov (5) vilket gör att personer inte genomför sin självträning enligt given ordination.  

En uppföljning hos sjukgymnast och träningsanpassning är nog lämplig i dessa fall.  

Sju försökspersoner har angivit att otillräcklig träningsuppföljning av sjukgymnast som 

påverkande faktor stämde mycket eller helt till ej utförd självträning enligt ordination.  

En tidigare studie som bekräftade vikten av uppföljning visade att patienter som hade 

kontinuerlig kontakt och uppföljning med sjukgymnast tränade mer aktivt. (35) 
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Av de sju försökspersonerna som angett att de gjort sitt självträningsprogram sällan eller 

mycket sällan uppgav fyra försökspersoner otillräcklig träningsuppföljning av 

sjukgymnast och tre försökspersoner tidsbrist som faktor. Faktorer som omotiverad, mer 

smärta, otillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av sjukgymnast och otillräckliga 

skriftliga instruktioner uppgavs ha mindre inverkan på dessa sju försökspersoner. 

Anmärkningsvärt är att samtliga sju försökspersoner svarade att faktorn rädsla för att bli 

sämre inte stämde alls. En anledning till detta kan vara att personerna har fått god 

information angående träningens positiva effekter. Sammantaget ur denna grupp kunde 

det utläsas ett behov av att sjukgymnaster följer personer med diagnosen RA över en 

längre tid än bara kort efter diagnosställandet, och den generella information som 

erhållits i början. Den bristande uppföljningen kan leda till lägre motivation, försämrad 

inställning till träning och därmed andra prioriteringar, vilket kunde ses i en tidigare gjord 

studie. (35) En annan aspekt är att personernas förhållningssätt till sin sjukdom kan ha en 

stor inverkan på motivation och utförande av sin självträning. (34)  

 

23 försökspersoner har angivit att tillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av 

sjukgymnast var en faktor som bidragit mycket eller bidragit helt till att självträningen 

blivit av. 21 personer har angivit tillräckliga skriftliga instruktioner som bidragande 

faktor. Även hög motivation angavs av hälften av personerna som en faktor till utförande 

av självträning. Detta belyser vikten av att sjukgymnasten ska kunna motivera sina 

patienter och göra uppföljningen av träningen tillsammans med patienten och utifrån 

dennes förhållningssätt till sjukdomen. (33) På grund av att sjukdomen går i skov (5) är 

det inte möjligt att konstant vidhålla den träningsmängd som ordinerats. En av personerna 

uttryckte sig såhär: 

 

– ”Är du reumatiker kan du absolut inte göra din träning enligt något program. Det 

beror helt på ditt tillstånd. Är du i dåligt skick är det bra om du får på dig dina kläder.” 

 

En fjärdedel av försökspersonerna angav att de alltid genomfört sin självträning. De 

uppgav att sjukgymnastens influerande roll med givna muntliga och skriftliga 

instruktioner samt uppföljning är de faktorer som påverkat mycket till utförd träning. 
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Men även motivation och de andra faktorerna värderades högt av dem som alltid 

genomförde sin självträning. Detta kan tolkas som om personerna verkade vara tillfreds 

med den hjälp som tillhandahållits och att träningen hade integrerats väl i vardagen. 

 

För att förbättra denna studie föreslås det att denna undersökning ska göras på en större 

grupp. Det skulle även vara intressant att i samma undersökning jämföra både personer 

med diagnosen RA och sjukgymnasters syn på påverkande faktorer. Förbättringar bör 

dock göras i enkäten gällande graderingen av svarsalternativen då de ges utrymme för 

subjektiva tolkningar hos varje individ. Ett tillägg av faktorn fatigue bör också göras 

gällande då detta tillstånd har en inverkan på den vardagliga förmågan till fysisk aktivitet. 

Förtydligande av faktorn mer smärta behövs då den kan tolkas både som smärta 

uppkommen av träning eller att personen i sjukdomsförloppet haft mer smärta och av den 

anledningen inte tränat. En intervjustudie skulle kunna ge mera djupgående kunskap om 

försökspersonernas upplevelser om sin självträning. Intervjustudien skulle kunna ligga till 

grund för skapandet av en ny kvantitativ studie eller alternativt genomföra studien som en 

ren kvalitativ intervjustudie.  

 

8. Konklusion 
I studien fann vi att de flesta av försökspersonerna oftast utförde sin självträning enligt 

ordination från sjukgymnast. Det gick inte att se en specifik faktor utan flera faktorer 

påverkar utfallet av självträning hos personer med diagnosen RA. Studien visade att 

många personer var nöjda med den information och de instruktioner som de fått initialt av 

sin sjukgymnast efter erhållande av diagnos. Även hög motivation angavs som faktor till 

utförd träning. Skriftliga kommentarer antydde att bättre uppföljning och kontinuerlig 

sjukgymnastkontakt sannolikt hade påverkat utförandet av självträning positivt. Tidsbrist 

och mer smärta angavs som de största faktorerna till ej genomförd självträning. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
Enkätundersökning angående självträning för personer med diagnosen 
reumatoid artrit i Luleå, Piteå, Garnis rehabcenter, Kalix, Haparanda 
och Gällivare. 
 
 
Självträning är en viktig del av behandlingen för personer med reumatoid artrit. Syftet 
med denna enkätundersökning är att ta reda på hur personer med reumatoid artrit 
genomför och upplever sina självträningsprogram som de erhållit från sjukgymnast. 
Resultatet av studien förväntas bidra till ökad förståelse av de faktorer som påverkar 
utförandet av självträningen.  
 
Studien genomförs med en enkät. Enkäten består av fyra frågor som berör självträningen.  
 
Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt och anonymt. Du kan avbryta din 
medverkan direkt när som helst under ifyllandet av enkäten utan att ange något skäl. 
Resultatet av studien presenteras på gruppnivå vilket innebär att ingen enskild person kan 
identifieras i det färdiga arbetet. Enkäterna kommer att behandlas så att inga obehöriga 
kommer att kunna ta del av dem.   
 
Det färdiga arbetet kommer att skickas till reumatikerföreningarna i Luleå, Kalix, Piteå, 
Gällivare, Haparanda samt till Garnis rehabcenter. Det kommer även att finnas 
tillgängligt på Luleå tekniska universitets hemsida http://epubl.ltu.se.  
 
 
Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss: 
 
 
Examensarbete i sjukgymnastik 
S0001H, HT-07 
 
Jonas Ellner 
Tlf: 070-2581182 
E-mail: Jonell-5@student.ltu.se
 
Dennis Segerdahl 
Tlf: 070-3542061 
E-mail: Denseg-5@student.ltu.se                                              Handledare: 
                                                                                                   Universitetsadjunkt  
Mats Niva                                                                                   Tommy Calner                                                   
Tlf: 070-5239517                                                                       Institutionen för  
E-mail: Matniv-8@student.ltu.se                                               hälsovetenskap  
                                                                                                   Luleå tekniska universitet 
                                                                                                   Tlf: 0920-49 10 00 

http://epubl.ltu.se/
mailto:Jonell-5@student.ltu.se
mailto:Denseg-5@student.ltu.se
mailto:Matniv-8@student.ltu.se


Bilaga 2: Enkät 
 
 Man           Kvinna Ålder...... 
 
 
 
 
1, Hur många gånger i veckan har din sjukgymnast ordinerat dig att utföra 

din träning? 
    Antal.........../veckan. 
 
 
 
2, Gör du din träning enligt de instruktioner och den överenskommelse som 

gjorts mellan dig och din sjukgymnast? 
 
    (Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på dig) 
 

Alltid          Oftast              Sällan           Mycket sällan 
 
(Om du svarat Alltid på föregående fråga fortsätt till fråga 4) 
 
 
3, Av vilka huvudsakliga faktorer har inte självträningen alltid blivit av 

enligt givna instruktioner? Värdera alla faktorer genom att fylla i en 
siffra i varje ruta enligt nedan: 

 
1. Stämmer inte alls. 2. Stämmer lite. 3. Stämmer mycket. 4. Stämmer 
helt. 

 
[   ]Mer smärta 
[   ]Rädsla för att bli sämre   
[   ]Tidsbrist  
[   ]Omotiverad  
[   ]Otillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av sjukgymnast 
[   ]Otillräckliga skriftliga instruktioner 
[   ]Otillräcklig träningsuppföljning av din sjukgymnast 
[   ]Annat.................................................................................... 
         ..........................................................................................



 
4, Vilka faktorer har gjort att du genomfört ditt självträningsprogram enligt 
givna instruktioner? Värdera alla faktorer genom att fylla i en siffra i varje 
ruta enligt nedan: 
 

1. Stämmer inte alls. 2. Stämmer lite. 3. Stämmer mycket. 4. Stämmer 
helt. 

 
[   ]Fått mindre smärta av träningen  
[   ]Haft tillräckligt med tid i vardagen  
[   ]Hög motivation  
[   ]Tillräckliga muntliga instruktioner/genomgång av sjukgymnast 
[   ]Tillräckliga skriftliga instruktioner 
[   ]Bra uppföljning av sjukgymnast. 
[   ]Annat.................................................................................... 
         .......................................................................................... 
  
 
 
 
5, Övrig information. 
 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 
 
Tack för din medverkan!  
 

 


