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Abstrakt 
Personer med RA drabbas av smärta, trötthet, depression och 
funktionsnedsättning. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva vad personer med reumatoid artrit upplever påverkar deras 
livskvalitet. Studien baserar sig på sju kvalitativa artiklar. 
Analysarbetet gjordes enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest 
ansats. Studien resulterade i fyra kategorier: Förändrad fysisk 
kapacitets påverkan, socialt stöds påverkan, känslomässiga 
upplevelsers påverkan, att kunna bemästra sin vardag. Resultatet 
visade på sänkt livskvalitet, socialt, på fritiden och i familjen. 
Resultatet visade även att många av personerna med RA använde 
sig av varierade metoder för att uppnå eller bibehålla en upplevelse 
av hög livskvalitet. Slutsatsen blev att personer med RA blev mer 
eller mindre beroende av sin omgivning för en bibehållen 
livskvalitet. Många såg positivt på framtiden och klarade slutligen 
av att finna livskvalitet.  

 
 
 

Nyckelord: Arthritis Rheumatoid, quality of life, experience, qualitative 
research. 
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I Sverige är smärta och sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken till nedsättning av 

arbetsförmågan, långtidssjukskrivning och förtidspensionering (Socialstyrelsen , 2001). Det 

beräknas att 1 % av den vuxna befolkningen har Reumatoid artrit (RA). Sjukdomen kan 

uppträda i alla åldrar och debuterar ofta i 20 till 50 års ålder, och 2/3 av de drabbade är 

kvinnor. RA är en kronisk sjukdom som uppstår spontant och anledningen till detta är inte 

funnen (Gustafsson, Gaston-Johansson, Aschenbrenner & Merboth, 1999). Sjukdomen kan 

lindras, men idag finns inga kända sätt att bota sjukdomen (Buckley, 1997). 

 

RA är en kronisk, systemisk, autoimmun sjukdom som orsakar smärta i många leder (Hill & 

Hale, 2004). Smärtan ökar vid inflammatoriska skov som karaktäriserar RA (Pincus & 

Callahan, 1989). Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkas av den individuella 

människans personlighet, kulturella bakgrund och livssituation (Gustafsson et al., 1999) samt 

det fokus som läggs på fenomenet och pågående kognitiva aktiviteter (Santavirta, Björvell, 

Solovieva, Alaranta, Hurskainen & Konttinen, 2001). Smärta kan bland annat leda till trötthet, 

inaktivitet, lägre funktionsstatus och ett sämre socialt stöd från sin omgivning (Lütze & 

Archenholtz, 2007). Smärtnivån som nära sammanhänger med kroppens funktionella 

nedsättning, orsakar en kraftig fysisk och psykisk stress (Archenholtz, Burckhardt & Segesten, 

1999). RA ger även stelhet i leder, trötthet och kan leda till fysiska begränsningar (Backman, 

2006). 

 

RA kan beskrivas som en komplicerad kronisk sjukdom och kan påverka varje del av en 

persons liv (Gustafsson et al., 1999). De av, inflammation orsakande, destruerade lederna blir 

med tiden instabila och får felställningar som följd (Hill & Hale, 2004). I svåra fall kan 

sjukdomen leda till invaliditet (Buckley, 1997). De vardagliga aktiviteterna, som de flesta tar 

för givna, så som påklädning och att handla kan bli svåra att utföra (Blalock, Mc Evoy De 

Vellis, Holt & Hahn, 1993). Personer med RA som har familj beskriver även svårigheter och 

begränsningar i rollfördelningen inom familjen, så som att ta hand om barnen och sköta om ett 

hushåll. Sjukdomen kan även leda till begränsningar i att utföra ett arbete, samtidigt som att 

kunna arbeta påverkar livskvalitet i positiv bemärkelse. Att arbeta beskrivs av personer med 

RA som energikrävande vilket kan ha negativa effekter på den fysiska hälsan och upplevelsen 

av smärta samt leda till depression (Backman, 2006).  
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Sjukdom är inte bara en avvikelse från det fysiologiskt normala, utan ett tillstånd som får sin 

innebörd genom ett komplext samspel mellan biologiska, sociala och kulturella förhållanden. 

Personer med samma sjukdom kan därmed uppfatta, hantera och leva med sjukdomens symtom 

på olika sätt (Backman, 2006). Studier om livskvalitet (Freidel, Petermann, Reichel, Steiner, 

Warschburger & Weiss, 2002; Palermo & Kiska, 2004) visar att kroniska sjukdomar så som 

Idiopathic scoliosis och kroniska smärttillstånd ger en upplevelse av en försämrad livskvalitet. 

Patienterna upplever att de känner sig olyckliga med sina liv och har färre positiva upplevelser, 

fler kroppsliga symtom, sämre självkänsla och känner oftare en sorgsenhet än tidigare. Det som 

dock är anmärkningsvärt är att dessa personer njuter av livet i högre grad när något positivt 

händer (Freidel et al.,2002). Palermo och Kiska (2004) visar i sin studie på ett samband mellan 

sömn, smärta och livskvalitet. De beskriver att sömnstörningar och nedsatt livskvalitet har ett 

samband hos ungdomar med kronisk smärta. En teori finns att det inte endast är smärtan som 

påverkar sömnen eftersom otillräcklig sömn kan ha negativa effekter på förmågan att klara av 

att hantera smärta. Detta kan bli en ond cirkel, eftersom ökad smärtnivå leder vidare till 

sömnsvårigheter (Palermo & Kiska, 2004). Många personer med RA har låg livskvalitet. 

Timonen et al., (2003) har i sin studie undersökt suicidstatistiken där det visat sig att personer 

med RA har höga suicidtal.  

 

I denna studie definieras begreppet livskvalitet på samma sätt som Archenholtz, Burckhardt 

och Segesten (1999). I Archenholtz et al. studie (1999) beskrev kvinnor med sjukdomarna 

Systemisk lupus erytomatosus [SLE] och RA att livskvalitet var; hälsa/välmående, 

familj/vänner, arbete, hus/hem/boende, socialt stöd/service, hobbys/kulturella aktiviteter, 

inkomst, oberoende, integritet/identitet. Beroende på hur väl dessa delar fungerade så upplevde 

personerna med SLE och RA livskvalitet i varierande omfattning.  

 

Gustafsson et al. (1999) beskriver hur en persons känslor och attityder kopplade till ett 

speciellt fenomen kan påverka upplevelsen av fenomenet. Wolfe (1999) menar till och med att 

en persons uppfattning om sin sjukdom i själva verket påverkar den upplevda hälsan mer än 

själva sjukdomen. Antonovsky (1991) menar i likhet med Wolfe (1999) att det är möjligt att 

förmå en person att uppleva hälsa trots sjukdom. Hälsan är möjlig att förstärka om personen i 

fråga upplever att det finns en känsla av sammanhang och mening med det dagliga livet.  

Subjektiva upplevelser av hälsa och välbefinnande är elementärt och viktiga att ta vara på vid 

specifika omvårdnadssituationer (Ehnfors et al., 2000, s. 26), inte minst vid omvårdnad till 
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personer med RA. Personer med RA behöver få speciell omvårdnad för att kunna upprätthålla 

en god livskvalitet (Hill & Hale, 2004; Mahat, 1997).  

 

Sammanfattningsvis är RA en sjukdom som främst drabbar kvinnor och som leder till smärta, 

sömnstörning, fysiska begränsningar och som påverkar det dagliga livet i form av förändrade 

roller, både inom och utom familjen. Symtomen påverkar personernas upplevelse av en 

meningsfylld vardag och arbete, deras intressen och fritid. Hur personer med RA hanterar detta 

är individuellt och kan enligt litteraturen påverka upplevelsen av livskvalitet. Med detta som 

utgångspunkt förväntar vi oss ett resultat som ska ge en inblick i hur personer med RA 

upplever livskvalitet och genom detta kunna ge sjuksköterskor ytterligare kunskaper för 

optimal omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vad personer med reumatoid artrit upplever 

påverkar deras livskvalitet. 

 

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie har på ett genomgripande sätt följt ett systematiskt mönster. Detta 

innebar att det på ett planmässigt sätt har sökts litteratur för att senare bli granskad och 

kvalitetsbedömd enligt förutbestämda mönster (Willman & Stoltz, 2002, s.50). Det var viktigt 

att visa varje steg i studien för att replikation och evaluering ska kunna ske. Replikation 

innebär att någon ska kunna upprepa samma studie för att kontrollera resultatet. Evaluering 

betyder att det görs en värdering av vald metod samt utförande för att kunna avgöra 

slutsatsernas värde (Backman, 1998, s.37-38). En välformulerad forskningsfråga var viktig att 

utarbeta för att den skulle kunna besvaras med hjälp av vetenskaplig litteratur (Willman & 

Stolz, 2002, s.50-53). För att finna och bedöma relevant litteratur användes en metod 

beskriven av Goodman (SBU, 1993) vilken innebar att problemet och inklusions- och 

exklusionskriterier preciserades samt att det formulerades en plan för litteratursökning. Det 

genomfördes en litteratursökning och samlades in studier som mötte inklusionskriterierna 

(SBU, 1993).  
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Litteratursökning 

Enligt Willman & Stolz (2002) bör en plan formuleras för den praktiska delen av 

litteraturstudien. Projektplanen bör innehålla fyra moment:  

 

Identifiera tillgängliga resurser (Willman & Stoltz, 2002, s.57-58). En tidsplan utformades för 

att få en överblick över den tillgängliga tiden. Därefter kontrollerades möjligheterna att erhålla 

material så som artiklar med mera samt tillgången av datorer och databaser.  

 

 Identifiera relevanta källor (Willman & Stoltz, 2002, s.57-58). En pilotstudie genomfördes 

för att förvissning om att vetenskaplig litteratur inom området fanns (jmf. Willman & Stotlz, 

2002, s.53). Detta resulterade i att de databaser som inte gav några resultat valdes bort. Här 

bedömdes att databaserna Cinahl och PubMed passade denna studies sökning av vetenskapligt 

granskade och publicerade artiklar. Dessa två databaser är även enligt Polit och Beck (2004, 

s.93) de mest användbara gällande omvårdnad.  

 

 Avgränsa forskningsproblemet och fastställa huvuddragen i sökningen (Willman & Stoltz, 

2002, s.57-58). Sökning av artiklar som visade hur personer med RA upplever livskvalitet 

utfördes. De sökord som användes var: Arthritis Rheumatoid, quality of life, experience, 

qualitative research. Sökorden användes var för sig samt i olika kombinationer. För att 

kombinera olika sökord användes booleska sökoperatorer OR, AND och NOT (Willman & 

Stoltz, 2002, s.62,). Resultat av respektive sökord redovisades i tabell 1. En begränsning 

gjordes till artiklar som var skrivna på engelska. Inga medvetna begränsningar gällande 

publikationsår har gjorts. Det skedde en exkludering av artiklar som inte innehöll information 

om vad personer med RA ansåg att livskvalitet var. Lämpliga källor söktes även i de funna 

studiernas källförteckningar. De utvalda artiklarna började med att läsas igenom och sedan 

kvalitetsgranskades de utifrån Willmans och Stolz modell (2002, s.122). Detta innebar att 

funna artiklar granskades efter dess syfte, vald metod, urvalsförfarande, analysens tydlighet 

samt resultatets tydlighet. En bedömning gjordes över om kvaliteten var bra, medel eller dålig 

(tabell 2). Artiklar som bedömdes ha dålig kvalitet exkluderades ur vår studie för att erhålla 

högre trovärdighet (Willman & Stoltz, 2002, s.89-90, 122).  
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Utveckla sökväg för varje söksystem (Willman & Stotlz, 2002, s.57-58). För att hitta en 

korrekt översättning av lämpliga sökord till engelska användes MeSH. För att hitta lämpliga 

synonymer  

användes respektive databas egen thesaurus. 
 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: personer med reumatoid artrits upplevelse av livskvalitet 

 

Cinahl 2007-09-04 

 

Söknr. * Söktermer  Antal ref Antal utvalda 

 

1 FT Arthritis Rheumatoid 2 799 

 

2 FT  Quality of life  19 607 

 

3 FT Experience  35 989 

 

4 FT Qualitative research 2 018 

 

5 FT Arthritis Rheumatoid + 

Experience +  

Qualitative research 0 

 

6 FT Arthritis Rheumatoid+ 

Quality of life +   

Experience + 

Qualitative research 0 

 

7 FT Arthritis Rheumatoid + 

Quality of life  138 

 

8 FT Arthritis Rheumatoid + 

Quality of life + 

Experience  5 0 
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Pub Med  2007-09-04 

 

Söknr. * Söktermer  Antal ref Antal utvalda 

 

1 MSH Arthritis Rheumatoid 61 422 

 

2 MSH Quality of life  72 558 

 

3 MSH Experience  186 708 

 

4 MSH Qualitative research 4360 

 

5 MSH Arthritis Rheumatoid + 

Experience +  

Qualitative research 6 

 

6 MSH Arthritis Rheumatoid+ 

Quality of life +   

Experience + 

Qualitative research 3 

 

7 MSH Arthritis Rheumatoid + 

Quality of life  1 076 

 

8 MSH Arthritis Rheumatoid + 

Quality of life + 

Experience  64 7 

 

*) MSH = Mesh termer I databasen PubMed, FT = Fritextsökning 

 

Analys 

Eftersom arbetet byggde på redan gjorda studier så användes en kvalitativ innehållsanalys med 

en manifest ansats. Med manifest ansats menas att fokus ligger på det synliga och uppenbara 

och att inga egna tolkningar medges. När artikelurvalet var färdigt valdes 245 meningsbärande 

textenheter ut vilka kunde ge svar på studiens syfte. Dessa kodades för att underlätta 

kategoriseringen. Kodningen var även bra för att enkelt kunna gå tillbaka, senare i studien, för 

att kontrollera att innehållet från 



 8 

ursprungstexten inte har ändrats under arbetets gång. Sedan kondenserades textenheterna, det 

vill säga förkortades, utan att dess innebörd blev förändrad. De kondenserade textenheterna 

kategoriseras sedan. En kategori är en grupp av samlade textenheter med samma innehåll. 

Kategoriseringen skedde stegvis till det endast återstod kategorier som innebördsmässigt ej går 

att sammanföra. Dessa kategorier blev de som svarade på forskningsfrågan (Graneheim & 

Lundman, 2003). 

 

Tabell 2: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=7) 

 

Författare 

År 

Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Ahlmén, M. 

Et al.,  

(2005) 

 

25 deltagare 

16 kvinnor  

9 män 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

Resultat av sjukdom och 

behandling av personer 

med RA måste 

utvärderas i den sjuka 

personens totala 

livsituation 

 

Hög 

Bath, J., et 

al., 

(1999) 

9 kvinnor 

6 män 

Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Interaktionen mellan 

aktivitet och mobilitet, 

välmående, socialt stöd, 

medicinering, 

arbetsfrågor, information 

och ledsagning är 

komplext och behöver 

omses med dynamiskt 

interaktion med 

varandra, likaväl som de 

behöver omses som 

individuella och 

angelägna områden för 

personer med RA. 

 

Hög 
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Författare 

År 

Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

 

Hwang, E. 

J., et al., 

(2004) 

 

5 kvinnor Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Socialt stöd underlättar 

effekten av psykologiska 

krav och lindrar 

depressiva symptom. De 

som erhållit socialt stöd  

känner mindre krav 

också på både betalt 

arbete och inom familjen. 

 

Hög 

Lyyra, T-M. 

& 

Heikkinen, 

R-L., (2006) 

10 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk analys 

Äldre kvinnor med RA 

upplever sin egen hälsa i 

mer termer av att klara 

av att genomföra dagliga 

aktiviteter och coping än 

frånvaro av sjukdom och 

generellt välmående. 

 

Hög 

Shaul, M.P., 

(1995) 

30 kvinnor Semistukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Personer med RA 

behöver stöd och 

vägledning från början 

av sjukdomen för att 

underlätta att få övertag 

över att leva med denna 

kroniska sjukdom. 

 

Hög 

 

Stamm,T., et 

al., 

(2004) 

9 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

 

Reumatoid artrit visade 

sig ha en avsevärd 

påverkan på 

sysselsättningsgraden i 

hemmet och på arbetet 

och kan sålunda relateras 

till hälsostatusen. 

 

Hög 
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Författare 

År 

Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

 

Tak, S.H., 

(2006) 

 

13 varav: 

9 kvinnor 

4 män 

Strukturerade 

intervjuer/  

Innehållsanalys 

 

Sex stressfaktorer 

identifieras hos RA 

deltagarna: hälsa, 

rutinsaker, familjefrågor, 

ekonomi, sociala 

relationer och 

livsomständigheter. Tre 

huvudteman gällande 

coping av daglig stress 

uppenbarades: kognitiva 

färdigheter, mångfald av 

aktiviteter och 

självskrivna handlingar. 

Hög 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (se tabell 3) som presenteras i text nedan och illustreras 

med citat från data.  
 

Tabell 3: Översikt av kategorier 

Kategorier: 

Förändrad fysisk kapacitets påverkan 

Socialt stöds påverkan 

Känslomässiga upplevelsers påverkan 

Att kunna bemästra sin vardag. 

 

 

Förändrad fysisk kapacitets påverkan 

Resultatet visade hur personer med RA upplevde en sänkt livskvalitet när deras fysiska 

kapacitet förändrades. De försvagades av sjukdomen (Bath et al., 1999; Shaul, 1995) och 

överansträngde sig (Bath et al., 1999) men lärde sig med tiden att anpassa och prioritera sina 

aktiviteter efter funktionsbortfall och dagsform (Ahlmén et al., 2005; Hwang et al., 2003; 

Lyyra & Heikkinen, 2006; Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). En upplevelse hos vissa personer 

med RA var att de överansträngde sig på sitt arbete vilket gjorde att de inte orkade med 
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nästkommande dag, ibland kunde en hel ledig dag gå åt till att vila ut efter överansträngning på 

arbetet (Bath et al., 1999).  

 

I Shauls studie (1995) beskrev kvinnor med RA att de erfor smärta, svaghet, stelhet, svullnad, 

trötthet och depressiva symptom. I det tidiga skedet av sjukdomen sjönk livskvalitet som en 

direkt följd av smärta, svullnad och stelhet men med tiden gav sjukdomen funktionsned-

sättningar genom atrofierande muskler, rörelsesmärta och inaktivitet. Resultatet visade att 

smärta hos personer med RA orsakade försämrad livskvalitet bland annat genom en förändrad 

kapacitet till att utföra dagliga göromål (Hwang et al., 2003; Shaul, 1995; Stamm et al, 2004). 

En person beskrev att smärtan var ständigt närvarande, men när hon var inne i ett skov var det 

olidligt smärtsamt och hindrade i stort sett utförandet av alla aktivitet (Shaul, 1995). 
 

�There was a period of time when I couldn´t even put on underwear because I didn´t have 

the strength, and it was just too painful to put on a bra or underwear.� (Shaul, 1995, 

s.293). 

 

Yngre kvinnor var mer medvetna om att de försvagades och fick sämre funktionsnivå. Den 

avtagande funktionen i händerna och den generella svagheten gjorde det allt svårare att klara 

de vanligaste, och tidigare så självklara göromålen, i hemmet och på fritiden. Det kunde handla 

om att skriva, hantera datormusen eller kliva upp från sängen (Shaul, 1995; Stamm et al., 

2004). Personer med RA upplevde känslor av misslyckande och otillräcklighet när de inte 

längre självständigt klarade av att utföra dagliga sysslor i hemmet. Med tiden blev de ofta 

beroende av hjälp från andra människor. Personer med RA upplevde en saknad över att inte 

längre kunna utföra de fysiska aktiviteter som de hade ägnat sig åt innan sjukdomsinträdet. 

Många gånger fick personen med RA göra avkall på aktiviteter som gav en social tillhörighet 

(Hwang et al., 2003). Personer med RA i Stamm et al. studie (2004) visade att de sociala 

aktiviteterna kunde begränsas av hur väl personerna med RA klarade av att förflytta sig. En av 

kvinnorna i studien klarade inte av att lämna hemmet, hon fick lov att vänta tills vänner och 

bekanta kom hem till henne. Även i Shaul (1995) visade personer med RA att fysiska symtom 

kunde hindra sociala aktiviteter som skapar samhörighet. 
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Socialt stöds påverkan  

Resultatet visades att personer med RA på grund av sjukdomens inverkan ofta blev tvungna att 

sluta med aktiviteter som tidigare givit dem stor glädje (Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). 

Personer med RA upplevde att sjukdomens symtom gav sociala inskränkningar, bland annat 

genom försämrad mobilitet och att de upplevde sig som missförstådda. De sociala 

inskränkningarna gav en upplevelse av sänkt livskvalitet (Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). Det 

framkom en önskan och längtan av att få lov att hjälpa till och att utföra aktiviteter tillsammans 

med andra människor (Hwang et al., 2003; Lyyra & Heikkinen, 2006; Tak, 2006). Personerna 

med RA delade gärna med sig av sina erfarenheter och uppskattade att få ta del av 

erfarenheterna hos andra personer med RA (Tak, 2006). När personer med RA upplevde ett 

bristande socialt stöd så påverkades deras livskvalitet negativt.  

 

Under sina första år med RA omnämndes i första hand familjemedlemmar och vänner som både 

fysiskt och emotionellt stöd. Vårdpersonal var sällan de som efterfrågades i första hand (Shaul, 

1995) men det var viktiga att kunna vända sig till dessa när så krävdes (Ahlmén, et al., 2005). 

Personer med RA ansåg att det var viktigt att bevara sociala kontakter och att befinna sig i ett 

socialt sammanhang. Det ansågs viktigt att en social interaktion fanns mellan personen med RA 

och dennes barn. När sjukdomen var svår och det behövdes lite uppmuntran var det värdefullt 

att ha någon att tala med (Lyyra & Heikkinen, 2006). Personer med RA upplevde av olika 

anledningar att de inte fullt ut kunde bevara sina sociala kontakter och befinna sig i den sociala 

kontext som de önskade. Deltagarna i Shauls studie (1995) upplevde att de var bortkopplade 

från social gemenskap i högre eller lägre omfattning.  

 

Personerna med RA kunde känna sig främmande inför sina vänner, familj och arbetskamrater 

när olika symtom ledde till rollförändringar (Bath, 1999). Kvinnor med RA som hade barn 

beskrev att rollerna omfördelades inom familjen med tiden. Vissa roller ändrades endast 

tillfälligt under sjukdomens skov, medan andra roller delegerades eller delades med någon 

annan person. En del roller kunde inte längre uppfyllas och övergavs. Personer med RA 

upplevde att omgivningen inte förstod effekterna av sjukdomen och hur de påverkades av den. 

Detta kunde leda till att familj och vänner blev otåliga och retade sig på dem (Bath et al., 

1999).  
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� You go to bed with pain and you get up with pain but a lot of people don�t realise how painful it 

is, because a friend would say to you, �And how are you?�, and you�d say,� oh I still got me aches 

and pains and that� and the conversation was finished, they don�t realise�� (Bath et al., 1999, 

s.36). 

 

Personerna med RA upplevde att det var svårt att planera sitt sociala liv. Många upplevde att 

de inte kunde planera någonting i förväg med vänner och bekanta på grund av den varierande 

symtombilden (Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). Bekantskapskretsen minskade ofta då 

vännerna hade svårt att förstå varför personerna med RA hade så svårt att säga ifall de skulle 

delta i en planerad gemensam aktivitet eller inte (Stamm et al., 2004). 

 

I Lyyra och Heikkinen (2006) beskrev kvinnor med RA att de upplevde en förlust av 

livskvalitet när de inte längre omgavs av det sociala nätverket som de en gång haft. Dessa 

kvinnor med RA förlorade möjligheten att se sig själva sig i en så kallad �social spegel�. 

Kvinnor som levde ensamma och inte hade någon som hjälpte dem med vardagssysslor och 

personlig hygien upplevde en lägre livskvalitet (Shaul, 1995). De som inte haft en yrkeskarriär 

tidigare i livet hade generellt sett ett svagare socialt nätverk att stödja sig på än de som arbetat 

utanför hemmet. Ensamhet och isolering gjorde att personer med RA förlorade upplevelsen av 

hälsa och välmående (Lyyra & Heikkinen, 2006). 

 

� I feel dependent on other people because in many ways I live my life through other people; I 

gain not only my physical existence but also by mental existence througt other people.� (Lyyra & 

Heikkinen, 2006, s.75)  

 

Personer med RA hade en önskan om att få vara till hjälp, fylla en social roll, bidra till 

allmänhetens tjänst (Hwang et al., 2003) och hjälpa andra människor (Lyyra & Heikkinen, 

2006). Personer med RA i Taks studie (2006) beskrev att social gemenskap i kombination 

med fysisk aktivitet var positivt för upplevelsen av livskvalitet. Personer med RA upplevde 

både ett fysiskt och psykiskt högre välbefinnande efter att ingått i olika typer av fysiska 

gruppaktiviteter.  

 

Känslomässiga upplevelsers påverkan  

Resultatet visade att psykiska upplevelser, det vill säga känslor av ovisshet, trötthet, oförmåga, 

oro, rädsla, förtvivlan, skuld och nedstämdhet påverkade upplevelsen av livskvalitet (Bath, 
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1999; Shaul, 1995). Många av dessa känslor beskrevs ha en negativ påverkan på det psykiska 

välbefinnandet hos personerna med RA och gav en försämrad livskvalitet. När de kände sig 

befriade från oro uttryckte de välmående och förnöjdhet (Lyyra & Heikkinen, 2006).  

 

Ovisshet var en dagligt förekommande upplevelse och påverkade både personerna med RA 

(Shaul, 1995) och deras familjer (Bath, 1999) negativt. Ovissheten gjorde det svårt att planera 

in aktiviteter i tid och rum på grund av sjukdomens skiftande symtombild, till exempel kunde 

en aktivitet vara möjlig att genomföra en dag men inte nästa på grund av smärta. Dessa 

skiftningar i symtom påverkade därmed även dessa personers olika roller, både inom familjen 

och socialt. När rollerna förändrades upplevde personerna med RA att deras självförtroende 

blev sämre och att den ständiga anpassningen till sjukdomens symtombild tog all deras energi 

(Bath, 1999; Shaul, 1995). Att behålla olika roller framkom som viktigt för att bibehålla hälsa 

och livskvalitet, fram för allt hos äldre kvinnor med RA (Lyyra & Heikkinen, 2006). 

Sjukdomens symtom medförde upplevelser av frustration och skuldkänslor då personen med 

RA inte längre kunde uppfylla sina roller och bidra till familjens välmående som tidigare 

(Hwang et al., 2003).  

 

�Everybody around me enjoys their healthy and happy life, except only me. I never do bad things 

to anybody: I always try to do good for everybody in my whole life. Why does god give me such 

pain? It�s unfair.� (Hwang et al., 2003, s.243) 

 

Trötthet och oförmåga var andra psykiska upplevelser som påverkade personer med RAs 

livskvalitet (Bath et al., 1999; Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). Tröttheten medförde många 

gånger att personerna upplevde att de blev oförmögna att delta i aktiviteter både i arbetet och 

på fritiden (Shaul, 1995). Personer med RA upplevde att de nästan alltid vara trötta och att 

stor del av deras kraft och energi gick åt till att kunna utföra ett arbete och att krafterna inte 

räckte till hemarbete som att laga mat. Tröttheten påverkade även uthålligheten, 

koncentrationsförmågan och förmågan till vila och återhämtning (Stamm et al., 2004). 

Tröttheten och oförmågan begränsade personerna med RA även i familjelivet och deras sociala 

liv (Bath et al., 1999).  De beskrev att de kände en oro för att bli en börda för familjen och att 

belasta omgivningen med sådant som de tidigare gjort själva. Även samlivet med en partner 

påverkades av tröttheten och det fanns det en oro hos personer med RA att de inte kunde vara 

lika sexuellt aktiva som de önskade. I Bath et al. (1999) beskriver personer med RA också att 
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sjukdomen i sig påverkade lusten för sexuella aktiviteter. Den ständigt närvarande tröttheten 

gav upphov till lättretlighet och känslor av ilska och oro (Hwang et al., 2003; Shaul, 1995). 

Vid motgångar kunde personen med RA inte hålla känslorna under kontroll på samma sätt som 

innan sjukdomen.  

 

��Sometimes I can�t control myself, if my husband and children make me upset. I get angry at 

trifles. It is worse than before suffering the disease.�� (Hwang et al., 2003, s.243) 

 

Personerna med RA upplevde också en rädsla för att deformationer i leder skulle påverka 

dem så att de inte längre skulle kunna känna igen sig själva (Hwang, et al., 2003; Shaul, 

1995). De beskrev en oro och rädsla för försämringar och att de i framtiden inte längre skulle 

kunna utföra de vardagliga sysslor de önskade (Bath et al., 1999). När sjukdomens symtom 

var långvariga och svåra att hantera och det psyksiska upplevelserna ihållande var det vanligt 

att personer med RA utvecklade depressiva symtom och det beskrevs även ha suicidala 

tankar (Shaul, 1995). De symtom som i störst utsträckning bidrog till depression var smärta 

och trötthet. Depressionerna förstärktes även vid inflammatoriska skov. I Shauls studie 

(1995) beskrev personer med RA att de ofta fantiserade om att ta sitt liv och att tankar om 

döden gav dem en känsla av lindring av den förtvivlan de upplevde. Suicidtankarna blev ett 

sätt att hantera sjukdomens kroppsliga och psykiska symtom. 

 

Att kunna bemästra sin vardag  

Resultatet visade att många av personerna med RA hade lärt sig att bemästra sjukdomen 

(Ahlmén et al., 2005; Hwang et al., 2003; Shaul, 1995; Stamm et al., 2004). Bemästrandet gav 

en stark upplevelse av livskvalitet. Många personer som utvecklat RA såg optimistiskt på 

framtiden (Hwang et al., 2003) och de hade som målsättning att uppleva hälsa och livskvalitet 

(Ahlmén et al., 2005; Lyyra & Heikkinen, 2006). Acceptans av sin sjukdom, positiva tankar 

(Lyyra & Heikkinen, 2006), hopp om framtiden och nyfikenhet (Hwang et al., 2003) var 

viktiga aspekter för att uppnå förhöjd livskvalitet.  

 

Personer med RA i Lyyra och Heikkinens studie (2006) beskrev att de kunde känna sig tillfreds 

genom att acceptera sjukdomen. Personerna med RA fick lov att acceptera att de måste 

planera från dag till dag. Symtom och begränsningar avgjorde vilka aktiviteter de klarade av att 

genomföra från en dag till en annan. Det var omöjligt att veta när symtomen skulle öka i 
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intensitet (Shaul, 1995). Undvikande av negativa tankar hjälpte vissa personer med RA att 

uppnå bemästrande. Genom att undvika och substituera negativa tankar och i stället tänka 

positivt även vid kraftig smärta kunde ett välmående bibehållas (Lyyra och Heikkinen, 2006). I 

Hwang et al. (2003) studie beskrev personer med RA hoppets och nyfikenhetens betydelse för 

upplevelsen av god livskvalitet. Det var viktigt för personer med RA att inte ge upp 

förhoppningarna om ett gott liv. Många var nyfikna, ville lära sig nya saker och resa till nya 

platser. Livskvaliteten kunde förbättras när personerna med RA hade en positiv syn på sin 

livssituation och upplevde mål och mening med livet. 

 

Många personer med RA ansåg att den övergripande målsättningen var att kunna leva ett 

normalt liv. Detta gällde även för dem som levde i ett senare skede av sjukdomen. De uttryckte 

att de ville bli behandlade som vanliga människor trots att de bar på en sjukdom. Med att ha ett 

normalt liv avsågs att det inte skulle finnas begränsningar i att hantera hushållet och att ha ett 

socialt liv (Ahlmén et al., 2005). I Lyyra och Heikkinens studie (2006) beskrev personer med 

RA hur viktigt de ansåg att grundläggande faktorer som mobilitet, god sömn och aptit var för 

upplevelsen av god livskvalitet. Upplevelsen av livskvalitet förstärktes genom behandlingar och 

hjälpmedel som kunde ge en större förmåga att utföra vardagens göromål och aktiviteter. 

Många av personerna med RA upplevde livskvalitet när de klarade av att ta hand om sig själva, 

sin familj och kunde fortsätta arbeta och att njuta av sin fritid (Ahlmén et al., 2005). Autonomi 

och självständighet ansågs av personer med RA  som mycket viktiga för hur de upplevde sin 

livskvalitet. Den största rädslan var att förlora sin självständighet och bli beroende av andra 

människor. Personer med RA ansåg att hälsa var att ha friheten att själv kunna bestämma vad 

de ville göra utan inskränkningar från sjukdomen (Lyyra & Heikkinen, 2006; Stamm et al., 

2004). Bland annat i Lyyra och Heikkinens (2006) studie visade fynden att individerna själva 

aktivt bidrog till att skapa en god hälsa och livskvalitet. Via varierande och mångfacetterade 

tillvägagångssätt kunde personerna med RA uppnå och vidmakthålla en upplevelse av god 

livskvalitet. Skillnaden mellan god och dålig livskvalitet var att självständigt klara av de små 

vardagliga göromålen. Personer med RA upplevde hälsa när de själva hade lagat ett mål mat, 

plockat undan och diskat. 

 

�For me, it is important that daily activities function, that I can look after my home, my 

children and manage to work.� (Ahlmén et al., 2005, s.5)  
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I Stamm et al. studie (2004) beskrev personer med RA faktorer som antingen förstärker eller 

försvagar upplevelsen av livskvalitet. Personer med RA ville bemästra sina liv, om de upplevde 

att sjukdomen styrde deras liv så gav det dem negativa känslor och de fick sämre livskvalitet 

medan livskvaliteten ökade när personer med RA fick tid att reflektera över sin livssituation. 

Vid reflektion ansåg personerna med RA att sjukdomen givit dem en ökad självkännedom och 

tillfört positiva aspekter i deras liv det vill säga genom RA hade de lärt känna sig själva och sin 

kropp och fått en ökad självkännedom. Den nyvunna själv-kännedomen gav dem en förmåga 

att kunna känna och förstå vad de ville ha ut av sina liv. Självkännedom var en viktig 

förutsättning för att kunna bemästra sitt liv genom aktiva val. Livskvaliteten ökade när 

personerna med RA själva aktivt kunde påverka och förändra sin sysselsättning. Genom aktiva 

val kunde personerna med RA välja bort meningslösa göromål och att istället koncentrera sig 

på det som ansågs meningsfulla och viktiga för personen. (Stamm et al., 2004). Personer som 

fann mål och mening med sina liv, de fann livskvalitet och kunde uppskatta det goda i livet 

(Ahlmén et al., 2005; Hwang et al., 2003). 

 

�Now I select my occupations very precisely. I only do what I like to do� (Stamm et el, 

2004, s.108) 

 

När en person med RA lärt sig bemästra sin sjukdom gav det högre livskvalitet i det dagliga 

livet (Shaul, 1995). Personerna med RA hade olika metoder för att uppnå ett bemästrande av 

sjukdomen. Personer med RA i  Ahlmén et al. (2005) studie beskrev grundläggande drag i de 

fall där bemästrande uppnåtts; att individen själv aktivt sökte efter kunskap om RA, att 

individen sökte hjälp hos sjukvårdens specialister när så krävdes och att sjukvården tog till vara 

individens kunskaper om sjukdomens verkan på deras kropp och deras erfarenhet av att leva 

med RA.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva personer med RA:s upplevelse av livskvalitet. 

Analysen resulterade i följande kategorier: Förändrad fysisk kapacitets påverkan, socialt stöds 

påverkan, känslomässiga upplevelsers påverkan, att kunna bemästra sin vardag. Sjukdomen 

och de symtom den medför påverkade personer med RA:s livskvalitet i familjelivet, i arbete, på 

fritiden och i förhållande till social samvaro med andra.  Personerna upplevde ofta rädsla, oro, 

förtvivlan och nedstämdhet över att vara sjuk och att de inte kunde göra alla aktiviteter som de 
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gjort tidigare. Att behöva be andra om hjälp upplevdes svårt och påverkade deras självkänsla. 

Enligt Mahat (1997) och Archenholtz et al. (1999) är förlorad självkänsla en stressor som kan 

sänka livskvaliteten hos personer med RA. Ett sätt att hantera detta är att hitta strategier för att 

minska stressen (Mahat, 1997).  

 

Den trötthet och smärta som upplevdes hos personer med RA i denna litteraturstudie ledde 

ofta till depression. Detta bekräftas av Hill och Hales studie (2004) där mellan 21%-35% av 

personerna som är drabbade av RA upplever depression. Det är en vanlig känsla hos personer 

som precis insjuknat i RA är att de känner sig deprimerad när de tänker på sin framtid och har 

föreställningar om vilka konsekvenser RA för med sig (Lütze & Archenholtz, 2007; Sharpe, 

Sensky & Allard, 2001). Personerna med RA i denna studie beskrev att de ibland önskade att  

de vore döda på grund av den smärta och depression de kände. Enligt Timonen et al. (2003) är 

det många kvinnor med RA som begår suicid, och i 90 % av dessa fall föregås suicid av djup 

depression.  

 

Resultatet i denna studie visar att personer med RA upplevde trötthet som det som mest 

påverkade deras livskvalitet. De rapporterade att den ständigt närvarande tröttheten ledde till 

lättretlighet, ilska och oro. Enligt Repping-Wuts, Uitterhoeve, Van Riel och Achterberg (2007) 

så beskrivs trötthet som en fysisk vardagsupplevelse med varierad varaktighet och intensitet. 

Dess hastigt uppkommande beskaffenhet upplevs med frustration och orsakar ilska. Trots att 

tröttheten är oberäknelig så känner många av personerna igen tecknen på att den annalkas. 

Konsekvenserna av tröttheten är överväldigande och påverkar alla delar av livet. Hos 

personerna i denna studie var just trötthet en bidragande orsak till sexuella problem. Enligt Hill 

och Hale (2004) kan sexuella aktiviteter även vara smärtsamma och funktionellt svårt att 

utföra, vilket kan leda till slitningar även i det mest etablerade relationer. Lättretlighet kan leda 

till humörsvängningar och är ett symtom som drabbar personer med RA. I Lütze och 

Archenholtz (2007) beskrivs humörsvängningar, det är som att leva i en berg och dalbana. Ofta 

går humörsvängningarna ut över familj och vänner. Personerna med RA hittar sina egna 

strategier för att kunna leva med detta livskvalitetsänkande symtom. Detta sker genom att 

prova sig fram och lära sig av sina misstag. De anser att trötthet är ett direkt symtom av 

sjukdomen RA. Att acceptera sin sjukdom anses vara en strategi för att stå ut med symtomet 

(Repping-Wuts et al. 2007).  
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Resultatet i denna litteraturstudie visade under kategorin den förändrade fysiska kapaciteten 

att smärta orsakade försämrad livskvalitet. Artrit är en av de vanligaste orsakerna till smärta. 

Det är ett välkänt faktum att smärta påverkar varje liten del av livet och medför förändrad 

kapacitet vilket sänker personer med RAs livskvalitet. Enligt Mahat (1997) är smärta den i 

särklass största stressorn som personer med RA upplever. Hur en person med RA klarar av att 

hantera sina stressorer påverkar sedan deras emotionella och fysiska reaktioner samt deras 

uppträdande. Vardaglig smärta och trötthet måste ses som något som Personer med RA får 

�lära sig att leva med� och hantera. Bärande fundament är i det fallet en process av framför allt 

acceptans och copingstrategier i vilka den sjuke ofta behöver stöd och vägledning (Iaquinta & 

Larrabee, 2004; Gustafsson et al., 1998). Enligt Gustafsson et al. (1998) hjälper icke 

farmalogiska behandlingsmetoder till en bättre livskvalitet för personer med RA eftersom de 

mediciner som används ofta har bieffekter som kan anses livskvalitetsänkande. För personer 

med RA är det ofta i första hand att få smärtan att försvinna som känns viktigt. I andra hand 

kommer för dessa personer att få kontroll över inflammationen. De fysiska symtomen med dess 

psykiska inverkan av RA kräver ett holistiskt omhändertagande med multiprofessionella 

rehabilationsteam (Hill & Hale, 2004). För att maximera upplevelsen av livskvalitet för 

personer med RA är det av stor vikt att utveckla strategier för att dessa personer ska klara av 

att hantera de stressorer som RA medför (Archenholtz et al., 1999).  Vinsterna av information 

och undervisning av personer med RA är stora och prioriteras av vårdpersonal (Hill & Hale, 

2004). 

 

Familj och vänner var viktiga för personer med RA i denna studie. För att uppleva livskvalitet 

var det viktigt att känna att de befanns sig i ett socialt sammanhang.  Att ha en god kontakt 

och social interaktion med barnen samt att ha familjen nära och vänner omkring sig var viktigt 

för att upprätthålla en god livskvalitet. Även i Archenholtz et al. studie (1999) ansåg personer 

med RA att familjen och vänner som förstod deras situation och som erbjuder hjälp är den 

viktigaste livskvalitetsaspekten. Att ha människor i sin omgivning möjliggör för Personer med 

RA att leva ett oberoende och aktivt liv (Archenholtz et al., 1999). Personer med RA 

värdesatte att kunna leva upp till sina roller i familjelivet, sociala livet samt arbetslivet i denna 

studie. Tyvärr blev det ibland oundvikligt att vissa rollförändringar kom till stånd. Det kunde 

för dessa personer upplevas som ett slag i ansiktet. Enligt Lütze och Archenholtz (2007) finns 

det en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller vilka roller som är svårast att mista och 

hur det upplevs att mista dem. Män med RA upplever att det mest smärtsamma är när 
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sjukdomen gör att de inte längre kan arbeta. Män saknar även rollen som den person som 

utför, och har ansvar för, de tyngre sysslorna inom familjen. Kvinnor uttrycker istället 

upplevelse av frustration över att inte kunna utföra det hushållsarbete som de gjort tidigare. 

Förlust av arbetsrollen kan göra att det blir viktigare för personer med RA att uppleva att de är 

del av en familj (Archenholtz et al., 1999). 

 

Ett stort problem med denna sjukdom är att upplevelsen av hälsa och funktionaliteten kommer 

att variera över tid (Hill & Hale, 2004). Avgörande för vilka aktiviteter personerna med RA i 

denna litteraturstudie hade möjlighet att utföra och ofta upplevdes problem med var beroende 

av hur de mådde under den aktuella dagen. Personerna med RA upplever att det inte går att 

planera �datum� för aktiviteter. Detta på grund av att symtomens intensitet och varaktighet 

inte går att känna till i förväg. Framför allt är denna oförutsägbarhet ett hinder för ett väl 

fungerande socialt liv. Detta kan vara en bidragande orsak till att personer med RA har färre 

fritidsaktiviteter än friska personer. Att sluta med sina fritidsintressen kan leda till depression 

(Backman, 2006). Däremot finns få studier som visar på vilken roll olika aktiviteter har för ett 

fortsatt eller ökande välmående (Backman, 2006). Ett problem som personer med RA kan 

uppleva är att omgivningen inte förstår dem och deras sjukdom. Det kan bero på att de 

bedömer personerna med RA efter vad de ser. RA är ju inte synligt utåt förrän kroppen börjar 

deformeras. Dessutom försöker personerna med RA ofta uppträda som att de inte har smärta 

när de i själva verket har mycket ont (Iaquinta & Larrabee, 2004). I resultatet av denna studie 

framkom att personer med RA upplevde både ett högre psykiskt och fysiskt välbefinnande när 

de ingick i gruppaktiviteter tillsammans med andra personer med RA. Även i Lütze och 

Archenholtz (2007) framkom att personer med RA ansåg att det var viktigt att få träffa andra 

personer med RA, som delar med sig av erfarenheter av hur det är att leva med RA. Det kan 

vara patientgrupper eller liknande. 

 

Att uppleva livskvalitet var en viktig målsättning för personer med RA i denna studie. Stort 

värde sattes på att kunna ta hand om sig själv och kunna bidra till sin egen hälsa, vara 

självständig med autonomi, ha sjukdomskontroll, och att acceptera sin sjukdom. Även i 

Archenholtz et al. (1999) ansåg personerna med RA att självständighet är en viktig 

livskvalitetsaspekt. För att uppleva livskvalitet i form av självständighet är viktiga faktorer att 

kunna stiga upp på morgonen, att äta själv och att kunna umgås med vänner. Enligt 

Archenholtz et al. (1999) så är frihet, mobilitet och att inte känna sig som en fånge i sin egen 
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kropp upplevelser av livskvalitet som nämns av personer med RA. I Archenholtz et al., (1999) 

där personer med RAs definierar livskvalitet, nämns även tekniska hjälpmedel som tvättmaskin, 

och köksmaskiner samt andra verktyg för att klara aktiviteter i köket Bilen är ett högt värderat 

hjälpmedel för upplevelse av frihet. Personer med RA anser att ekonomiskt oberoende är 

viktigt för att bland annat har råd att äga en bil (Archenholtz et al., 1999).  

 

I de artiklar som analyserats i denna studie framkom en beskrivning av aktiva personer som  

upplevde god livskvalitet. Personerna med RA ville oftast uppleva livskvalitet och hälsa och 

sökte självständigt kunskap om sin sjukdom. Det var vanligt att personer med RA i denna 

studie hade en optimistisk framtidssyn. Vissa tyckte att sjukdomen hade fört med sig något 

positivt. Det positiva RA förde med sig kunde vara att personerna lärde sig att selektera det 

viktiga i livet och ta tillvara på detta. Även i Iaquinta och Larrabee (2004) förklarade 

personerna med RA att de såg till att förlusterna från sjukdomen överträffades av att leta ny 

mening med livet som att se på livet ur ett nytt perspektiv och att utelämna de negativa 

känslorna samt att ta en dag i taget. Att bli tvungen att omskola sig på grund av RA kunde 

också ses som något bra från en del av personerna i denna litteraturstudie. Det ledde till högre 

kvalificerade jobb, vilket gav högre status, bättre ekonomi och förbättrat självförtroende. Även 

i Archenholtz et al. (1999) definierar personer med RA livskvalitet som en positiv framåtanda, 

att lära sig nya saker och utvecklas som människa samt ta egna beslut.  

 

Livskvalitet innebar för personer med RA att ha hälsa, att inte försämras, att ha bra perioder 

och att vara vid så god hälsa att kunna deltaga i aktiviteter (Archenholtz et al.,1999). 

Emotionell glöd och att komma igenom sorgen leder till att ge kraft till personer med RA till 

nya drömmar och mål och att accetera sin situation. Att komma över sitt lidande resulterar i att 

kunna finna en mening med livet (Iaquinta & Larrabee, 2004). Enligt Nordenfelt (1989) är 

hälsa, som livsmening, den viktigaste faktorn för att en människa ska kunna förverkliga sina 

mål. Personens livsmening skapar en hälsoprocess.  

 

Metoddiskussion 

Data i denna litteraturstudie har genomgått en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Metoden passade med syftet till denna studie: att beskriva vad personer med reumatoid artrit 

upplever påverkar deras livskvalitet. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitligheten i studier som är kvalitativa 

granskas utifrån begreppen; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det näst intill omöjligt att inte göra egna tolkningar när en text bearbetas 

vilket kan vara en faktor som sänker trovärdigheten av resultatet. Studiens trovärdighet kan 

man styrka på olika sätt. I denna studie har stor vikt har lagts vid att inte göra egna tolkningar 

utan att analysera data textnära och försökt se till det uppenbara (Graneheim & Lundman 

2004). Ett systematiskt mönster har efterföljts för att kunna visa varje steg av 

litteratursökningen och hur data blivit granskad (Willman & Stoltz, 2006, s.50). 

Trovärdigheten kan även styrkas med citat från ursprungstexten och genom att noggrant 

redovisa de artiklar och den metod som ingått i arbetet (Granheim & Lundman, 2004). En 

tydlig referensteknik har använts i detta arbete, vilket hjälper till att hitta ursprungskällan 

(Granheim & Lundman, 2004). Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.250-255) innebär 

pålitligheten i kvalitativ forskning en metodisk giltighet och lämplighet. Överförbarheten kan 

kontrolleras genom att utomstående kontrollerar studien under arbetets gång (Granheim & 

Lundman, 2004). Denna litteraturstudie har granskats av handledare och medstudenter vid 

seminarier under arbetets gång. Även överförbarheten i studien underlättas genom att tydligt 

beskriva urval, datainsamling och analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). En möjlig 

begränsning i denna studie kan vara antalet artiklar, som efter urval blev sju till antalet. De 

artiklar som granskades var på engelska vilket kan ha lett till att en risk att nyanser i texten kan 

ha gått förlorade vid översättning till svenska. En annan begränsning kan vara den tid som 

avsågs för arbetet. Mer tid hade kunnat ge större möjlighet till reflektion över resultatet. 

Därigenom hade diskussionen kunnat innehålla fler användbara och tänkvärda reflektioner över 

resultatet. När det gäller att studera upplevelser av livskvalitet kan ibland förvirring uppstå 

eftersom olika författare definierar eller benämner detta begrepp olika (Archenholtz et al., 

1999).  

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie belyser vad som påverkar personer med RA:s livskvalitet. Den 

kunskapen kan ge en ökad livskvalitet genom förståelse från omgivning och 

omvårdnadspersonal. 
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I studien framkom att symtomen från RA leder till minskad livskvalitet. De livskvalitetsänkande 

symtomen som påverkar hela personens liv är psykiskt stressande och personerna blir mer eller 

mindre beroende av sin omgivning för att klara sin vardag. Trots detta så visar resultatet i 

studien på att det finns hopp om att alla personer med RA ska kunna uppnå en hög grad av 

upplevd livskvalitet. Många personer med RA har en lyckad sjukdomskarriär, vilket innebär att 

de lär sig att bemästra sjukdomen och bibehåller upplevelsen av hög livskvalitet. Resultaten 

visade att det tar lång tid att uppnå bemästrande av sjukdomen och inte alla når dit hän. En av 

faktorerna som starkast bidrog till hög upplevelse av livskvalitets var att självständigt klara av 

de dagliga göromålen. Familj och vänner gör det möjligt för många av personerna med RA att 

på olika sätt klara av sin vardag och höja livskvaliteten. Okunskapen kring själva sjukdomen 

och förändringarna i roller leder allt för ofta till att personer med RA förlorar familjens och 

vännernas stöd.  

 

Omvårdnadsmålet bör vara att vägleda personer med RA till fullständigt bemästrande. För att 

nå uppsatta omvårdnadsmål är det högst eftersträvansvärt att individen skall vara den aktiva 

och problemlösande parten i omvårdnadsrelationen (Fair, 2003; Kralik, Koch, Price & 

Howard, 2004). En god omvårdnadsrelation kännetecknas av trygghet; bland annat ska 

personen med RA, dennes familj och andra närstående veta vart de kan vända sig vid behov. 

Exempelvis kan ett individuellt stöd via primärvård eller en kontakt på en specialistmottagning 

vara väldigt värdefullt för personen med RA (Branch, Lipsky, Nieman & Lipsky, 1999; 

Glazier, Badley, Lineker, Wilkins & Bell, 2005; Karlson et al., 2004; Yip et al., 2007). En av 

sjukvården utsedd kontaktperson bör verka vägledande genom att via personliga samtal 

inhämta salutogena kunskaperna om individen, livssituationen och sjukdomen. En fördel med 

vägledning är att personer med RA skulle kunna förhöja sin livskvalitet redan i ett tidigt 

stadium av sjukdomen (Simeoni, Bauman, Stenmark & O´Brien, 1995). Vägledning kan ges på 

individ- och gruppnivå. Vägledning i grupp av personer som har RA, kan ha en stor positiv 

effekt på mående och livskvalitet (Riemsma, Taal & Rasker, 2003). Vägledningen ska syfta till 

att i ett tidigt stadium ge kunskap om sjukdomen och vilka effekter RA kan ge på nära 

relationer. Genom vägledning i de tidiga faserna av sjukdomen kan personen med RA samt 

dennes familj och vänner bemöta eventuella problemen på ett adekvat sätt om de uppstår. 

Genom uppmuntran till problemlösning med nya kunskaper, erfarenheter och fantasifullhet så 

kan personen med fortsätta uppbära det viktiga stödet från familj och andra närstående. För att 

omvårdnadsmålet skall vara möjligt att uppnå så måste sjukvårdens tillgänglighet vara god. Det 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Howard%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs2
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borde vara en rättighet för alla personer med RA att få vägledning och stöd tidigt i sjukdomen 

så att de kan fortsätta uppleva hög livskvalitet.  
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