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Abstrakt 
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom och en 

av de vanligaste inflammatoriska ledsjukdomarna. Vad som 

utlöser sjukdomen är okänt och det finns inget botemedel, målet 

med behandling är att minska sjukdomsaktivitet. Syftet med 

studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

RA. En litteraturstudie genomfördes där 14 artiklar inkluderades 

i analysen. Analys av artiklarna gjordes utifrån en kvalitativ 

manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visade 

att personer med RA upplevde att svåra symtom som smärta, 

stelhet och utmattning var mest frekventa. Begränsningar att 

utföra aktiviteter, intressen, samt arbete beskrevs och det 

upplevdes frustrerande att behöva anpassa sig efter sjukdomen. 

Personer upplevde en oviss framtid, samt en rädsla att förlora sin 

identitet och sitt oberoende. Ett behov av stöd och en god 

relation till sjukvårdspersonal beskrevs. Resultatet ger en 

fördjupad kunskap och förståelse som är till nytta för 

vårdpersonal för att kunna identifiera behov och stödja personer 

med RA. För att kunna ge bra omhändertagande är det viktigt att 

få en insikt i personers egna perspektiv av situationen. 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad, reumatoid artrit, 

upplevelse. 
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Hälsa är mer än endast frånvaro av sjukdom, det är en process som människan själv skapar. 

Olika faktorer som smärta, fattigdom, skada, lidande, arbetslöshet eller brist på sociala 

relationer kan påverka personers upplevelse av ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2014). När vi är friska tas livet till stor del för givet, men detta förändras vid ohälsa. Det 

innebär en mängd konsekvenser och förändringar i det dagliga livet att drabbas av sjukdom. 

Det innebär ofta känslor av förlust, som kan bli en central del i livet (Söderberg, 1999). Vid 

sjukdom blir kroppen påtagligt närvarande och kan upplevas som en belastning. Kroppen kan 

kännas som ett trasigt verktyg som förlorat sin funktion och det kan bli svårt att utföra saker 

som tidigare varit enkla. En känsla av att kroppen övergett en uppstår och självet kan bli hotat 

(Toombs, 1993, s. 70-76).  

 

Hot mot hälsan leder till många olika känslor som är kopplade till symtom och behandling av 

sjukdom. Det kan handla om känslor av utanförskap, förlorad identitet eller att inte kunna 

utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare. Personer kan känna sig som en börda för andra 

eller att de sviker närstående genom att inte orka ta samma ansvar som tidigare. Synen på sig 

själv och autonomin kan påverkas av sjukdom (Uskul & Hynie, 2014). Att drabbas av en 

kronisk sjukdom kan innebära begränsningar av funktioner och vara ett hinder för att uppleva 

en god livskvalitet (Reinseth & Espnes, 2007). Det är även vanligt att vid kronisk sjukdom 

känna förlust av självständighet, sociala roller, kontroll och identitet (Ahlström, 2007). Det 

kan även innebära svårigheter att arbeta, utöva sysslor och fritidsaktiviteter. Många gånger 

behöver personer hjälp av närstående med exempelvis hushållet (Eriksson & Svedlund, 2006). 

 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som beräknas påverka omkring 0,5-

1% av den vuxna befolkningen över hela världen. Förekomst av sjukdomen ökar med åldern 

och är vanligare bland kvinnor än hos män (Kvien, 2004). Personer med RA har en ökad 

mortalitet, främst som en följd av en förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom (Lesko, Young 

& Higham, 2010). RA är en av de vanligaste inflammatoriska ledsjukdomarna och påverkar 

båda sidorna av kroppen symmetriskt. Sjukdomen påverkar vanligtvis små leder i händer och 

fötter, men kan även förekomma i större leder som i anklar, handleder och axlar. Det är 

vanligt förekommande att få deformitet i händer och fötter. Deformitet i fötter kan vara 

hammartå eller klotå och patienter med RA får lättare fotsår. Deformitet i händer kan 

förknippas med försämrad greppstyrka och minskad fingerfärdighet (Walker, 2012). I längden 

orsakar RA nedbrytning av brosk och leder, vilket innebär oerhörd smärta och stelhet i leder. 

Sjukdomen kan även leda till inflammation i andra delar av kroppen som lungor eller 
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perikardiet (Palmer & El Miedany, 2013). Patofysiologin bakom RA är fortfarande dåligt 

förstådd. Vad som utlöser sjukdomen är okänt och det finns inget känt botemedel. Däremot 

finns behandling för att sänka sjukdomsaktivitet och minska symtom (Onysko & Burch, 

2012). Ett viktigt mål vid behandling av sjukdomen är att begränsa ledskada och 

funktionshinder (Onysko & Burch, 2012; Palmer & El Miedany, 2013). Trots framsteg vid 

behandlingen av RA har forskning visat att den övergripande livskvaliteten hos patienter med 

RA fortfarande är lägre än hos den allmänna befolkningen (Haroon, Aggarwal, Lawrence, 

Agarwal & Misra, 2007). Att insjukna med RA kan innebära stora förändringar i vardagen 

och förmågan att utföra saker på samma sätt som tidigare. Psykisk hälsa och känslomässigt 

lidande är faktorer som kan påverkas vid insjuknande (Reinseth & Espnes, 2007). Problem 

relaterat till hälsan kan vara funktionsnedsättning eller smärta som i sin tur kan leda till 

inaktivitet och olika former av känslomässiga svårigheter, exempelvis depression eller ångest 

(Dirik & Karanci, 2010).   

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) beskriver att när en person blir patient skapas ett 

beroendeförhållande, vilket kan innefatta behov av hjälp, stöd och guidning som bör ges 

genom ett gott bemötande. Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att visa respekt för 

personers autonomi, rättvisa och mänskliga rättigheter. Det är av stor vikt att både personer 

och dess närstående får bra bemötande och att värdighet samt integritet bevaras. De beskriver 

även att det är viktigt att personen och närstående är delaktiga i den vård som ges och att de 

upplever respekt och känner trygghet. Personen som vårdas ska i högsta möjliga mån kunna 

känna sig oberoende, vara självständig och genom detta kunna uppleva hälsa. De belyser 

vikten av att vårdpersonalen arbetar tillsammans med patienten och att sjuksköterskor kan 

förändra genom att lyssna på patienten och närstående och på så vis få dem att känna sig 

delaktiga i den vård som ges. För att kunna bevara och utveckla professionalitet och 

yrkeskompetens bör sjuksköterskan ingripa när personers hälsa hotas. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, 1-2 §) fastställer att hälso- och sjukvården ska arbeta med 

att förebygga ohälsa och ge vård med respekt för personens värdighet och allas lika värde.   

 

Sjukvårdspersonal beskriver att information och råd är viktigt för att stödja personer att 

hantera RA. Det var lättare att ge råd till patienter om de hade god följsamhet och själva tar 

ansvar för sin vård. För att skapa en relation till patienter behövs tid, men mötet med patienter 

med RA kan vara svårt. Det var speciellt svårt om patienterna hade höga krav eller inte hade 

förtroende för vården (Bergsten, Bergman, Fridlund & Arvidsson, 2011). För att patienter och 
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närstående ska få en kontinuitet i vården kan sjuksköterskor finnas som hjälp och stöd genom 

sjukdomsprocessen. En viktig aspekt i sjuksköterskans roll är att underlätta patientens egen 

hantering av sjukdomen. För att kunna ta hand om patienten på ett effektivt sätt behövs 

kunskap om RA, men även kännedom om patienternas upplevelse av problem i samband med 

sjukdomen (Walker, 2012). I många fall kan det vara svårt att förstå en reumatisk sjukdom 

som RA. Uppfattningen om vilka svårigheter sjukdomen medför eller vad som är viktigt i 

situationen kan se väldigt olika ut (Peeters, Vliet Vlieland & Stiggelbout, 2012). Det är viktigt 

för sjuksköterskan att ha kunskap om vad de kan möta hos personer med RA, men även få en 

förståelse för att personer upplever sjukdomen på olika sätt.  

 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med RA. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie beskriver upplevelser av att leva med sjukdomen RA. En 

litteraturstudie innebär att forskning inom ett visst ämne sammanställs (Polit & Beck, 2012, s. 

61-62). En kvalitativ innehållsanalys har använts för att kunna identifiera olika mönster eller 

teman ur den insamlade datan. Det innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 564) att bryta ner 

data till mindre enheter för att sedan koda och kategorisera innehållet.  

 

Litteratursökning 

Innan arbetet påbörjades gjordes en pilotsökning för att få en överblick av tidigare 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. Sedan genomfördes en systematisk sökning utifrån syfte 

och inklusionskriterier i databaserna CINAHL och PubMed. Enligt Backman (2008, s. 193) 

innehåller CINAHL huvudsakligen vetenskapliga artiklar inom hälsa och vård, medan 

PubMed är världens största medicinska referensdatabas. Inklusionskriterier var att artiklarna 

ska vara skrivna på engelska, vara publicerade inom de 10 senaste åren, finnas i fulltext och 

innefatta vuxna som lever med RA. I databasen CINAHL fanns funktionen att begränsa till 

peer reviewed vilket inkluderades vid sökningen.   

 

För att hitta relevanta sökord och underlätta sökningen har MeSH- termer och Cinahl 

Headings använts, men för att få en bred sökträff användes även ord i fritext. Sökorden som 

användes var Experience*, Quality of life, Life change events, Adaptation psychological och 

Arthritis, rheumatoid. För att på bästa sätt ringa in den relevanta litteraturen har booleska 
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sökoperatorer AND och OR används. Sökoperatorer hjälper även till att styra sökningen mot 

det begränsade området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72). Den totala sökträffen 

innefattade 740 artiklar, vars rubriker och abstrakt lästes igenom för att identifiera vilka som 

var relevanta för syftet. 79 artiklar hittades som svarade mot syftet, varav 8 var funna i båda 

databaserna. Sedan kvalitetsgranskades 71 artiklar. Se tabell 1 och 2. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att värdera i vilken utsträckning artiklarnas resultat beror på systematiska fel genomfördes 

kvalitetsgranskning. Av 71 granskade artiklar hade 14 stycken hög kvalitet och inkluderades 

för analys, se tabell 3. Vid granskning av valda artiklar har en modifierad granskningsmall för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ design använts (SBU, 2014). Kriterier som 

bedömts är utformning av frågeställning, relation mellan forskare och deltagare, etiskt 

resonemang, samt förfarandet av urval, datainsamling, analys och resultat. Dessutom har 

resultatets överförbarhet bedömts och hur forskare hanterat den egna förförståelsen genom 

hela forskningsprocessen. Totalt granskades 19 områden för kvalitet. För att endast inkludera 

studier med hög kvalitet uteslöts artiklar som hade bristfällighet på mer än två områden. Till 

en början bedömdes en studie tillsammans för att säkerställa att granskning görs korrekt. 

Därefter bedömde författarna varsin del av studierna.  

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning i databasen PubMed 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med RA 

PubMed 2017-09-04 Begränsningar: English, publications dates 10 years, fulltext, ages 19+ 

Söknr       

  

Söktermer *) Antal träffar Antal kvalitetsgranskade Antal valda 

S1 Experience* FT 95573    

S2 Quality of Life MSH MT 26285    

S3 Life Change Events MSH MT 2231    

S4 Adaptation 

psychological 

MSH MT 11994    
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Tabell 1. Forts. Översikt av systematisk litteratursökning i databasen PubMed 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med RA 

PubMed 2017-09-04 Begränsningar: English, publications dates 10 years, fulltext, ages 19+ 

Söknr     Söktermer *) Antal träffar Antal kvalitetsgranskade Antal valda 

S5 S1 OR S2 OR S3 

OR S4 

  130551    

S6 Arthritis, 

Rheumatoid 

MSH MT 13138    

S7 S5 AND S6   607 37 6 

*FT – fritext sökning, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, MT – major topic i databasen PubMed.    

 

Tabell 2. Översikt av systematisk litteratursökning i databasen CINAHL 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med RA 

CINAHL 2017-09-04 Begränsningar: English, publications dates 10 years, fulltext, ages 19+, peer reviewed 

Söknr       

  

Söktermer *) Antal 

träffar 

Antal 

kvalitetsgranskade 

Antal valda 

S1 Quality of Life CH MC 7120    

S2 Life Change Event CH MC 354    

S3 Adaptation 

psychological 

CH MC 1889    

S4 Experience* FT 31581    

S5 S1 OR S2 OR S3 

OR S4 

  39408    

S6 Arthritis, 

Rheumatoid 

CH MC 1812    

S7 S5 AND S6   133 34 8 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MC – major concept i databasen CINAHL, FT – fritext 

sökning.  
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Bergström et 

al. 

(2017) 

Sverige 

Kvalitativ 26 Kvinnor 

7 Män 

Semistrukturerad 

fokusgrupp intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Smärtan kunde uttrycka sig på olika sätt 

och personer använde sig av varierande 

strategier för att lindra och anpassa sig till 

smärtan.  

Flurey et al. 

(2014) 

Australien 

Kvalitativ 12 Kvinnor 

3 Män 

Semistrukturerad 

intervju/  

Tematisk analys 

Vissa av deltagarna var ständigt medvetna 

om sin RA-diagnos medan andra levde 

med den i bakgrunden. Dessa två 

förhållningssätt påverkar hur patienten 

hanterar sin RA. Att söka professionell 

hjälp sågs ofta som en sista utväg. 

Halls et al. 

(2015) 

Australien 

Kvalitativ 11 Kvinnor 

5 Män 

Semistrukturerad 

intervju/  

Tematisk analys 

Stelhet uppfattades som en normal 

konsekvens av RA. Beteende, miljö, 

rörelser, mediciner och vädret är alla 

faktorer som påverkar stelheten. 

Hughes et al. 

(2009) 

England 

Kvalitativ 9 Kvinnor 

4 Män 

Djupgående intervju/ 

Grounded theory 

En rad olika komplikationer identifierades 

som nedsatt rörlighet, smärta, ätstörningar, 

sömnlöshet eller känslomässiga 

svårigheter. Även minskad frihet och 

självständighet upplevdes och resulterade i 

stillasittande och tillbakadragenhet.   

Li Wen et al.  

(2017) 

Singapore 

Kvalitativ 11 Kvinnor 

5 Män 

Semistrukturerad 

intervju/  

Tematisk analys 

I samband med sjukdomen försämrades 

fysisk aktivitet och välbefinnandet. 

Psykologiska och emotionella utmaningar 

uppstod. Sociala relationer förändrades 

och personerna fick använda sig av olika 

strategier för att klara av sjukdomen. 

Malm et al. 

(2016) 

Sverige 

Kvalitativ 14 Kvinnor 

8 Män 

Intervjuer/  

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

induktiv ansats 

Livskvalitén hos deltagarna påverkades av 

tre huvudkategorier som var 

begränsningar, självreglering och 

kamratskap. Hur dessa kategorier 

påverkade deltagarna var individuellt, 

vissa påverkades positivt och andra 

negativt. 
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Meade et al. 

(2013) 

Australien 

Kvalitativ 14 Kvinnor 

 

Skrivna berättelser/ 

Tematisk analys 

RA påverkade både beslut kring 

föräldraskap och hanteringen av 

föräldraskap. Tre huvudsakliga teman som 

framkom var kapacitet, osäkerhet och 

acceptans.  

Nyman & 

Lund 

2007 

Sverige 

Kvalitativ 6 Kvinnor 

3 Män 

Ostrukturerad öppen 

intervju/  

Jämförande analys 

  

  

Personer i den sociala omgivningen 

påverkade deltagarnas engagemang i sitt 

yrke. Det handlade bland annat om hur 

samarbetet fungerade och vilket stöd de 

fick på arbetsplatsen. 

Primdahl, 

Wagner & 

Hørslev-

Petersen 

(2011) 

Danmark 

Kvalitativ 22 Kvinnor 

10 Män 

Semistrukturerad 

fokusgrupp intervju/ 

Meningsanalys 

Det var till stor hjälp att få möta andra 

personer med RA. Även stöd och god 

kontakt med sjukvårdspersonal var av stor 

betydelse. 

Repping-

Wuts et al. 

(2008) 

Nederländerna 

Kvalitativ 17 Kvinnor 

12 Män 

Frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ analys 

Utmattning i samband med RA upplevdes 

som frustrerande. Tröttheten påverkade 

patientens vardagliga aktiviteter, fritid och 

attityder. Personerna använde sig av olika 

strategier för att hantera tröttheten. 

Stamm et al. 

(2010) 

Österrike 

  

Kvalitativ 11 Kvinnor 

4 Män 

Narrativ biografisk 

intervjumetod/ 

Innehållsanalys 

Kön, sjukvårdssystem, sociala och 

kulturella värderingar samt stöd från 

familj visade sig påverka 

vardagsaktiviteterna hos deltagarna. 

Sverker et al. 

(2014) 

Sverige 

Kvalitativ 

  

34 Kvinnor 

14 Män 

Semistrukturerad 

intervju/  

Induktiv analysmetod 

Problem upplevdes på flera olika områden 

som var relaterat till bland annat arbetet, 

ekonomi, sjukvård eller sociala relationer. 

Även fritiden påverkades då arbetet tog tid 

och energi. 

 

Sverker et al. 

(2015) 

Sverige 

Kvalitativ 34 Kvinnor 

14 Män 

Semistrukturerad 

intervju/  

Induktiv analysmetod 

De flesta svårigheter upplevdes i 

hemmiljön och kunde handla om 

snöskottning, trädgårdsarbete eller att gå 

ut med hunden. Problem var även relaterat 

till fritid eller det sociala livet. 

Wilson et al. 

(2017) 

England 

Kvalitativ 7 Kvinnor 

5 Män 

 Semistrukturerad 

intervju/  

Induktiv tematisk 

analys 

Tre huvudteman framkom: fotsymtom, 

konsekvenser och kostsamt. Symtom 

såsom smärta och domningar i fötterna 

påverkar det dagliga livet och blev på så 

vis känslomässigt kostsamt. 
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 Analys 

Analys av artiklarna gjordes utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats. Vid induktiv ansats dras slutsatser utifrån den insamlade datan. Manifest 

innehållsanalys används då fokus främst ligger på det som beskrivs eller uttrycks i texten 

(Bengtsson, 2016). Analysprocessen utfördes enligt Bengtssons (2016) fyra huvudsakliga 

steg: Avkontextualisering, rekontextualisering, kategorisering och sammanfattning.  

 

Vid det första steget, avkontextualisering, lästes artiklarna igenom för att få förståelse för 

innehållet. Innehållet i texten diskuterades sedan för att undvika eventuella missuppfattningar. 

Sedan lästes 7 artiklar vardera och textenheter togs ut som svarade mot syftet. Varje artikel 

och textenhet numrerades och namngavs för att undvika förvirring senare i processen (jmf. 

Bengtsson, 2016). I nästa steg, rekontextualisering, lästes hela texten ännu en gång för att 

försäkra att ingenting viktigt missats eller att överflödig data som inte svarar mot syftet tagits 

med. Detta är viktigt för att avgöra ifall text som inte valts ut ska behållas och kan bidra till 

resultatet (jmf. Bengtsson, 2016). I det tredje steget, kategorisering, översattes, kondenserades 

och kodades textenheterna. Kondensering innebär att textenheter förkortas utan att budskapet 

förändras, vilket är viktigt för att hålla en hög kvalité på studien. Koder sattes för att lättare 

kunna dela in textenheter som handlade om samma sak i kategorier. Kategoriseringen gjordes 

i flera olika steg för att försäkra att alla textenheter hamnar i rätt kategori och säkerställa att en 

textenhet inte passar i två olika kategorier. När kategorierna skapats fortsatte processen 

genom att para ihop de som passade med varandra i färre kategorier (jmf. Bengtsson, 2016). I 

den sista fasen sammanställdes de slutliga kategorierna till ett resultat och jämfördes så att det 

stämmer överens med originaltexten. Enligt Bengtsson (2016) är det vid sammanställning av 

data viktigt att inte avvika för mycket från originaltexten för att inte tappa innebörden av 

texten. Slutligen är det viktigt att avgöra om resultatet är tillförlitligt och om det stämmer 

överens med originallitteraturen. 

 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser att leva med RA. Efter 

analysering av de 14 utvalda vetenskapliga artiklarna framkom 5 kategorier, se tabell 4.  
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Tabell 4. Översikt av slutliga kategorier (n=5) 

Kategorier 

Stelhet, smärta och utmattning begränsar och hotar alla dygnets timmar 

Att inte kunna utföra aktiviteter och behov av stöd för att klara av vardagen 

Svårigheter att utföra arbete och oro för ekonomin 

Frustration och rädsla inför framtiden, att tappa identitet och oberoende 

Behov av att känna tillit för vårdpersonal och behandling 

 

Stelhet, smärta och utmattning begränsar och hotar alla dygnets timmar 

Studier visade att vissa upplevde smärta och stelhet redan från början av sjukdomen, medan 

det för andra uppkom senare eller förvärrades med tiden. Personer kunde beskriva smärta som 

en slags stelhet som försvårade rörelser (Bergström et al., 2017; Halls et al., 2015; Hughes et 

al., 2009). En del personer upplevde att utmattning påverkade livet mer än smärta, medan en 

del beskrev olidlig och oavbruten smärta som det värsta symtomet (Hughes et al., 2009; 

Repping-Wuts, van Riel & van Achterberg, 2008). Två av studierna visade på hur personer 

med RA begränsade sig för att förhindra förvärring av symtom (Bergström et al., 2017; 

Hughes et al., 2009). På grund av svåra symtom och rörelsebegränsningar upplevde många att 

det var svårt att upprätthålla sexuell intimitet och vissa kände sig osexig till följd av nedsatta 

förmågor (Sverker et al., 2015; Sverker, Thyberg, Östlund, Waltersson & Thyberg, 2014).  

 

Like being hit with a mallet’ or, ‘the pain is 24 hours a day, seven 

days a week, without fail (Hughes et al., 2009).  

 

Utmattningen som upplevdes var oförutsägbar och personerna hade aldrig tidigare upplevt 

samma gränslösa brist på energi (Halls et al., 2015; Repping-Wuts et al., 2008). Vissa kunde i 

förväg känna igen tecken på utmattning men ett skov kunde även komma abrupt och variera i 

varaktighet. De upplevde att vila inte hjälpte och dessutom kunde egna barn medföra att 

någon tid för vila inte fanns. Att lyssna på musik, begränsa aktiviteter eller se på tv kunde 

hjälpa som återhämtning. Det upplevdes viktigt att acceptera utmattning som en del av RA 

och inse skillnaden mellan den och lathet (Primdahl, Wagner & Hørslev-Petersen, 2011; 

Repping-Wuts et al., 2008). 

 

I want to go because my brain’s so active, but I can’t. I try to pick 

my feet up and I can’t, and my ankles lock, and I get so frustrated 

and so angry with myself (Hughes et al., 2009). 
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Personer beskrev smärta som explosiv, brännande, skrämmande och outhärdlig (Bergström et 

al., 2017; Hughes et al., 2009; Wilson, Kirwan, Dures, Quest & Hewlett, 2017). Vid ett 

smärtutbrott upplevdes det vara viktigt att snabbt få hjälp. En del kände sig generad över sin 

kropp och ville inte besvära partnern genom att prata om sin smärta (Bergström et al., 2017; 

Primdahl et al., 2011). I studier framkom det att personer blev besvikna när människor i 

omgivningen inte tog smärtan på allvar. För att kunna hantera smärtan upplevdes det vara 

betydelsefullt att omge sig med stödjande människor. En del klarade inte av att acceptera 

smärtan, men det var viktigt att fortsätta ändå och inte låta smärtan ta över helt (Bergström et 

al., 2017). Några upplevde att alkohol lindrade smärta, medan andra helt avstod från 

alkoholkonsumtion då det gav en ökad smärta (Bergström et al., 2017; Malm, Bremander, 

Arvidsson, Andersson, Bergman & Larsson, 2016). Personer upplevde att husdjur, aktiviteter 

och vänner distraherade dem från smärta (Bergström et al., 2017). 

 

When I’m sat in that chair, say at two or three o’clock in the 

morning, just rocking with the pain, not being able to do anything, 

it’s frightening honestly… I mean I’ve had pain in my lifetime, but 

never anything that makes you sit like that just rocking and rocking 

because the pain’s that Bad. (Hughes et al., 2009). 

 

Både överaktivitet och inaktivitet upplevdes bidra till stelhet och en del var fysiskt aktiva trots 

smärta för att undvika stelhet. Värme- och kyltekniker upplevdes båda kunna lindra stelhet 

och smärta. Däremot påverkade klimatet stelheten, var det kallt och fuktigt upplevde personer 

ökad och mer ihållande stelhet (Bergström et al., 2017; Halls et al., 2015; Repping-Wuts et 

al., 2008). Studier visade dock att självhanteringsteknikerna inte hjälpte under skov. Det 

rapporterades ett stort behov av att ta läkemedel för att fungera som vanligt, däremot 

upplevdes det finnas bristande bedömningsmetoder för läkemedlets effekt. Stelheten kändes 

som att delar av kroppen var tunga, stickande och hade nedsatt rörlighet (Halls et al., 2015; 

Hughes et al., 2009; Li Wen et al., 2017). Enligt studier (Halls et al., 2015; Hughes et al., 

2009; Sverker et al., 2015) beskrev personer att stelheten var mest frekvent på morgonen och 

vid skov. Även nattsömnen påverkades då det blev svårt att hitta fungerande sovpositioner 

(Bergström et al., 2017; Hughes et al., 2009; Wilson et al., 2017).  
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Att inte kunna utföra aktiviteter och behov av stöd för att klara av vardagen 

I tre studier framkom det att flera personer upplevde att de inte längre hade förmågan att 

utföra hushållssysslor som städning eller att delta i fritidsaktiviteter som golf eller resor 

(Bergström et al., 2017; Li Wen et al., 2017; Sverker et al., 2015). En del upplevde problem 

med viktökning i samband med mindre fysisk aktivitet i takt med sjukdomens utveckling 

(Nyman & Lund, 2007; Sverker et al., 2015). Andra hade svårare att behålla vikten relaterat 

till minskad aptit (Hughes et al., 2009). Fyra studier (Flurey, Morris, Richards, Hughes & 

Hewlett, 2014; Malm et al., 2016; Sverker et al., 2015; Wilson et al., 2017) beskrev att många 

personer hade insikt i att deras begränsningar ökade. Två studier (Malm et al., 2016; Wilson 

et al., 2017) visade att träning sågs som en värdefull aktivitet, inte bara för den positiva 

effekten på hälsan och psykologiskt välbefinnande utan även som en del i det sociala livet och 

tillhörighet.  

 

I can’t even open up a bottle of mineral water on the plane, it’s 

embarrassing. So I got to call for the air stewardess to help me to 

open it up. (Li Wen et al., 2017). 

 

Fyra studier (Flurey et al., 2014; Halls et al., 2015; Li Wen et al., 2017; Repping-Wuts et al., 

2008) visade att det beskrevs behov av planering och ändrad attityd för att få vardagen att 

fungera. Däremot beskrev tre av studierna (Bergström et al., 2017; Repping-Wuts et al., 2008; 

Sverker et al., 2015) att planer ibland inte kunde göras relaterat till varierat mående och de 

kunde vara tvungna att ställa in aktiviteter. Det var viktigt att få hjälp att anpassa hemmet och 

få stöd för att både kunna uppfylla roller i vardagen och hantera sjukdomen (Li Wen et al., 

2017; Meade, Sharpe, Hallab, Aspnell & Manolios, 2013; Repping-Wuts et al., 2008). Stödet 

från samhället upplevdes bristfällig relaterat till otillräcklig medvetenhet om sjukdomen (Li 

Wen et al., 2017). Hjälp och uppmuntran av andra gjorde att personer inte fokuserade på 

brister, utan kände sig självständiga, kände meningsfullhet och kunde ta sig an aktiviteter de 

annars inte skulle delta i (Malm et al., 2016; Nyman & Lund, 2007). Tre studier (Bergström et 

al., 2017; Li Wen et al., 2017; Nyman & Lund, 2007) framställde att det i vissa fall upplevdes 

att närstående tog över hela sysslan, fastän personerna såg sig kapabla att genomföra den med 

lite hjälp. 
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They have learned what I can and cannot do, so it works in a very 

natural way and we do a lot of things together with each of us 

performing according to our own ability (Nyman & Lund., 2007). 

 

Det var en utmaning att uppfylla andras förväntningar (Stamm, Machold, Smolen & 

Prodinger, 2010). Att inte kunna bidra med hjälp ledde till känslor av otillräcklighet. Många 

kände sig som en börda, vilket gjorde att de drog sig tillbaka och undvek att fråga om hjälp 

(Flurey et al., 2014; Hughes et al., 2009; Li Wen et al., 2017; Malm et al., 2016; Nyman & 

Lund, 2007; Sverker et al., 2015). 

 

Svårigheter att utföra arbete och oro för ekonomin 

Personer beskrev arbetet som tungt och att de brutit ihop för att de inte orkade. Men rätt 

arbetsförhållande gav mer energi (Bergström et al., 2017; Hughes et al., 2009; Sverker et al., 

2014). Det upplevdes problematiskt att utföra uppgifter som tunga lyft, gå på ojämn mark, 

greppa saker eller ändra kroppsställning (Sverker et al., 2014; Sverker et al., 2015). Två 

studier (Sverker et al., 2014; Wilson et al., 2017) beskriver dilemman att inte kunna använda 

lämpliga arbetsskor eller att stå i längre perioder. Många var tvungna att göra förändringar i 

arbetsuppgifter eller gå ner i tid för att klara arbetet (Hughes et al., 2009 & Sverker et al., 

2014). Vissa upplevde att meningen med arbetet försvunnit, vilket ledde till tankar på att ge 

upp (Nyman & Lund, 2007). Efter sjukskrivning upplevde personer att de gavs mindre ansvar 

och missnöje beskrevs från arbetsgivaren när ledighet relaterat till medicinska möten 

önskades (Li Wen et al., 2017; Sverker et al., 2014). Enligt två (Bergström et al., 2017; 

Sverker et al., 2014) studier upplevdes en del arbetsgivare förvänta sig att lika tungt arbete 

kunde utföras och ignorerade svårigheter, medan en del diskuterade rimliga anpassningar.  

 

But I told the chief about my RA, have an understanding chief … The 

chief did not know about my RA until last week, saw that I was 

limping … I told about the diagnosis, but I perform what I am 

expected to do ...I function well (Sverker et al., 2014).  

 

  

RA innebar förtidspension, arbetslöshet eller sjukskrivning för många och i samband med 

höga medicinska kostnader en stor ekonomisk börda (Li Wen et al., 2017; Sverker et al., 

2014). Flera män hade svårt att ge upp yrkeskarriären och tanken på att inte kunna försörja 
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familjen (Stamm et al., 2010). Många uttryckte oro över sin rättighet till sjukledighet, att 

förlora ekonomiskt stöd eller jobbet. Att söka jobb var svårt, då det dels fanns rädsla att bli 

erbjuden arbete de inte skulle klara av (Sverker et al., 2014).  

 

To apply for a job was difficult, first I was honest and wrote about RA 

but nobody answered … learnt to live with RA, not to write about RA 

in applications for a job (Sverker et al., 2014).  

 

Frustration och rädsla inför framtiden, att tappa identitet och oberoende  

Fyra studier (Flurey et al., 2014; Hughes et al., 2009; Li Wen et al., 2017; Nyman et al., 2007) 

visar att personer med RA präglades av frustration över begränsningar, en rädsla över att 

sjukdomen skulle förvärras och över att tappa sitt oberoende. Enligt en studie (Malm et al., 

2016) fanns det skuldkänslor kring att inte kunna följa råd angående rökning, 

alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kost. En annan studie (Meade et al., 2013) skildrar 

kvinnors känsla av skuld över att inte kunna ta hand om barnen på samma sätt som innan 

sjukdomen och en rädsla över att kanske inte kunna ta hand om dem alls. En kvinna insåg att 

föräldraskap i hennes situation var ett privilegium och många värderade moderskapet högt  

 

Sjukdomen utgjorde en oro om att inte veta när nästa skov skulle komma och vad som 

förvärrar symtomen, vilket gjorde det svårt att planera inför framtiden. En del personer 

upplevde dessutom perioder av önsketänkande över att blir frisk. Många ansåg dock att de fått 

sin diagnos av en anledning och valde att uppskatta situationen (Flurey et al., 2014; Primdahl 

et al., 2011; Stamm et al., 2010). Flera personer ansåg att de berikats av diagnosen, genom 

personlig utveckling och förmågor till självreflekterande (Stamm et al., 2010). De ansåg att de 

inte skulle klaga då de var medvetna om att andra med samma diagnos hade det värre (Meade 

et al., 2013; Repping-Wuts et al., 2008). En studie (Li Wen et al., 2017) visade på att en del 

mådde bättre av att ha en positiv inställning, acceptera RA och fokusera på de bättre sakerna i 

livet. 

 

RA is also unpredictable in terms of flares. Patients explained that 

their flares come ‘out of the blue’ and without any warning: “They 

just come from nowhere. (Flurey et al., 2014). 
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Personer bekymrade sig över att andra trodde att de inbillade sig sjukdomen. Närståendes 

brist på kunskap och förståelse för sjukdomen gjorde att personerna inte alltid fick tillräckligt 

stöd och visat empati (Bergström et al., 2017 & Li Wen et al., 2017). Två studier (Li Wen et 

al., 2017; Meade et al., 2013) beskrev att ilska och frustration upplevdes när människor i 

personers närhet inte visade empati eller skämtade om situationen. Att få diagnosen RA 

upplevdes som en betydande livsförändrande händelse och många kände frustration och ilska 

när de jämförde livet före diagnosen med hur det var efter (Hughes et al., 2009; Li Wen et al., 

2017; Wilson et al., 2017). Diagnosen var ett hot mot personers identitet då begränsningarna 

trängde sig på och de var tvungna att acceptera förändringar. Symtomen påverkade vardag, 

känsla av normalitet, livskvalitet och personer kände sig hjälplösa. Majoriteten hade 

inkorporerat diagnosen i sin identitet medan vissa ansåg att RA inte definierar dem (Flurey et 

al., 2014; Halls et al., 2015; Li Wen et al., 2017).  

 

En person beskrev starka känslor av depression och ville många gånger avsluta livet (Hughes 

et al, 2009). Två studier (Hughes et., 2009; Li Wen et al., 2017) visade att personer upplevde 

att mycket stillasittande bidrog till att depression utvecklades och i kombination med 

begränsningar i livet ökade behovet av stöd. Att möta andra personer med RA och att jämföra 

situationerna fick dem att känna sig mindre ensam och ledsna över sig själv. Några kände 

ökad tilltro till sin egen förmåga då de såg andra leva ett normalt liv eller vara framgångsrika 

(Primdahl et al., 2011).  

 

…and because I couldn’t do like the physical activity that I would 

usually do, like well a lot of running and stuff, that made me quite 

depressed. (Wilson et al. (2017). 

 

Behov av att känna tillit för vårdpersonal och behandling 

De flesta var nöjda med kontakten med vårdpersonal, en del upplevde dock att de inte brydde 

sig. Bra relationer mellan patient och personal bidrog till ökat förtroende till behandling (Li 

Wen et al., 2017; Primdahl et al., 2011; Repping-Wuts et al., 2008). Det fanns en oro för 

biverkningar vid långvarig behandling av läkemedel. Några ifrågasatte läkarens beslut och en 

del minskade dosen själv utan kontakt med läkare (Li Wen et al., 2017; Stamm et al., 2010). 

En studie (Primdahl et al., 2011) beskrev däremot att en del tyckte det var skönt när andra tog 

över ansvaret. Flera kände tillit till att sjuksköterskorna brydde sig, tog sig tid för problem, 
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hade kompetens och att de skulle hänvisa till läkare vid behov. För att känna trygghet var det 

viktigt att få uppföljning, lära känna vårdpersonalen och känna sig omhändertagen. 

 

Trots förtroende för sjukvården kände vissa att deras fotproblem ignorerades och att det inte 

inkluderades vid bedömning. Detta tolkades som att det inte fanns behandlingsalternativ 

tillgängligt och ledde till att personer slutade söka hjälp (Wilson et al., 2017). Två studier 

(Primdahl et al., 2011; Repping-Wuts et al., 2008) beskrev att personer upplevde att 

rådgivningar inte alltid var patientspecifika, att personalen valde vad som skulle diskuteras 

eller att de var osäkra på hur råd från läkaren skulle följas.  

 

I wasn’t really sure that there was anything you could do to actually 

relieve the pain particularly in the feet. Other than to reduce the 

activity. I’ve just sort of plodded on assuming that there isn’t anything 

that could be done. (Wilson et al., 2017). 

 

Många sköt upp vårdkontakten tills de kände att de inte längre hade något val och fick 

uppleva outhärdlig smärta eller att de knappt kunde röra sig innan de tog kontakt. 

Anledningen kunde vara rädsla för behandling eller att inte vilja vara till besvär (Flurey et al., 

2014; Primdahl et al., 2011). Att känna sjukvårdspersonalen underlättade att ringa och flera 

uttryckte önskan om en direktlinje vid skov (Li Wen et al., 2017; Primdahl et al., 2011). Två 

studier (Halls et al., 2015; Li Wen et al., 2017) beskrev svårigheter att få kontakt med 

vårdpersonal, då det bland annat var svårt att få inbokade möten. En del upplevde försämring 

om undersökning inte utförts noggrant. Två studier (Li Wen et al., 2017; Primdahl et al., 

2011) visade även att det fanns en önskan att få mer information om symtom och stöd som 

skulle hjälpa att hantera sjukdomen, speciellt i början. En patient beskrev däremot att han inte 

var intresserad av de medicinska detaljerna (Stamm et al., 2010).   

 

Well I really have to have pain in the whole body, Then I will lift the 

receiver and call, but apart from that, I think `no, I don´t wnr to couse 

trouble. They have enough to do (Primdahl, Wagner & 

Hørslev.petersen, 2011).  
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Diskussion 

Studiens resultat gav en beskrivande bild av personers upplevelse av att leva med RA. 

Analysen resulterade i 5 kategorier: Stelhet, smärta och utmattning begränsar och hotar alla 

dygnets timmar, Att inte kunna utföra aktiviteter och behov av stöd för att klara av vardagen, 

Svårigheter att utföra arbete och oro för ekonomin, Frustration och rädsla inför framtiden, 

att tappa identitet och sitt oberoende, Behov av att känna tillit för vårdpersonal och 

behandling.  

 

Resultatet visar att en del personer använde sig av fysisk aktivitet trots smärta för att må bättre 

och minska förvärring av symtom. Träning var däremot en anledning till skuldkänslor över att 

inte kunna följa de råd angående fysisk aktivitet som gavs från sjukvårdspersonalen. Knittle et 

al. (2011) och Mattukat et al. (2014) beskriver att fysisk aktivitet hos personer med RA har en 

positiv effekt på fysisk funktion, sjukdomsaktivitet och smärta. Trots detta är det få personer 

med RA som använder sig av fysisk aktivitet som självhanteringsteknik och personer med RA 

utövar mindre fysisk aktivitet än den allmänna befolkningen. Mattukat et al. (2014) beskriver 

att om än ett flertal studier kunnat påvisa att personer med reumatiska sjukdomar lever en 

inaktiv livsstil så finns det lite underlag för hur detta kan förändras och bibehållas som en 

vardaglig rutin. Kvantitativa studier (Knittle et al., 2011; Reinseth, Kjeken, Uhlig & Espnes, 

2012) visar att den låga aktivitetsnivån kan bero på bristande tro på den egna förmågan. En 

hjälp kan vara att sätta upp aktivitetsmål och detaljerat planera för hur personen själv ska 

kunna uppnå dessa mål. Målen bidrar till att personen får in en bra aktivitetsrutin och känner 

tillfredsställelse genom framgångsrikt utförd fysisk aktivitet, vilket har en positiv effekt på 

sjukdomen. I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att personer upplevde att både 

överaktivitet och inaktivitet bidrog till stelhet. Mattukat et al. (2014) visar att fysisk aktivitet 

som utförs på rätt sätt inte har någon negativ inverkan på leder och sjukdomsaktivitet. En 

inaktiv livsstil kan däremot ha negativ inverkan på funktionsnedsättningar, ge ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdom, smärta och minskad livskvalitet. Enligt Iversen et al. (2017) påverkar 

fysiska aktiviteter livsstil, psykisk hälsa och patientens uppfattning av sjukdomen. Därför bör 

fokus vid rådgivning vara utifrån patientens perspektiv. Det är viktigt att personer med RA 

upprätthåller en aktiv livsstil för att förbättra hälsan och minska risk för kardiovaskulär 

sjukdom. Patienter behöver få rådgivning och information om fysisk aktivitet. Rådgivning bör 

inkludera information om lämpliga aktiviteter som är lättillgänglig och av måttlig intensitet  
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I resultatet framkommer det att personer upplevde att det var svårt att upprätthålla sexuell 

intimitet på grund av rörelsebegränsningar eller andra symtom av RA. Till följd av nedsatta 

förmågor kunde en del känna sig osexiga. Enligt Kobelt et al. (2012) kan olika behandlingar 

och symtom orsaka psykiska och fysiska förändringar som försvårar eller minskar personens 

lust eller förmåga till att vara intim med sin partner. Den minskade intimiteten kan leda till 

sänkt livskvalitet och kan i vissa fall sluta i skilsmässa. Sterba et al. (2008) skriver att 

relationen till partnern är viktig och att den påverkas av partnerns syn och uppfattning av 

sjukdomen. I en studie av personer med RA upplevde hälften att deras sexuella relation till sin 

partner påverkades negativt av diagnosen (Kobelt et al., 2012) och en annan studie visade att 

antalet kvinnor som lider av sexuell dysfunktion var dubbelt så högt hos kvinnor med RA 

jämfört med kvinnor utan diagnos (Lehman et al., 2011). Det största fokus i behandlingen av 

RA ligger på att lindra mätbara symtom som personer upplever, och inte lika mycket på att 

behandla mindre uppenbara faktorer i personers välbefinnande. Få personer tog upp problem 

om den sexuella hälsan med sjukvårdspersonal och en del kände ovilja att göra det. Det 

behövs således en mer öppen dialog kring detta inom vården (Kobelt et al., 2012).   

 

Resultatet belyser att det upplevdes viktigt att omge sig med stödjande personer för att kunna 

hantera sjukdomen och klara av att utföra vardagliga aktiviteter. Men stödet från samhället 

beskrevs vara bristfälligt då det fanns en otillräcklig medvetenhet om RA. Det framkom även 

att personer upplevde att närstående kunde ha bristande kunskap och förståelse, vilket ledde 

till svårigheter att få stöd och empati. De kunde känna ilska och frustration när närstående 

skämtade om sjukdomen eller saknade empati. I en studie (Iaquinta & McCrone, 2015) 

framgick att socialt stöd hade positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan hos 

personer med RA och på så vis var en hjälpande faktor i att klara perioder med ökad smärta, 

stelhet eller utmattning. Att i motsats få bristande empati eller kritik gav negativ inverkan på 

både fysiska och psykiska hälsan hos personer med RA (Lehman et al., 2011). Stöd och 

förståelse är således viktigt för hälsan och en studie (Öhman & Söderberg, 2004) skriver att 

förståelse kan fås genom att lyssna, vilket är en förutsättning för att kunna ge stöd och hjälp. 

Att som sjukvårdspersonal dela en persons upplevelse av sjukdom kunde innebära att vara 

närvarande och se personerna i deras eget sammanhang. För att kunna möta sjuka personer 

och deras närstående är det även viktigt att visa sin egen sårbarhet som människa. Resultatet 

från denna litteraturstudie visar att sjukdomen var svår att se utifrån, exempelvis att 

utomstående inte kunde se om personen led av smärta, stelhet eller utmattning. På liknande 

sätt visar Richardson et al. (2015) att även andra reumatiska sjukdomar i stor utsträckning 
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upplevs som “osynliga” och att brist på yttre tecken kunde leda till stigmatisering. Detta visar 

på betydelsen av att samhället och närstående får information om RA, speciellt då det är en 

sjukdom som inte alltid visar sig på utsidan. Det skulle innebära bättre möjligheter för 

förståelse och stöd mot personer med RA. 

 

Resultatet visar att sjukdomen påverkade personers förmåga att kunna utföra arbete. 

Begränsningar av sjukdomen ledde till att en del människor inte ville vara öppen om sin 

sjukdom på arbetsplatsen då rädslor fanns över att de inte skulle få behålla jobbet. Iaquinta 

och McCrone (2015) påvisade att oro över deformiteter, nedsatt funktion och arbete var 

vanligt förekommande hos personer med RA. Reinseth et al. (2012) studie visar att det är 

skillnader i smärta och funktionsnedsättningar hos personer med RA i jämförelse till andra 

reumatiska sjukdomar, samt att det är fastställt att av alla personer som diagnostiserats med 

RA i Sverige sedan år 2000 har en tredjedel rapporterade funktionshinder. Personer med RA 

kunde ha en stor utmaning i att utföra sitt arbete, vilket gjorde att de ständigt var tvungna att 

anpassa arbetet efter diagnosen. I likhet till detta visar också resultatet i denna litteraturstudie 

att personer hade det väldigt tungt på arbetet och att de fick anpassa sig för att klara av att 

fortsätta. Det framkom även att diagnosen innebar tidig pension, mycket sjukfrånvaro eller 

arbetslöshet för många. Iaquinta och McCrone (2015) påvisar att personer med RA i högre 

utsträckning går i förtidspension, går ner i arbetstimmar eller byter jobb. Enligt Reinseth et al. 

(2012) hade personer med ett arbete mindre ork till fritidsaktiviteter och familj. Förmågan att 

utföra arbete och aktiviteter kan förbättras genom att i små steg både öka tiden för utförandet 

och minska tiden för återhämtning. Det är en metod som arbetsterapeuter använder sig av och 

hjälper att bibehålla funktioner och utföra arbete på ett individanpassat sätt (Birkholtz, Aylwin 

& Harman, 2004). I och med att arbetsterapeuter arbetar med metoder för att underlätta 

fysiskt arbete, är det en god hjälp som sjuksköterskan kan ta tillvara på för att stötta patienter. 

För att patienten även ska få en kontinuitet i vården kan sjuksköterskan hänvisa till och 

samarbeta med andra professioner som till exempel arbetsterapeuter.  

 

Enligt studier (Reinseth et al., 2012; Iaquinta & McCrone, 2015; Dirik & Karanci, 2010) är 

depression hos personer med RA vanligare än hos den allmänna befolkningen. I denna 

litteraturstudie framkom att personer som diagnostiserats med RA upplevde det som en stor 

livshändelse som innebar mycket begränsningar. Det upplevdes att mycket stillasittande 

bidrog till att depression utvecklades och i kombination med begränsningar i livet ökade 

behovet av stöd. En person beskrev starka känslor av depression och ville många gånger 
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avsluta livet. I likhet till detta belyser en studie (Dirik & Karanci, 2010) att personer med RA 

går igenom en stressfull livshändelse, personliga förluster och en ständig kamp. Negativa 

stressiga livserfarenheter såsom förändring av sociala relationer, ekonomiska svårigheter, 

funktionshinder, lågt socialt stöd, förändring i arbete, fritid, vardagsliv är förändringar som 

ökar bördan hos personer med RA och minskar nivån av psykologiskt välbefinnande. 

Depression kunde ses i relation till en hög nivå av kritik från partners och låga nivåer av 

socialt stöd. Smärta som visat sig vara ett frekvent förekommande symtom hos personer med 

RA kan leda till att personen begränsar sig och blir mer inaktiv, vilket ibland leder till att 

personen utvecklar depression. Det har även påvisats att inaktivitet och depression ökar 

smärtan, vilket då skapar en ond spiral. Detta är något som även Reinseth et al. (2012) tar upp 

då personer som deltar i minskat antal fritidsaktiviteter visade sig uppleva mer negativ 

påverkan på det psykiska välbefinnandet än andra. Enligt Dirik och Karanci (2010) har ett 

flertal forskare påpekat att depression hos personer med RA är ett viktigt problem och att det 

kan kopplas till personers funktionella status. Socialstyrelsen (2016) skriver att det är speciellt 

viktigt med tillgänglig och kontinuitet i vård av personer med depression. För att främja detta 

kan det finnas en samordnare som har hand om kontinuerlig kontakt och stöd till dessa 

personer. Det är även viktigt med rätt kompetens för att kunna tillgodose behov av vård och 

stöd.  

 

Personer med RA präglades av en rädsla över att sjukdomen skulle förvärras eller att de skulle 

tappa sitt oberoende. Sjukdomen utgjorde även en oro om att inte veta när nästa skov skulle 

komma och vad som förvärrar symtomen, vilket gjorde det svårt att planera inför framtiden. I 

Neville (2003) studie beskrivs hur sjuksköterskor kan stödja patienter vid hantering av känslor 

av ovisshet vid sjukdom. För att vara ett bra stöd kan sjuksköterskan exempelvis arbeta för en 

god kontakt med patienter och, samt ge information om förväntade symtom eller 

sjukdomsförlopp. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att finna mening och hopp i sjukdomen 

genom att visa på effekter och förväntat resultat av behandling. Sjuksköterskan kan även 

sträva efter att vara aktiv i att främja stödet från närstående.  

 

I denna litteraturstudie framkom ett tydligt behov av att kunna lita på vårdpersonalen. Om än 

många kände att vårdpersonalen brydde sig om dem och att de hade kompetens, fanns det 

personer som inte gjorde det och därav fattades egna beslut kring sin vård och behandling. En 

del upplevde att det var svårt att få kontakt med vården, exempelvis att boka in möten och 

önskade en direktlinje dit de kunde ringa för att få råd. En annan studie (Mien Li och 
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Vehviläinen-Julkunen, 2016) skriver att patienterna var nöjda och kände att vården var 

meningsfull när de kunde lita på att sjuksköterskorna hade kompetens, samt visade respekt, 

empati och medkänsla. I relationen mellan patient och sjuksköterska var det även viktigt att 

kontinuiteten i vården säkerställes. Detta påvisar att det är betydelsefullt att som sjuksköterska 

ha kompetens i yrket, men även kunskap om sjukdomar såsom RA. Det är även viktigt att 

patienter kan känna tillit till sjuksköterskan, få uppföljning av vård och blir bemött med 

respekt, empati och medkänsla. I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att många 

personer ansåg att fötterna lätt glömdes bort under rutinbesök, trots att fötterna hos personer 

med RA ofta skapade problem. Williams och Graham (2012) skriver att vid RA uppkommer 

de första symtomen främst i små leder i fötterna. Ignoreras fötterna vid bedömning leder det 

till fördröjd diagnos och start av behandling. Studien visar att personer med RA önskar att få 

sin röst hörd om sina fotproblem. Att vården möter patientens behov är viktigt för en god 

fothälsa och därför behöver sjukvårdspersonal vara lyhörda och lyssna. 

 

Resultatet visade att flera personer beskrev en önskan av mer information om sjukdomen för 

att kunna hantera den bättre. På liknande sätt visar en studie (Mäkeläinen, Vehviläinen-

Julkunen & Pietilä, 2009) att personer med RA önskar att få information om hur olika 

symtom kan hanteras i vardagen. Studien visar även att informationsbehovet ser likadant ut 

oavsett hur lång tid personen haft RA, hur aktiv sjukdomen är eller i vilket land de 

lever. Många upplevde att de fick information vid början av sjukdomen, men att de sedan blev 

utelämnade att klara sig själv. Personer är ofta chockade när de får sin diagnos och kan inte 

koncentrera sig på den information de får. Sjuksköterskor behöver uppmärksammas i frågan 

om patientutbildning, då även tidigare studier visat att det är ett bra stöd. Att personer själv 

har förmåga att hantera sjukdomen har en positiv effekt på livskvalitet och oberoende.  

 

Enligt Kvien (2004) är RA vanligare bland kvinnor än hos män. Det visar sig även i denna 

litteraturstudie där majoriteten är kvinnor, vilket framkommer tydligt i tabell 3. Därför speglar 

vårt resultat i högre grad kvinnors upplevelser. Reinseth et al. (2012) visar på att kvinnor i 

regel har fler funktionsnedsättningar än män och påverkas mer av psykiska faktorer relaterat 

till sin diagnos. För att få kunskap om skillnader mellan hur män och kvinnor upplever och 

påverkas av RA behövs det mer forskning som inkluderar män. Enligt Sterba et al. (2008) 

hade män och kvinnor generellt liknande sjukdomsuppfattning. I resultatet av denna 

litteraturstudie påvisas dock hur männen ansåg det som en börda att inte kunna fortsätta 

arbeta, då de ansåg att de skulle kunna försörja familjen och vara den huvudsakliga 
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inkomstkällan. Detta la ett stort ansvar på män med RA som hade såna funktionsnedsättningar 

att de inte längre kunde fortsätta arbeta. Kvinnor kunde istället uppleva det tungt och fyllas 

med skuldkänslor över att de inte kunde ta hand om barnen på samma sätt som innan 

sjukdomen. De beskrev även en rädsla att inte vara kapabel att ta hand om barnen alls. 

Reinseth et al. (2012) visar även på att det fanns skillnader i sjukdomsuppfattning hos män 

och kvinnor. Tiden hos kvinnor med RA användes till största del till att utföra obligatoriska 

aktiviteter och deras roll i familjen kändes hotad då de inte längre kunde upprätthålla dagliga 

aktiviteter.  

 

Resultatet visar att personer upplevde att de, genom att möta andra personer med RA, kände 

sig mindre ensamma och fick en ökad tilltro till den egna förmågan. På liknande sätt visar 

Söderberg (1999) studie hur kvinnor med fibromyalgi beskrev att genom att träffa personer 

med samma sjukdom kände de sig inte ensamma och att det var en lättnad när andra förstod 

dem. Att träffa personer med samma sjukdom innebär ett stort stöd för personer med sjukdom 

och det är av stor vikt att sjuksköterskor blir upplysta om hur stöd kan ges till dessa personer 

på bästa sätt.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva personers upplevelser att leva med RA, valdes 

kvalitativa artiklar som beskrev personers egna perspektiv. Enligt Henricson och Billhult 

(2015, s.130) är kvalitativa artiklar en bra utgångspunkt för att svara på studier där syftet är att 

beskriva personers upplevelser. För att säkerställa tillförlitlighet genom forskningsprocessen 

har arbetet utgått från fyra kriterier: trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet 

(jmf. Holloway & Wheeler, 2010, s.302). 

 

Kriteriet trovärdighet syftar till att bedöma om resultatet överensstämmer med den 

ursprungliga texten och att de enskilda deltagarna känner igen sig i forskningen (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.303). För att behålla kvalitén och trovärdigheten i analysen ska varje steg 

göras flera gånger. För att öka trovärdigheten kan överenskommelse göras med kollegor eller 

medforskare (Bengtsson, 2016). När textenheter tagits ut har de först översatts innan de 

kondenserats i steg, främst för att inte tappa kärnan i textenheterna. Resultatet har med jämna 

mellanrum jämförts med ursprungstexten för att säkerställa att de stämmer överens. Under 

framställning av analys och resultat har texten dessutom granskats av oberoende handledare 

och kurskamrater, vilket ökar trovärdigheten. Bengtsson (2016) menar att det alltid finns en 
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risk för fel i analysprocessen som kan bottna i feltolkningar eller trötthet. Under arbetet har vi 

tagit pauser med jämna mellanrum för att undvika att förlora fokus. Vi har dessutom 

diskuterat artiklar och textenheter sinsemellan för att undvika missuppfattning eller 

feltolkning.  

 

Pålitlighet handlar om att läsaren ska kunna följa forskningsprocessen genom studien och 

förstå hur forskarna kommit fram till resultatet. Andra ska kunna upprepa en liknande 

forskning (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). För att stärka pålitligheten har vi så 

detaljerat som möjligt beskrivit hur vi gått tillväga vid både insamling av data och analys. 

Dessutom har tabeller upprättats för att läsarna lättare ska kunna följa tillvägagångssättet vid 

exempelvis den systematiska sökningen. En styrka vid den systematiska sökningen var att vi 

valde att göra en bred sökning för att inte missa viktiga artiklar. Vi har sedan manuellt gått 

igenom artiklarnas rubrik och abstrakt för att utesluta de som inte svarat på syftet. Vidare har 

endast artiklar med mycket hög kvalitet valts ut, vilket utgjorde en bra grund inför analys.  

 

Bekräftbarhet betyder att data ska kunna spåras till ursprungskällan och att forskarna är 

objektiva, neutrala, samt kan visa hur teman tagits fram (Holloway & Wheeler, 2010, s.303; 

Bengtsson, 2016). Artiklar och textenheter som inkluderats vid analys namngavs för att kunna 

spåras till ursprungskällan. För att vara så objektiv och neutral som möjligt har vi innan 

arbetets start tillsammans reflekterat kring vilken förförståelse vi har kring ämnet. Vid analys 

har vi arbetat textnära och diskuterat textenheter med varandra för att undvika feltolkningar. 

För att minska risken att textenheter hamnar i fel kategori vid analys har de jämförts med 

varandra i flera steg. Däremot finns det en risk att en del material kan ha gått förlorat under 

skrivning av resultat, då resultatet fått kortats ner ett flertal gånger. Emellertid ser vi att 

kärnan i innehållet finns kvar. Citat från ursprungstexten har inkluderats för att ytterligare 

styrka resultatet. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till liknande eller andra sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303; Bengtson, 2016). Vi anser att resultatet är överförbart till 

likartade sammanhang som vid andra reumatiska sjukdomar. Artiklarna som inkluderats i 

resultatet innefattar dessutom deltagare från olika länder och världsdelar, vilket gör att det kan 

tillämpas av människor i olika kontext. 
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Slutsats 

Resultatet ger en övergripande bild om hur personer upplever att leva med RA. Sjukdomen 

medför stora förändringar på vardag, livsstil och identitet. En gränslös brist på energi och 

begränsad rörlighet fick personer erfara i relation med svåra symtom som smärta, stelhet och 

utmattning. En inaktiv livsstil kan påverka hälsan negativt och därför är det viktigt att 

sjuksköterskor stöttar patienter mot en aktiv livsstil genom exempelvis råd eller information. I 

samband med symtom av RA upplevdes svårigheter att upprätthålla sexuell intimitet, något 

som många valde att inte berätta. Sjuksköterskan behöver därför även uppmärksamma mindre 

uppenbara behov. Att leva med RA innebar en osäker framtid och en frustration över att inte 

kunna påverka den egna situationen. Dessutom beskrevs behov av stöd för att klara av det 

vardagliga livet. Stöd och förståelse från samhället och närstående kunde däremot ibland 

upplevas bristfälligt. Många personer upplevde känslor av depression och för att kunna 

tillgodose behov för dessa patienter är det viktigt med tillgänglighet, kontinuitet och 

kompetens. Det framkom tydligt att kontakten och relationen med vårdpersonal värderades 

högt. Att känna sig omhändertagen, få uppföljning av vård, få information, att vårdpersonal 

visade intresse och hade kompetens, samt att kunna få kontakt med vården vid skov var 

viktigt. För att kunna ge ett bra omhändertagande behöver sjuksköterskan få insikt i personers 

perspektiv av situationen. Att ta vara på både förmågor och personers egna resurser kan ge 

stöd och uppmuntran för att hantera vardagen med sjukdomen. Under litteratursökning inför 

detta arbete uppmärksammades att det fanns en begränsad mängd forskning om 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med RA. För att uppmärksamma vilka 

svårigheter sjuksköterskor kan uppleva i mötet med dessa personer och för kunskap om hur 

sjuksköterskan kan bidra med stöd på bästa sätt finns behov av vidare forskning.  
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