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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som förekommer hos en halv till 
en procent av Sveriges befolkning och debuterar oftast runt 50-60 års ålder. Sjukdomen ger 
inflammerade och smärtsamma stela leder. RA påverkar det dagliga livet genom sjukdomens 
oförutsägbarhet, roller inom familjen ändras, relationer påverkas vilket leder till många olika 
känslor. Syfte: Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med Reumatoid 
artrit i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ metod granskades med protokoll av Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) och 
analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: sjukdomens påverkan, känslomässig 
påverkan, relationer och anpassning till sjukdomen. Sjukdomen gav fysiska och psykiska 
förändringar som påverkade det dagliga livet, känslor uppstod som frustration, rädsla och 
skuld. Personerna med RA upplevde att relationer ändrades och att det fanns brist av 
förståelse av sjukdomen. Genom anpassning till sjukdomen kunde de leva vidare i livet och 
att acceptera sjukdomen som en del i att lugna sinnet. Slutsats: Personerna har en kronisk 
sjukdom men behöver ändå inte känna sig sjuka eftersom symtomen inte alltid finns där. Det 
är viktigt att ha kvar självständigheten, att klara sig själv och att behålla sin identitet i 
sjukdomen det vill säga ha kvar känslan av att vara samma person som tidgare fast med en 
sjukdom. Genom att förstå upplevelserna av RA i dagliga livet kan personerna få en bättre 
vård som baserar sig på förståelse och som uppfyller deras specifika behov. 
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INTRODUKTION 
Reumatoid artrit (RA) är enligt Sköldstam (2004) en kronisk sjukdom vilket innebär att 
personen kommer att leva med sjukdomen hela livet från det att personen insjuknat. Stelhet i 
fingrar, problem med vissa rörelser och värk i kroppens leder är några av de symtom som en 
person med RA lever med. Sjukdomen håller sig aldrig på samma nivå hela tiden, den kan 
skifta karaktär och skepnad när som helst (Sköldstam, 2004). Hommel, Wagner, Chaney, 
White och Mullins (2004) menar att på grund av sjukdomens oförutsägbarhet kan personerna 
som har sjukdomen få problem med ADL (Activities of Daily Living) (ibid.). Det kan i sin 
tur påverka personens sociala umgänge, aktiviteter, känslor och arbete (Frostegård, 2006). 
Lütze och Archenholtz (2007) beskriver att personerna ofta blir beroende av sina anhöriga 
eftersom de vardagliga sysslorna blir mer komplicerade att utföra, därför blir också anhöriga 
till personen med RA påverkade av sjukdomen. Lütze och Archenholtz (2007 berättar vidare 
att en del med RA kan utveckla en känsla av osäkerhet och rädsla för att förlora sin 
självständighet (ibid.).  

Överallt i sjukvården träffar sjukvårdspersonalen på många patienter med en kronisk 
sjukdom, RA är en av dessa. Det finns inte så många studier gjorda som framförallt riktar sig 
mot personers upplevelser av sin sjukdom. Eftersom RA ter sig olika hos olika individer och 
sjukdomen kan påverka vardagen och kroppen på olika sätt så blir det än viktigare för 
vårdpersonal att förstå hur sjukdomen påverkar personen för att inte förvärra något symtom 
genom ett felaktigt handlande. Det behövs fler undersökningar på hur personer med RA 
upplever hur det är att leva med sin sjukdom, för att få bättre förståelse och därmed kunna ge 
dem ett bättre bemötande och bra individanpassad vård. Informationen som kommer fram i 
föreliggande studie kan användas för att styrka och anpassa den vård och de hjälpmedel som 
redan finns så att de stämmer överens med patientens upplevelser av sjukdomen. 

BAKGRUND 
Frostegård (2006) menar att Reumatoid artrit (RA) är en vanlig ledsjukdom i västvärlden och 
en halv till en procent av befolkningen i Sverige har sjukdomen. Frostegård (2006) menar 
vidare att det är en kronisk sjukdom som även kallas för ledgångsreumatism, sjukdomen kan 
innebära allt från lindriga symtom som kommer och går som kan försvinna helt med eller 
utan behandling, till kraftiga livshotande sjukdomstillstånd. Sjukdomen kan debutera när som 
helst under livet men är vanligast runt 50-60 års ålder (ibid.) Enligt Scott et al. (2010) är det 
tre gånger vanligare att kvinnor insjuknar än att män gör det. 

Wegner et al. (2010) beskriver att det är en inflammationssjukdom som sätter sig i lederna 
och ledvätskan och att inflammationerna ger smärta och kan även leda till en förväntad 
minskad levnadslängd (Wegner et al., 2010). Hos personer som blir diagnostiserade med RA 
är risken åtta gånger större att få någon funktionsnedsättning än hos andra människor 
(Iversen, Chhabriya & Shadick, 2011). Lütze och Archenholtz (2007) menar att början på 
sjukdomsförloppet upplevts ha negativ inverkan på hela personens livssituation och att en 
känsla av förlust av kontroll över livet kan uppstå. Enligt Iversen et al. (2011) störs personens 
livskvalité om inte en tidig diagnos på sjukdomen utfärdas. Sköldstam (2004) beskriver att 
under de första åren med sjukdomen kan personerna bli handikappade på grund av 
mjukdelsinflammationerna som uppstår i kroppen. Sköldstam (2004) menar att uppkomsten 
av sjukdomen fortfarande är ett mysterium, ingen vet med säkerhet varför sjukdomen uppstår 
eller vad det är som gör att den är aktiv. 
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Enligt Frostegård (2006) är RA en smygande sjukdom som långsamt ökar sina symtom. 
Frostegård (2006) menar vidare att symtomen oftast börjar i fingrar och tår för att senare 
sprida sig till allt fler och större leder som knä och fotleder. Det bildas en inflammation som 
ger smärtor, värmeökning, stelhet och svullnad, även trötthet och morgonstelhet är symtom 
som förekommer (ibid.). Sköldstam (2004) beskriver att lederna upplevs stela, de gör ont och 
kraften i händer och ben försvagas när smärtan tilltar. Efter flera år med sjukdomen slits 
brosk och ben ut och det bildas skav i leden, då ändras smärtan och får en annan karaktär 
(ibid.). Frostegård (2006) beskriver att personer med RA ofta får komplikationer av 
sjukdomen, några av dem är: karpaltunnelsyndrom (vävnaderna svullnar och nerver hamnar i 
kläm), noduli (knutor under huden), vaskulit (inflammation i blodkärlen), 
ögonkomplikationer, neurologiska symtom och även hjärta och lungor påverkas, likaså njurar 
och mag-tarmkanalen (ibid). 

Enligt Frostegård (2006) utförs diagnostiseringen av RA med en noggrann utredning av 
anamnes, röntgenundersökningar, blodprover och symtomen bedöms efter olika kriterier i ett 
speciellt formulär, HAQ (Health Assessment Questionnaire). Frostegård (2006) beskriver 
även att en diagnostisering är bra för att personen ska få reda på varför han eller hon inte mår 
bra, det kan vara en viktig del i personens självförståelse. Målet med behandlingen är att 
minska på symtomen, bevara patientens funktionsförmåga och att hålla nere 
sjukdomsprocessen så att sjukdomen inte stör personens ADL (ibid.). Icke-steorida 
antiinflammatoriska läkemedel används för att minska smärtan och stelheten och för att 
motverka att inflammationer uppstår (Scott et al., 2010). Frostegård (2006) beskriver att vid 
läkemedelsbehandling används fyra stora huvudgrupper: antireumatiska, biologiska, 
antiinflammatoriska läkemedel och kortison. En del i behandlingen består av sjukgymnastik 
som syftar till att bibehålla rörligheten, öka konditionen och förbättra muskelstyrkan (ibid.). 
Sjukgymnastiken är hälsofrämjande och det kan minska invaliditeten (Iversen et al., 2010). 
Arbetsterapin kan bidra med hjälpmedel som underlättar det dagliga livet. Vårdpersonal är 
viktig när det gäller att ge råd och ge god omvårdnad, även kuratorn kan hjälpa patienter som 
har sjukdomen RA, att svara på frågor som är mer personliga och som är relaterade till 
sjukdomens påverkan på livet (Frostegård, 2006). En obehandlad RA för med sig många 
negativa symtom som ledskador, hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt livskvalitet, utslitna 
blodkärl och andra liknande sjukdomstillstånd (Scott, Wolfe & Huizinga, 2010). 

Påverkan på det dagliga livet 
Enligt Lütze och Archenholtz (2007) brukar sjukdomens symtom vanligtvis komma och gå, 
det blir ett stort problem för personer med sjukdomen eftersom de aldrig vet när de kommer 
att må sämre eller må bättre, det kan leda till ilska och depression. Enligt Dickens och Creed 
(2001) har personer med RA två gånger så stor risk att få depressioner mot vad personer utan 
sjukdomen har. Lütze och Archenholtz (2007) menar att symtomen som leder till 
förändringar i vardagen också kan påverka det sociala umgänget och den fysiska aktiviteten. 
Lütze och Archenholtz (2007) beskriver även att sjukdomen påverkar vardagen genom att 
personerna tappar förmågan att utföra aktiviteter som de kunde utföra tidigare som att städa, 
göra inköp eller att arbeta som de har gjort tidigare. Lütze och Archenholtz (2007) tar upp att 
personer med RA, efter ett tag med sjukdomen, har svårt att sköta sin personliga hygien, de 
behöver då hjälp av anhöriga.  

Enligt Lütze och Archenholtz (2007) leder sjukdomen även till svårigheter att komma igång 
med rörelsemönster på morgonen, det är svårt att öppna och lyfta saker och på grund av 
smärtan försvinner tålamodet och irritation uppstår. I Lütze och Archenholtzs studie (2007) 
beskrivs det även att en varm dusch och en lång stund i bastun kan underlätta till att 
rörelsemönstret kommer igång på morgonen. Personer med RA upplever att de efter 
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sjukdomsdebuten har fått förlita sig mer på familj eller vänner än tidigare och att deras 
kroppsliga kapacitet försvinner långsamt vilket är en ständig påminnelse av att sjukdomen 
finns i bakgrunden i livet (Lütze & Archenholtzs, 2007). 

MacKinnon och Miller (2003) framhåller att Reumatoid artrit tar tid från vardagsaktiviteterna 
och att vuxna med RA lägger mer tid på vila, egenvård, passiv fritid och mindre tid på arbetet 
än vad vuxna utan en kronisk sjukdom som RA gör. Dickens och Creed (2001) beskriver att 
när människor först får beskedet om att de har RA så blir de ledsna och nedslagna och känner 
hjälplöshet. Vidare menar Dickens och Creed (2001) att när personerna vet mer om 
sjukdomen och olika behandlingar blir de överväldigade, sen till slut när de tar in och 
accepterar att de har sjukdomen och förstår att de kommer att leva hand i hand med den, så 
kan personerna med diagnosen bli deprimerade (ibid.).  

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom och Öhman, Söderberg och Lundman (2003) menar 
att en kronisk sjukdom ofta påverkar livet och sjukdomen kan tvinga en person att leva ett 
begränsat liv. Vidare beskriver Öhman et al. (2003) att alla kroniska sjukdomar leder till ett 
antal olika känslor vilka kan vara smärta, känsla av ensamhet, beroende av andra, oacceptans 
och begränsningar av olika slag. Öhman et al. (2003) menar också att personer som har en 
kronisk sjukdom kan behöva ta hjälp av anhöriga för att klara av att utföra vissa uppgifter och 
att sjukvårdspersonal bör vara förstående och vänliga för att minska på lidandet som kan 
komma med sjukdomen (ibid.). Travelbee (2006) beskriver att vid mötet med sjukvården är 
det viktigt att det uppstår en bra relation mellan sjukvårdspersonal och patient. Personen som 
sökt hjälp kan då få information och hjälp att acceptera sin sjukdom. Sjuksköterskan ska 
försöka infinna ett hopp att ha framtidsdrömmar och se det ljusa som finns (ibid.). Dickens 
och Creed (2001) menar att personerna som insjuknar i RA kan bli deprimerade och känna att 
det inte längre finns någon mening med livet, de kan inte göra samma saker som de tidigare 
har gjort och det mesta påverkas av sjukdomen. Dickens och Creed (2001) beskriver vidare 
att mycket kommer att förändras i personens liv och ofta vet personen inte hur livet kommer 
att bli och hur livet går vidare i sjukdomen. 

Teoretisk referensram 
Martinsen (2000) fokuserar på omvårdnaden och beroendet av varandra, vilket är särskilt 
viktigt i en situation när människan blir sjuk, är lidande eller har en funktionsnedsättning. 
Genom öppenhet och närvarande ska sjuksköterskan sträva efter att ge den vård som är bäst 
för människan, då kan patientens behov tillgodoses på bäst sätt. Patienten är betydelsefull för 
vården och att värna om en människa i nöd är något som alla borde och kan göra. Martinsen 
menar att patienten inte bara är en patient med en diagnos, det kan även vara en lidande 
människa med en sjukdom som tar sig ett speciellt uttryck. Martinsen beskriver vidare att 
människan inte är sitt liv utan förhåller sig på ett visst sätt till sitt liv efter egna erfarenheter 
och efter självkänslan. Det är viktigt att sjuksköterskan visar en förståelse och empati för 
patienten för att kunna tillgodose de unika behoven som endast personen själv kan uppleva. 
Eftersom personer med en kronisk sjukdom kan ha svårt att uppnå alla behov är det viktigt att 
sjuksköterskan försöker uppnå deras behov. Martinsen beskriver vidare att alla människor har 
ett och samma värde trots att det finns yttre kännetecken av olika sjukdomstillstånd och att 
omsorgen bör grundas på en personlig relation.  

Martinsen (2000) beskriver tre stycken olika delar som ingår i omvårdnaden och de är social 
relation, praktiskt handlande och moraliskt förhållningssätt. Den sociala rollen bildas genom 
en ömsesidighet i vården, sjuksköterskan ska se till patientens behov och vad som är 
betydelsefullt för individen. En relation och förståelse byggs fram genom interaktion i 
vårdsituationer. Praktiskt handlande växer fram ur vårdsituationen och genom att 
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sjuksköterskan ser till patienten som en helhet. En handling ska bygga på vårdsituationen och 
den etiska aspekten av situationen. Moraliska förhållningssätt betyder att sjuksköterskan har 
ett professionellt bemötande och inlevelse i patientens situation. Etiska normer och 
värderingar och likaså patientens emotionella och rationella överväganden bör tas hänsyn till 
i olika situationer. 

SYFTE 
Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet. 

METOD 
En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ analysmetod användes för 
att få en bättre kunskap om människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar i olika 
situationer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En litteraturstudie innebär att forskning 
inom ett specifikt område har samlats in från flera undersökningar och sammanställs kritiskt 
för att framställa ett forskningsproblem (Polit & Beck, 2012). CINAHL och MEDLINE var 
de två databaser som användes för att söka artiklar i. Sökningarna började i CINAHL som 
enligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) är en databas som innehåller artiklar från alla 
engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Fokus på artiklarna i CINAHL ligger på 
omvårdnaden (Polit & Beck, 2012). Sökningarna fortsatte sedan i MEDLINE som är en 
databas som innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad. I sökningarna användes så 
kallade thesaurus för att kontrollera att korrekt sökord användes. Det är uppslagsverk som har 
olika namn i de olika databaserna, i CINAHL heter det Cinahl Headings och i MEDLINE 
heter det Mesh termer (Willman et al., 2011). Svensk Mesh är samlade termer som betyder 
Medical subject headings och kan användas för att underlätta sökningar (Polit & Beck, 2012). 
Sökorden som användes var rheumatoid arthritis, life experiences, health behavior, life 
change events, activities of daily living, attitude of life och quality of life. Sökorden har 
använts enskilt och har även kombinerats för att få fram fler artiklar och för att komma åt de 
artiklar som motsvarade syftet (bilaga 1). I sökningarna har de booleska termerna AND och 
OR använts. Booleska sökoperatorer är olika ord som sammanlänkar sökord på olika sätt. 
Sökoperatorn AND inkluderar båda sökorden i resultaten och på så vis blir sökningen något 
begränsad till ett specifikt område. Sökoperatorn OR användes för att kombinera ett eller 
flera av sökorden och för att få fram resultat som inkluderar ett av sökorden eller båda, det 
vill säga sökningen breddas något (Willman et al., 2011). 

Urval 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade från 2000 och framåt och vara 
skrivna på engelska. Artiklarna skulle ha genomförts med en kvalitativ ansats och vara Peer-
Review, det vill säga innan publicering har expertis inom området granskat artikeln (Willman 
et al., 2011). Artiklarna skulle även följa IMRAD-modellen som betyder att de innehåller 
titel, abstract, inledning, bakgrund, metod, resultat, diskussion, referenser och eventuella 
bilagor (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklar som handlade om andra former av reumatiska 
sjukdomar och artiklar som inriktar sig mot läkemedelsbehandlingar exkluderades. 

Datainsamling 
En första sökning gjordes i maj 2011 som upprepades i mars 2012. I den första sökningen 
kontrollerades endast tillgången till artiklar som svarade mot syftet och i de upprepade 
sökningarna hittades artiklarna som användes i analysen. Willman et al. (2011) menar att 
eftersom det sker en ständig uppdatering av databaserna så tillkommer det hela tiden ny 
forskning. Sökningarna som gjordes resulterade i 1513 artiklar, titeln på artiklarna lästes för 



 

5 
 

att se vilka som svarade mot syftet och det visade sig att ett stort antal inte uppfyllde syftet. 
Det blev 80 stycken artiklar kvar där abstract och keywords lästes igenom för att se vilka som 
svarade på syftet (urval 1). Det fanns 37 stycken artiklar som svarade på syftet och som lästes 
igenom noga för att se om de behandlade syftet och för att se så de inte innehöll några 
exklusionskriterier (urval 2). Slutligen kvarstod 11 artiklar som lästes igenom noggrant och 
kvalitetsgranskades (urval 3), av de granskade artiklarna visade sig 9 stycken ha hög kvalitet 
och valdes därför att användas till analysen (urval 4) (bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som valdes granskades efter protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ analysmetod enligt Willman et al. (2011) (bilaga 3). Artiklarna lästes igenom och 
poängsattes med maxpoäng på 13, varje ja svar fick ett poäng och nej svar fick 0 poäng. Det 
fanns en fråga som innehöll antal, ålder och kön på deltagarna, de artiklar som svarade på alla 
tre fick 2 poäng och de som bara svarade på något fick 1 poäng, de artiklar som inte hade 
med något av alternativen fick 0 poäng. Poängen räknades därefter ihop och omvandlades till 
procent. De artiklar som fick 60-69 procent bedömdes ha låg kvalitet, artiklar med 70-79 
procent bedömdes som medel kvalitet och artiklar med 80-100 procent bedömdes ha en hög 
kvalitet. De artiklar som fick hög kvalitet användes i analysen (Willman et al., 2011). 

Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys användes för att göra analysen. 
Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera dokument oavsett om de har återgetts 
som tal eller om informationen är skriven. Grunden i en innehållsanalys är till exempel en 
intervju där personen återger information av upplevelser av en sjukdom (Olsson & Sörensen, 
2011). I en kvalitativ innehållsanalys bryts artikelns innehåll ner i mindre delar som sedan 
kodas om, får namn och placeras in i olika kategorier (Polit & Beck, 2012). Analysen gjordes 
utifrån ett induktivt synsätt där Forsberg och Wengström (2012) menar att vid en induktiv 
analys där teman, kategorier och mönster baseras på data blir forskaren även medveten om 
kategorier och mönster som inte är så tydligt uttalade. Först lästes de 9 artiklarna igenom 
upprepade gånger för att få en helhet om innehållet, därefter plockades relevant fakta ut i 
form av små korta delar av texten. Dessa texter kallas för meningsbärande enheter och är små 
delar av texten som beskriver studiens syfte på bäst sätt. De meningsbärande enheterna 
kondenserades i syftet att korta ner texten men samtidigt behålla den viktiga kärnan av texten. 
Den kondenserade fakta som framkom kodades vilket betyder namnsättning av de olika 
meningarna, därefter delades de meningsenheter som hörde ihop in i kategorier och 
underkategorier som visar budskapet med undersökningen. Kategorierna användes som 
rubriker i resultatet för att få en bra och överskådlig struktur på arbetet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Det är viktigt att se till så att kategorierna som uppkommer speglar 
intervjumaterialet från studierna för att inte gå miste om viktig information (Graneheim & 
Lundman, 2004). Hela processen kontrollerades om igen när det var färdigt för att försäkra att 
koderna inte uteslöt väsentlig information. Se exempel på analysförfarande i bilaga 4. 
Analysen av de nio artiklarna resulterade i 4 kategorier, sjukdomens påverkan, känslomässig 
påverkan, relationer och anpassning till sjukdomen. 

Etiskt övervägande 
Det är viktigt att artiklarna framhåller ett etiskt resonemang eller har blivit godkända av en 
etisk kommitté för att deltagarna i studien ska känna att deras identiteter är skyddade 
(Forsberg & Wengström, 2012; Polit & Beck, 2012). Alla artiklar utom en innehöll 
godkännande eller framhöll ett etiskt resonemang. Polit och Beck (2012) menar dock att det 
inte alltid går att se studiers förhållningssätt till ett etiskt resonemang. 



 

6 
 

RESULTAT 
Figur1 översikt av kategorier 
 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomens påverkan 
Personer upplevde en minskad styrka och minskad fysisk aktivitet orsakad av sjukdomen 
(Hwang, Kim & Jun, 2004). Identiteten stördes på grund av fysiska och psykiska förändringar 
i början av sjukdomen och den första reaktionen kunde vara att det var en störning i livet 
(Mechlenborg Kristiansen, Primdahl, Antoft & Hørslev-Petersen, 2011). Fysiska förändringar 
påverkade arbetet och ansvaret i hemmet vilket ledde till ett påtvingat beroende (Iaquinta & 
Larrabee, 2004). Andra menade att det var smärtan som utmynnade i förlust av arbetet, 
förändrad inkomst och ändrade levnadsvanor (Schneider, Manabile & Tikly, 2008). Vid ny-
diagnostiserad RA påverkades arbetet och det blev svårt att arbeta under normala 
omständigheter, i samband med det visade sig rädslan för att förlora arbetet. Just arbetet hade 
en viktig central roll i vardagen (Mechlenborg Kristiansen et al., 2011). Många personer hade 
tvingats ge upp arbetet på grund av pressen från arbetet (Schneider et al., 2008). Vissa 
personer arbetade fortfarande, men hade fått flytta till en mindre krävande position (Yoshida 
& Stephens, 2004).  

Sjukdomen ändrades från dag till dag beroende på omständigheterna, men oftast ignorerades 
symtomen och togs bara på allvar när de påverkade det dagliga livet (Schneider et al., 2008). 
Att trotsa symtomen gav konsekvenser på längre sikt (Mechlenborg Kristiansen et al., 2011; 
Yoshida & Stephens, 2004). Oförutsägbarheten av sjukdomen gjorde det svårt att planera 
något i förväg och planer var ibland tvungna att ändras (Iquinta & Larrabee, 2004; Repping-
Wuts, Uitterhoeve, Van Riel & Van Achterberg, 2008; Schneider et al., 2008). Personer 
beskrev att i början görs försök till att fortsätta som vanligt men RA hinner ändå ikapp. Några 
kände sig som en person som satt fast i fel kropp (Iaquinta & Larrabee, 2004). Vissa personer 
förstod att de själva hade förändrats i sjukdomen och andra accepterade det inte (Repping-
Wuts et al., 2008). Personer upplevde frustration när kroppen inte fungerade som förväntat 
(Melanson & Downe-Wamboldt, 2003).  

”All of a sudden I couldn’t pick up anything” (Schmidt, Brauer & Peden-McAlpine, 2003, 
s.157). 

Flertalet människor dolde sina deformerade kroppar för vänner, makar och andra människor 
för att behålla självkänslan eller för att andra människor gjorde narr av dem (Hwang et al., 
2004; Iaquinta & Larrabee, 2004; Mitton et al., 2007; Schneider et al., 2008). Det visade sig 
även att personer med RA gömde hur de mår med ett leende för att andra personer inte kunde 
förstå hur de mår på insidan (Iaquinta & Larrabee, 2004).  

RELATIONER 

ANPASSNING 
TILL 

SJUKDOMEN 

UPPLEVELSER AV ATT LEVA 
MED REUMATOID ARTRIT I 

DET DAGLIGA LIVET 

KÄNSLOMÄSSIG 
PÅVERKAN 

SJUKDOMENS 
PÅVERKAN 
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Känslomässig påverkan 
En retsam förlust av självständighet på grund av beroendet av andra och rädslan om vad 
andra människor sa om dem gav känslor av frustration och avsaknad av kontroll (Schmidt et 
al., 2003; Schneider et al., 2008). Känslor som nedstämdhet, irritation och avsaknad av 
motivation återkom hos flertalet personer och berodde framförallt på beroendet av människor 
runt om kring sig och förlust av aktiviteter de tidigare kunnat utföra (Repping-Wuts et al., 
2008). Personer beskrev en stark okontrollerbar smärta som orsakades av RA (Hwang et al., 
2004).  

”I put my painful arm on the pillow, but it is not helpful to reduce the pain at all. I can’t do 
anything to get release from severe pain except crying” (Hwang et al., 2004, s.242). 

Mitton, Treharne, Hale, Williams och Kitas (2007) beskrev att depression på grund av förlust 
av det tidigare livet, rädsla för framtiden, frustration, rädsla för att få barn, och dålig 
självkänsla var vanliga återkommande känslor bland personerna i studien. Oron för att andra 
delar av kroppen skulle påverkas och rädslan för att inte kunna göra något och för att behöva 
ta hjälp av andra fanns bland upplevelserna av RA (Hwang et al., 2004; Schneider et al., 
2008). Mechlenborg et al. (2011) beskrev att reaktionerna skiljde sig från person till person 
och varierade från känslor av hopp till känslor av depression. Melanson och Downe-
Wamboldt (2003) menade att deltagarna i studien tänker för dagen och lägger fokus på andra 
behagliga tankar. Iaquinta och Larrabee (2004) beskrev att det fanns en klar känsla hos 
personerna att RA inte skulle få vinna över dem. 

Personer med RA upplevde känslor av skuld, dåligt samvete och misslyckande på grund av 
känslan av beroende och kravet av extra uppmärksamhet, men de kände även en stor 
tacksamhet mot familjen (Mechlenborg Kristiansen et al., 2011; Mitton et al., 2007).  

”I feel guilty for nothing to do for my husband and children, because I am sick” (Hwang et 
al., 2004, s. 243) 

Relationer 
Personer med RA upplevde att relationer med familj och vänner påverkades, makarna hade 
påverkats både fysiskt och psykiskt och de hade även belastats med deltagarnas känslor, även 
barnen till deltagarna hade blivit påverkade av att en förälder hade fått RA genom att barnen 
blev vårdgivare (Mechlenborg Kristiansen et al., 2011). I studien av Repping et al. (2008) 
upplevde deltagarna att maken/makan fick göra mer i hemmet eftersom andra uppgifter tog 
slut på krafterna. Det beskrevs även att personerna med sjukdomen upplever att släkten 
påverkas eftersom de måste bli hembjudna istället för att personen med RA kom och hälsade 
på eftersom det var för ansträngande.  

Personer med RA ansåg att människor utan sjukdomen saknade förståelse för sjukdomen och 
baserade sina åsikter på vad som syns utåt, att de såg någon annan än den egentliga 
människan och att de inte förstod varför de inte kunde arbeta med det de var utbildade till 
(Iaquinta & Larrabee, 2004; Mechlenborg Kristiansen et al., 2011; Schneider et al., 2008).  
Mitton et al. (2007) beskrev att känslan av argsinhet fanns på grund av brist av förståelsen av 
RA. Mechlenborg Kristiansen et al. (2011) beskrev att många av deltagarna upplevde att 
vänner drog sig undan på grund av avsaknad av förståelse av sjukdomen, någon deltagare 
beskrev även att relationen med maken hade tagit slut på grund av avsaknad av förståelse för 
sjukdomens inverkan på livet (ibid.).  

Stödet från nära och kära upplevdes väldigt viktigt, attityden från familjen och andra spelade 
en viktig roll i erfarenheten från sjukdomen (Schneider et al., 2008). I Hwang et al. (2004) 
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studie tackade deltagarna för stödet och energin som de fått från sin familj och människor i 
närheten. En del upplevde stöd och känsla av bekvämhet när de var nära människor som 
befann sig i samma sjukdomssituation (Schneider et al., 2008). 

”Living with RA without family support would be really tragic” (Iaquinta & Larrabee, 2004, 
s.283) 

Anpassning till sjukdomen 
Skapandet av olika strategier tillät personerna med RA att anpassa miljön runt omkring sig 
efter sjukdomen. Strategierna hjälpte till att minska stress, trötthet och bevarar energin till att 
hantera sin RA. Kontrollen som hade tagits från dem i samband med insjuknandet av 
sjukdomen togs tillbaka och strategierna motverkade onödiga risker. En strategi var att stanna 
hemma från arbetet en dag i veckan för att låta kroppen hinna ikapp så att de skulle orka ge 
allt de andra dagarna. En annan strategi var att inte försöka lägga på sig mer vikt eftersom det 
ökade trycket på lederna (Yoshida & Stephens, 2004). Schmidt et al. (2003) beskrev att 
deltagarna hade sysslor i reserv som de sparade till de tillfällen när de inte kunde röra sig.  

 “I have to keep papers in the doors cause they’re tight and I can’t pull them out again” 
(Yoshida & Stephens, 2004, s.225) 

Personerna planerade i förväg och efter energi, smärta och trötthet, planering utfördes för att 
motverka dåliga efterföljder. Planering ökade även säkerheten utanför hemmet och genom att 
lyssna på kroppen kunde de avgöra vilka aktiviteter de kunde delta i (Yoshida & Stephens, 
2004). Iaquinta och Larrabee (2004) menade att avancerad planering, organisationskunskaper 
och sättet att ta hand om sig själv var avgörande för hanteringen av sjukdomen. Deltagarna 
kämpade för att hitta mening i livet, de menade att jaget ändrades med sjukdomen. Schneider 
et al. (2008) nämnde att deltagarnas planer ibland var tvugna att ändras när de vaknade på 
morgonen och insåg att de inte kunde röra sig och måste stanna i sängen, det var svårt att 
planera inför nästa dag. Mechlenborg Kristiansen et al. (2011) beskrev att deltagarna 
upplevde att anpassningen till fysiska begränsningar var en kamp mot kropp och själ och att 
det var en svår kamp både fysiskt och psykiskt.  

Mechlenborg Kristiansen et al. (2011) menade att deltagarna antingen accepterade att de hade 
RA eller så accepterade de inte RA och ansåg att sjukdomen inte tillhörde jaget. 

”When ’Angela’ was diagnosed with RA, she found it extremely difficult to accept it” (Mitton 
et al., 2007 s.196) 

Schneider et al. (2008) menade att en anledning till att personer inte accepterade RA var att 
de ville ha ut mer av livet som de inte kände att de kunde uppnå med sjukdomen. Andra 
deltagare berättade att de accepterat sin livsstil och sitt hälsotillstånd för att göra det bästa av 
situationen. Hwang et al. (2004) belyste att deltagare försökte acceptera sjukdomen för att 
lugna sinnet trots att smärtan fanns där. Genom att jämföra sig med andra fick de insikt i sina 
förbättringar i det egna sjukdomstillståndet. Enligt Mitton et al. (2007) var det viktigt för 
deltagarna att behålla den egna identiteten och självständigheten. I Schmidt et al. (2003) 
beskrevs det att personerna med RA lär sig bli starkare och aldrig fråga varför, bara acceptera 
RA i livsmönstret. En deltagare påpekade i Melanson et al. (2003) studie att livet faktiskt 
kunde ha varit värre.  

”I’m not sick, I just have a chronic illness” (Mechlenborg Kristiansen et al., 2011 s. 32) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med Reumatoid 
artrit i det dagliga livet valdes att göra en litteraturstudie. För att kunna svara på syftet att 
beskriva personers upplevelser så användes artiklar med en kvalitativ ansats som Polit och 
Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2012) menar används för att få en djupare och 
bättre förståelse för fenomenens upplevelser. En empirisk studie kunde utförts men eftersom 
det kräver en del förarbete som att hitta personer att intervjua och eftersom det är 
tidskrävande att sammanställa datan så uteslöts den metoden. Polit och Beck (2012) menar att 
hänsyn ska tas till tidsåtgången som krävs och är rimlig för att utföra en studie. Artiklarna 
som valdes till studien skulle vara kvalitativt utformade intervjustudier där deltagarna 
berättade om sina upplevelser av RA. En artikel var både kvalitativ och kvantitativ men den 
inkluderades eftersom den kvantitativa delen bestod av ett formulär som deltagarna skulle 
fylla i och som sedan användes för att beskriva studiepopulationen. Den kvalitativa delen är 
den som användes i analysen och som bestod av intervjuer om deltagarnas upplevelser av 
tröttheten som kommer med Reumatoid artrit. Inklusionskriterier utformades till sökningarna 
för att skärma av sökresultatet så att det passar syftet med studien (Willman et al., 2011). 
Enligt Friberg (2006) är engelskan det officiella språket som används inom vetenskapen och 
därför valdes att söka artiklar endast på engelska vilket kan ha påverkat sökningarna negativt 
eftersom artiklar på svenska inte kom fram som eventuellt hade stämt bättre överens med 
Sveriges vårdsystem än artiklar gjorda i andra länder. 

Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE eftersom Willman et al. 
(2011) beskriver att de är de två databaser som innehåller majoriteten av medicinska-och 
omvårdnadstidskrifter. Flera databaser hade kunnat användas men efter de resultat som kom 
fram efter sökningarna ansågs det vara tillräckligt med data för att kunna svara på studiens 
syfte. I sökningarna användes Cinahl headings och Meshtermer för de bärande begreppen. 
Sökord bildades som svarade mot syftet, men i början av sökningarna hittades inga artiklar 
som svarade mot syftet, antagligen på grund av felkonstruerade sökord men när sökorden 
omformulerats gav sökningarna resultat. Sökorden kombinerades på olika sätt och med de 
booleska termer AND och OR för att bredda eller avgränsa resultatet (Willman et al., 2011) 
(bilaga 1). Antagligen hade sökningarna resulterat i fler resultat som svarade mot syftet om 
fler sökord hade använts eller om den booleska termern NOT hade använts, men efter 
sökningar med AND och OR och de valda sökorden ansågs resultaten ge bra, relevant och 
tillräcklig data för att kunna utföra studien. Inklusionskriterier ansågs vara bra att använda vid 
sökningen för att avgränsa och få fram data som var så ny som möjligt och som svarade mot 
syftet. Ett av kriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna från år 2000 och framåt, det 
användes för att få fram nygjorda studier som antogs vara mer tillförlitliga till dagens 
upplevelser och vård än de artiklar som var lite äldre. 

Hälften av artiklarna återfanns i databasen CINAHL medan den andra hälften återfanns i 
databasen MEDLINE, men flertalet sökningar återkom i båda databaserna vilket enligt 
(Willman et al., 2011) kan förklaras med att datamättnad hade uppnåtts. 
Kvalitetsgranskningen gjordes med protokoll utformat av Willman et al. (2011) (bilaga 3), 
eftersom den var lätt att följa, förstå och poängsätta. En kvalitetsgranskning används för att 
försäkra litteraturstudiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Enligt Willman et al. (2011) är 
en kvalitetsgranskning subjektiv och och därför kan granskningar från andra personer få ett 
annat resultat och eftersom det endast var en person som granskade så hade det eventuellt 
blivit ett annat resultat om det varit en person till som granskat artiklarna. Protokollet 
modifierades något för att passa artiklarna till studien, frågan som handlade om ifall 
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artiklarna innehöll en teoretisk referensram exkluderades eftersom ingen av artiklarna 
använde sig av en teoretisk referensram och då skulle få ett avdrag av poängen i 
kvalitetsgranskningen vilket kunde medföra att kvaliteten på artikeln drogs ner. Även 
frågorna om analysmättnad och genereras teori valdes bort eftersom kunskapen att göra en 
bedömning av punkterna inte fanns. Hade punkterna genomförts i kvalitetsgranskningen 
kunde resultatet ha utmynnat i sämre kvalitet på artiklarna eller så kunde de ha fått ännu 
högre kvalitet. Efter kvalitetsgranskingen valdes 9 artiklar av 11 ut till analysen, och de 2 
artiklar som inte valdes ut visade sig en vara kvalitativ och behandlade även upplevelser efter 
läkemedelsbehandling och en var otydligt skriven och följde inte IMRAD-modellen. 

Artiklarna analyserades efter Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys 
eftersom den tydligt beskrev hur analysen skulle utföras och vilka steg som ingick och då 
kunde misstolkningar av analysmallen undvikas vilket kan ses possitivt. Analysen 
genomfördes av en person vilket kan ha påverkat resultatet eftersom en diskussion kring de 
meningsbärande enheterna inte kunde föras (Graneheim och Lundman, 2004). De 
meningsbärande enheterna färgkodades och sorterades upp i högar för att få mer överskådlig 
sikt på innehållet och utifrån det bildades kategorier. Analysen resulterade i 4 stycken 
kategorier som visades i resultatet. I början var det svårt att plocka ut kategorier som speglade 
analysen då det bildades så många olika kategorier, men efter att ha gått igenom alla 
meningsbärande enheter och koder än en gång så bildades kategorierna som användes i 
resultatet, detta kan ses som en trovärdighet i resultatet eftersom allt kontrollerats en extra 
gång.  

Artiklarnas studier var utförda i Sydkorea, USA, Danmark, Kanada, England, Nederländerna 
och Sydafrika. I vissa av länderna kan det förekomma sociala skillnader, kulturella skillnader, 
kvaliteten på sjukvården och andra skillnader gentemot Sverige, därför kan upplevelserna 
från RA och från vården de får skilja sig i de olika länderna. Efter att ha gjort analysen kom 
det fram att de länder som antogs skilja sig mest från svenska förhållanden, till exempel 
artikeln från sydafrika där kvinnorna gör det mesta i hemmet och sköter barnen medan 
mannen arbetar och försörjer familjen återfanns i samtliga kategorier vilket de flesta av de 
artiklarna som ansågs skilja sig från svenska förhållanden gjorde. Eftersom artiklarna var 
skrivna på engelska kan vissa feltolkningar ha gjorts i översättningen från engelska till 
svenska men en viss översättning med engelsk-svenskt lexikon har gjorts för att undvika det. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att det fanns många olika upplevelser av sjukdomen som leder till en 
påverkan på livet. 

Resultatet visar att personerna med RA upplever minskad styrka samt minskad fysisk och 
psykiskt aktivitet. Identitetens störs av de fysiska och psykiska förändringarna och den första 
reaktionen på sjukdomen är att det är en störning i livet. Hughes (2008) styrker det med att 
deltagarna uttryckte att diagnostiseras med RA är en stor livsstilsförändring. Vidare menar 
även deltagarna i Sanderson, Calnan, Morris, Richards och Hewlett (2011) studie att 
Reumatoid artrit blir en störning i livet och att symtomens påverkan på livet är 
överväldigande. Resultatet visar att flera personer med RA försöker dölja sina deformerade 
kroppar för vänner, makar och andra personer för att andra inte ska göra narr av dem och för 
att de själva ska kunna behålla sin självkänsla. Sanderson et al. (2011) tar upp och styrker det 
i deras studie där det beskrivs att deltagare gömmer sina ”konstiga” händer till exempel på 
bröllopsfoton. Även Plach et al. (2004a) styrker det genom att deltagarna berättar hur de 
döljer sina leder som påverkats av RA på olika sätt som att använda kläder och 
kroppspositioner som döljer olika leder. Martinsen (2000) menar att det är viktigt att 
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sjuksköterskan och andra personer ser människan som en helhet. Personerna som fått RA 
upplever att arbetet är av stor betydelse i livet och att sjukdomen påverkar deras prestation på 
arbetet och flertalet personer oroade sig för att inte kunna arbeta vidare. Lütze och 
Archenholtz (2007) bekräftar detta i sin studie där de beskriver att deltagarna upplever flera 
fysiska påverkningar och press från arbetet och att de inte klarar av att arbeta lika mycket 
som tidigare. Det bekräftas även av deltagarna i Plach och Stephens (2004a) studie och även i 
studien av Plach, Stephens och Moss (2004b) att deltagarna inte klarar av att behålla sina 
arbeten eftersom arbetsuppgifterna tog lång tid eller inte gick att utföra. Sjukdomen ändras 
från dag till dag och oförutsägbarheten gör det svårt att planera saker i förväg och ibland är 
planerna tvungna att ändras. Lütze och Archenholtz (2007) stärker det i sin studie där 
deltagarna upplever oförutsägbarheten av sjukdomen som en berg-och dalbana. I resultatet 
kom det även fram att försök till att trotsa symtomen ger konsekvenser nästa dag, och att 
personer i början av sjukdomen försöker leva vidare som vanligt men att RA alltid hinner 
ifatt. Det stärks av Lütze och Archenholtz (2007) där personerna berättar att ifall de 
överbelastar sig själva får de betala för det dagen efter. De berättar även att ifall de gör för 
mycket ena dagen så kan de istället inte göra någonting de kommande dagarna (ibid.). 
Personer med en kronisk sjukdom kan ha svårt att uppfylla alla behov så det är viktigt att 
sjuksköterskan ser till att uppfylla alla behov patienten har och att sjuksköterskan ska sträva 
efter det som är bäst för mäninskan (Martinsen, 2000). 

Resultatet visar att olika sorters känslor uppstår som till exempel irritation, depression, rädsla 
och frustration uppstod hos personerna med RA och ofta beror det på känslan av beroende av 
andra personer, avsaknad av kontroll och förlust av aktiviteter de tidigare kunnat utföra. Detta 
styrker Sanderson, Morris, Calnan, Richards och Hewlett (2010) med att deltagarna berättar 
att de känner olika känslor i olika situationer som de hamnar i med sjukdomen. Martinsen 
(2000) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan visar förståelse och empati hos personer 
för att kunna tillgodose de unika behoven som endast personen själv kan uppleva. I resultatet 
kom det även fram att depression är vanligt hos personer med Reumatoid artrit. Det styrker 
Lütze och Archenholtz (2007) där de beskriver att depression är vanligt i början av 
sjukdomen och även när symtomen är mer tydliga. Även Hughes (2008) styrker med sin 
studie att depression är vanligt hos personer med RA. I resultatet visar det sig att en 
anledning till depression är rädslan inför vad som skulle ske i framtiden och det stärker Lütze 
och Archenholtz (2007) i sin studie där de tar upp att deltagarna känner sig osäkra inför 
framtiden och att det är en av orsakerna till depression. Resultatet visar även att det finns en 
oro och ovisshet inför framtiden och för att fler delar av kroppen skulle påverkas av RA, det 
styrker McPherson, Brander, Taylor och McNaughton (2001) i sin studie där de tar upp att 
det finns en osäkerhet och rädsla inför framtiden och en rädsla för att få fler 
funktionsnedsättningar.  

Resultatet visar att personer med RA upplever att deras relationer med familj och vänner 
påverkas av att de har sjukdomen. Martinsen (2000) menar att alla människor är beroende av 
andra och det visars sig tydligt vid sjukdom. Det kom även fram i resultatet att makarna får 
göra mer i hemmet, barnen blir vårdgivare och släkten får anpassa sig efter personen med 
RA. Sanderson et al. (2011) styrker det genom att beskriva hur barnet till en deltagare fick bli 
vårdgivare till mamman. I en annan studie av Sanderson et al. (2010) styrks det även när det 
beskrivs hur maken till en deltagare gör uppgifter som inte frun klarar av, barnet hjälper till 
på de sätt han kan och pappan till deltagaren är också väldigt hjälpsam. I resultatet kom det 
fram att relationer med maken/makan har tagit slut på grund av brist på förståelse, det styrks 
av Sanderson et al. (2011) där det beskrivs att en deltagare blir lämnad på grund av att maken 
inte förstår eller accepterar sjukdomen, det styrker att RA leder till att relationer påverkas och 
att nära och kära måste anpassa sig efter sjukdomen. 
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Resultatet visar att personerna med RA utvecklar olika strategier för att anpassa miljön runt 
omkring dem till sjukdomen och det hjälper dem till att minska stress, trötthet och bevara sin 
energi för att hantera sin sjukdom. Strategier gav tillbaka kontrollen av livet som förlorats vid 
insjuknandet. Sanderson et al. (2010) styrker det genom att beskriva olika strategier som 
deltagarna utvecklar och att deltagarna värdesätter kontrollen de får över sjukdomen. Stamm 
et al. (2008) bekräftar att olika strategier bildas som anpassar miljön till sjukdomen genom att 
en deltagare berättar om hur hon har anpassat lägenheten efter sjukdomen. Lütze och 
Archenholtz (2007) beskriver att olika strategier används för att utföra vissa aktiviteter. I 
resultatet kom det fram att en strategi var att planera i förväg, men det visade sig även i 
resultatet att planer som gjorts kunde komma att ändras eftersom symtomen ändras och 
personer med RA upplever att det är svårt att planera i förväg. Lütze och Archenholtz (2007) 
styrker ovanstående genom att beskriva i sin studie att RA tvingar personer till ändringar i 
vardagen på grund av fluktuationer av sjukdomen.  

I resultatet framkommer att personer med RA väljer att antingen acceptera sjukdomen genom 
att anpassa livsstilen och hälsotillståndet och göra det bästa av situationen för att lugna sinnet 
eller så väljer de att inte acceptera RA in i sitt livsmönster. Stamm et al. (2008) styrker det i 
sin studie där deltagarna försöker göra det bästa av situationen, och gradvis anpassa sig till 
sjukdomen. Martinsen (2000) menar att det är viktigt att ge människorna tid till att acceptera 
sin nya livsstil eftersom människor tar olika lång tid på sig att bearbeta sin sjukdom. 
Resultatet visar även att det är viktigt att behålla sin identitet och självständighet trots att 
sjukdomen kom in i livet, de menar att de har en kronisk sjukdom men för det är de inte 
sjuka. Sanderson et al. (2011) styrker att det är viktigt att få ha kvar sin självständighet och 
identitet trots att sjukdomen infinner sig. Enligt Martinsen (2000) är en patient inte bara en 
person med en sjukdom, det kan även vara en lidande person som har en sjukdom som 
uttrycker sig på ett speciellt sätt. Människan är inte sitt liv utan förhåller sig på ett sätt till 
livet i förhållande till egna den egna självkänslan och erfarenheter, alla människor har samma 
värde trots yttre kännetecken av olika sjukdomstillstånd (ibid.). 

SLUTSATS 
Slutsatsen som kan dras utefter det här arbetet är att Reumatoid artrit påverkar livet hos 
personerna med sjukdomen, men påverkan kan se ut på olika sätt hos olika individer. 
Sjukdomen påverkar både fysiskt och psykiskt och gav olika känslor som frustration, skuld, 
känsla av beroende och rädsla inför framtiden. Det framkommer även i studien att en 
omstrukturering av livet kunde behöva göras i form av olika strategier för att anpassa miljön 
runt om kring efter sjukdomen, planer kunde tvingas att ändras och det kunde påverka arbetet 
eller relationer. Familjen och vänner påverkas av sjukdomen eftersom de är tvungna att hjälpa 
till mycket mer och belastas med personernas känslor, men stödet från nära och kära upplevs 
vara väldigt viktigt. En tydlig upplevelse som framkom var avsaknad av förståelse från 
personer runt omkring och att relationer påverkades av det. Anpassning och acceptans av 
sjukdomen var väldigt tydligt i studien där sättet att ta hand om sig var avgörande för 
kommande dagar och att acceptans av sjukdomen hjälpte till att lugna sinnet och leva vidare i 
sitt liv. Det är väldigt viktigt att ha kvar sin självständighet och sin identitet och många 
upplever att de har en sjukdom men att de inte är sjuka.  

Den här studien har belyst personers upplevelser av Reumatoid artrit i det dagliga livet och 
eftersom det går att stöta på personer med RA överallt i sjukvården kan det hjälpa 
sjuksköterskan att förstå hur en person med RA upplever sin sjukdom i det dagliga livet och 
underlätta vården av de här människorna så att de får rätt hjälp, stöd och att deras behov 
uppfylls i vården. Det fanns en del kvalitativ forskning om upplevelser men skulle kunna 
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utökas då det var svårt att hitta om enbart upplevelserna och inte om upplevelser av 
läkemedelsbehandling. Eftersom det ännu inte är fastställt hur sjukdomen uppkommer eller 
att det ännu inte finns något botemedel betyder att det skulle behövas utföras vidare forskning 
om ämnet för att få mer kunskap om sjukdomen som kan leda till att förbättra upplevelser och 
livet med RA. 
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utbildningar och 
lägga grund för ny 
forskning.  

Sex stycken focus-
grupper intervjuades 
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Majoriteten av deltagarna 
identifierade fysiska begränsningar 
som deras huvudsakliga 
stressfaktor från sjukdomen. De 
kände även brist av kontroll. 
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hos mödrar med RA. 
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att öka kunskapen 
om den här gruppen 
av kvinnor och 
informera 
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bör ge dom stöd före 
och efter 
graviditeten. 

 

 

En fenomenologisk 
metod antogs och 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
sju kvinnor med RA 
som hade ett eller 
flera barn. 
Intervjuerna varade i 
en till två timmar 
och transkriberades. 
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inre styrka, depression, märkning 
och misslyckande. Det 
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personerna kände sig misslyckade 
som föräldrar och som fruar och de 
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International 
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Syftet var att 
undersöka 
upplevelserna av 
trötthet ur ett patient 
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29 personer fyllde i 
frågeformulär med 
frågor om trötthet, 
livskvalitet, 
sömnproblem och 
sjukdomens 
påverkan. Intervjuer 
med 29 personer 
genomfördes där 
personerna fick 
svara på frågor om 
trötthet. Kvalitativ 
analysmetod 
användes för att 
koda intervjuerna. 

 

 

Tröttheten upplevs varje dag i 
olika intensitet, det leder till ilska 
och frustration. Tröttheten uppstod 
när de fick RA. Tröttheten 
påverkar personernas vardagliga 
uppgifter och fritidsaktiviteter. 
Personerna beskriver att de måste 
planera sin vardag, acceptera 
sjukdomen och vila. Patienter 
upplevde att trötthet var ett 
symtom av sjukdomen som inte 
gick diskutera med sjukvården. De 
var tvungna att klara tröttheten 
själva 
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Peden-
McAlpine, C. 
USA 

Experiencing 
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Context of 
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Nursing Science 
Quarterly 2003 

Syftet med studien 
var att förklara de 
hälsorelaterade 
upplevelser hos 
personer med 
Reumatoid artrit 
som gav en stark 
känsla av 
välbefinnande. 

Ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 9 
personer med RA. 
Intervjuerna varade i 
en eller två timmar, 
bandades och 
transkriberades. 
Studien var av en 
hermeneutisk 
metod. 

 

 

Tre stycken huvudteman bildades, 
att inte veta, att sedan veta något 
men egentligen inte veta, 
skapandet av ett säkert utrymme 
och stödet av relationer. 
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Schneider, M., 
Manabile, E., & 
Tikly, M. 
SydAfrika 

Social aspects of 
living with 
rheumatoid 
arthritis: a 
qualitative 
descriptive study 
in Soweto, South 
Africa – a low 
resource context 

Health and 
Quality of Life 
Outcomes 2008 

Syftet med studien 
var att undersöka de 
sociala och 
personliga 
konsekvenserna av 
RA hos kvinnor som 
lever i fattiga 
förhållanden. 

Semistrukturerade 
djupgående 
intervjuer gjordes 
med 60 stycken 
kvinnor med RA. 
Intervjuerna varade 
från 30-60 minuter. 
De bandades, 
översattes till 
engelska och 
transkriberades. 

 

De huvudsakliga påfrestningarna 
vid RA var smärtan, stelheten i 
kroppen, svårigheterna med att 
röra sig, svårt att upprätthålla 
sysselsättningen på det personliga 
och sociala planet. Hinder  i den 
fysiska miljön som brist på 
transport och grundläggande 
tjänster förvärrades vid fattigdom 
och det förstärkte de negativa 
upplevelserna. 

Hög Kvalitet 

Yoshida, K., & 
Stephens, M. 
Kanada 

Living with 
rheumatoid 
arthritis. Strategies 
that support 
independence and 
autonomy in 
everyday life 

Physiotherapy 
Theory and 
Practice 2004 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
personer med RA 
hanterar och hittar 
strategier för att 
hantera sin sjukdom 
i det dagliga livet. 

Intervjuer med 46 
personer med RA 
genomfördes och de 
varade från en till 
två timmar. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades. 
Analysen var 
grundad i en 
grounded theory. 

Resultatet visade att för att kunna 
gå vidare med sina liv så normalt 
som möjligt lär sig personerna att 
anpassa sig till sina symtom och 
anpassa vardagen efter sjukdomen. 

Hög Kvalitet 
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll 1 (2) 

 

Hämtad från: Willman, A., Stoltz, P., & Batsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- 
En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll 2 (2 
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Bilaga 4 Exempel på analysförförande 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Most participants described 
their initial reaction as 
experiencing a disruption to 
their lives. Mechlenborg 
Kristiansen, T., Primdahl, J., 
Antoft, R., & Hørslev-
Petersen, K. s.32 

Första reaktionen var en 
upplevelse av störning i livet 

Störning i livet  Sjukdomens påverkan 

They experienced limitation 
of physical activities and 
strength caused by the 
disease. Hwang, E.J., Kim, 
Y.H., & Jun, S.S. s.242 

Begränsningar orsakad av 
sjukdomen 

Begränsningar   Sjukdomens påverkan 

Felt depressed about many 
things, including loss of their 
’old’ life before RA, 
frustration, fear of the future, 
fear of having more children 
and poor self-esteem, 
confidence and body image. 
Mitton, D.L., Treharne, G.J., 
Hale, E.D., Williams, R.A., 
& Kitas, G.D. s.198 

Depression, frustration, 
rädsla, dålig självkänsla, 
självförtroende och 
självuppfattning 

Sjukdomen ger olika känslor  Känslomässig påverkan 

”People stare, comment, and 
make fun of my hands, and 
so I hide them in my pockets 
or sit on them”. Iaquinta, 
M.L., & Larrabee, J.H. s.283 

Människor stirrar, 
kommenterar och gör narr så 
jag gömmer händerna 

Gömmer händerna  Känslomässig påverkan 
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Feeling dependent and 
needing special 
consideration in everyday 
life led to feelings of both 
gratitude and guilt. 
Mechlenborg Kristiansen, T., 
Primdahl, J., Antoft, R., & 
Hørslev-Petersen, K. s.33 

 

 

Känslan av beroende och 
uppmärksamhet gav 
tacksamhet och skuldkänslor 

Känsla av skuld och 
tacksamhet 

 Känslomässig påverkan 

For most of the participants 
RA had affected their social 
relationships with family and 
friends. Mechlenborg 
Kristiansen, T., Primdahl, J., 
Anoft, R., & Hørslev-
Petersen, K. s.33 

 

 

RA påverkar relationerna 
med familj och vänner 

Påverkan på relationer  Relationer 

“To see my family I have to 
invite them to my home 
because visiting them at their 
home is too exhausting”. 
Repping-Wuts, H., 
Uitterhoeve, R., Van Riel, P., 
& Van Achterberg, T. S. 
S.999 

 

Bjuder över familjen 
eftersom det är ansträngande 
att åka dit 

Familjen måste anpassa sig  Relationer 
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Many participants 
experienced a lack of 
understanding from friends 
and the wider social 
environment and had 
experienced friends 
withdrawing from them. 
Mechlenborg Kristiansen, T., 
Primdahl, J., Anoft, R., & 
Hørslev-Petersen, K. s.34 

Brist på förståelse från 
vänner, sociala miljön och 
upplevelse att vänner drog 
sig undan. 

Brist på förståelse påverkar 
relationer 

 Relationer 

The creations of these 
devices gave the participants 
a strong sense of control in 
their lives that the arthritis 
takes from them. Yoshida, 
K., & Stephens, M. s.226 

Skapelserna gav tillbaka 
kontrollen som artriten tog  

Kontrollen togs tillbaka med 
strategier 

 Anpassning till sjukdomen 

It was sometimes hard for 
the participants to plan 
ahead for the following day. 
Schneider, M., Manabile, E., 
Tikly, M. s.5 

Ibland svårt att planera i 
förväg 

Svårt att planera  Anpassning till sjukdomen 

”Life could be worse. I could 
be in a wheelchair”. 
Melanson, P.M., & Downe-
Wamboldt, B. s.130 

Livet kunde varit värre Det kan vara värre  Anpassar sig till sjukdomen 

“I just accepted it (RA) as 
my life pattern”. Schmidt, 
B.J., Brauer, D.J., & Peden-
McAlpine, C.S. s.158 

Accepterar RA i livsmönstret Accepterade RA  Anpassar sig till sjukdomen 
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