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Abstrakt  
Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en komplex sjukdom som påverkar människan fysiskt, 

psykiskt och socialt. En människa med RA som kan hantera sjukdomen har lättare att finna 

välbefinnande. Det blir då viktigt att i omvårdnaden se personen med känslor och behov 

bakom varje patient. Syfte: Att undersöka hur personer med RA upplever sin sjukdom och 

vilka copingstrategier de använder för att hantera sjukdomen i det dagliga livet. Metod: 

Litteraturöversikt där elva kvalitativa och fem kvantitativa studier har granskats och 

sammanställts. Resultat: Människor med RA kan uppleva begränsningar i det dagliga livet 

och strävar efter copingstrategier som positivt tänkande, balans i olika roller, omprioritering 

och hantering av sjukdomssymtom och socialt stöd. Diskussion: Valet av copingstrategier 

kan vara olika. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan genom en god omvårdnad stödjer 

patienten i att finna dessa copingstrategier. Slutsatser: Männikor med RA kunde känna en 

förändrad självbild och acceptans av sjukdomen var nödvändig för att gå vidare och hitta de 

individuella copingstrategier. Sjuksköterskans förståelse för personens upplevelser av 

sjukdomen har betydelse i kommunikationen och i planeringen av omvårdnaden. Fler 

studier behövs för att undersöka vilka interventioner sjuksköterskan kan göra för personer 

med RA.  

 

 

Nyckelord 

Coping; Dagligt liv; Erfarenhet; Litteraturöversikt; Reumatoid artrit; Välbefinnande.  
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Introduktion  

Reumatiska sjukdomar är kroniska och kan medföra ett livslångt lidande, handikapp och en 

förkortad livslängd (Katz et al., 2009; Gabriel & Michaud, 2009; Crowson et al., 2011). En 

människa som drabbas av en kronisk sjukdom kan hamna i en vändpunkt i livet och därmed 

i en ny helt okänd livssituation. Den kroniska sjukdomen innebär att bli beroende av andra 

vilket i sig kan medföra en personlig kris. Oro över ekonomi och fysiska begränsningar är 

vanligt (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003; Hollingshaus & Utz, 2013). Reumatoid artrit 

(RA) innebär ofta redan i ett tidigt skede av sjukdomen en förlust av sociala roller som till 

exempel ett betalt arbete och minskat socialt umgänge (Geuskens, Burdorf & Hazes, 2007; 

Nicassio et al., 2011). Ångest och depression är dessutom vanligt i samband med kroniska 

sjukdomar som RA (Katon, Lin & Kroenke, 2007; Covic et al., 2012).  

 

En kvinna berättar:  

I was 45 when I got rheumatism and my children were still young. At the time, I sometimes found 

myself thinking: goodness, how am I going to manage? But just keep taking the medicine and hope 

that better medicines will become available, because – as I say – you have to stay hopeful… 

(Buitinga, Braakman-Jansen, Taal & van de Laar, 2012, p. 244).  

Bakgrund  

RA kan debutera i alla åldrar, men medianåldern är 65 år och risken att insjukna ökar vid 

högre ålder. Sjukdomen RA är tre gånger vanligare hos kvinnor än män och förekomsten av 

RA varierar mellan 0,5 % – 1,0 % av världens befolkning (Scott, Wolfe & Huizinga, 2010). 

Bland Sveriges befolkning är andelen 0,77 % (Neovius, Simard & Askling, 2011). RA eller så 

kallad ledgångsreumatism, är en av ett flertal reumatiska sjukdomar. RA är en systemisk 

inflammatorisk autoimmun sjukdom och debuterar oftast symetriskt med början i mindre 

leder, som mellanhands- finger- och tåleder. Sjukdomen sprids sedan bilateralt till flera 

leder. Synovialhinnan, det innersta lagret i en led som producerar ledvätska, inflammeras 

vilket leder till att vävnaden bryts ned och detta leder till att leden förstörs (Symmons, 

Mathers & Pfleger, 2000).  

 

Symtomen vid RA är bland annat trötthet, rörelsesvårigheter med svullnad och smärta i de 

inflammerade lederna (Verbrugge & Juarez, 2006). För att uppfylla diagnoskriterierna enligt 
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American College of Rheumatology (ACR) ska en människa med RA uppleva morgonstelhet 

och inflammation på båda sidor i minst tre ledgrupper, bland annat i handlederna. 

Subkutana knutor och röntgenförändringar undersöks också för att diagnostisera RA 

(Sanmarti, Ruiz-Esquide & Hernandez, 2013). För att minska inflammationen och den 

immunologiska processen, lindra smärta och förebygga leddeformation behandlas RA med 

läkemedel, sjukgymnastik, värme och massage (Hurkmans, Jones, Li & Vliet Vlieland, 2011; 

Smolen et al., 2010; Petersson, 2006; MacLean et al., 2004). En redan deformerad led kan 

rekonstrueras med hjälp av kirurgi (MacLean et al., 2004). Rehabilitering och omvårdnad är 

en viktig del av behandlingen (Vliet Vlieland & Pattison, 2009; Rauch, Kirchberger, Boldt, 

Cieza & Stucki, 2009).  

 

Omvårdnaden handlar enligt Joyce Travelbee om att förebygga eller bemästra upplevelser 

av sjukdom, lidande och vid behov finna en mening i dessa upplevelser. Det måste finnas en 

professionell sjuksköterska som hjälper till med detta. En mellanmänsklig relation uppnås 

bland annat genom sympati som kännetecknas av äkta medkänsla om sjuksköterskan är 

närvarande och tar del av patientens lidande (Kirkevold, 2000, ss. 131-133, 136). Även om 

patienten förväntar sig att sjuksköterskan ska vara kunnig och välinformerad inom sin 

profession, är det inte det som är det viktigaste i en svår situation. Det som är det viktigaste i 

omvårdnaden är sjuksköterskans bemötande. (Travelbee, 1963). Det är viktigt att i 

omvårdnaden se personen bakom varje patient – en människa med sina känslor och behov. 

Patienten ska involveras i sin egen vård, och patientens sjukdomsupplevelser är ett kvitto på 

patientens sjukdom och hur den påverkar hans eller hennes liv (Ekman et al., 2011).  

 

Påverkan på det dagliga livet och coping 

Livskvalitet hos människor med RA är mycket försämrad på grund av nedsatt funktion 

orsakad av inflammation och vävnadsnedbrytning, särskilt om inte någon behandling sätts 

in i tid (Bergman, 2006; Singh et al., 2010). Hög inflammationsprocess i leder, genetiska 

faktorer samt rökning bidrar dessutom till ökad risk för infektioner och andra sjukdomar, 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar (Chung et al., 2005; Sattar, McCarey, Capell & McInnes, 

2003; Klareskog et al., 2006), vilket kan leda till en förkortad livslängd (Radovits et al., 2010). 

Försämring av brosk och ben orsakar dessutom smärta (Kvien, 2004). Smärtan förekommer 



 

 

 

3 

oftast under nattetid och det skapar en påtaglig trötthet, vilket i sin tur leder till mer smärta, 

orsakar ångest och depression och påverkar därtill personens hela livssituation inklusive 

arbetsliv, fritidsaktiviteter och livet i hemmet (Feldthusen, Björk, Forsblad-d’Elia & 

Mannerkorpi, 2013; Irwin et al., 2012).  

 

För att både kortsiktigt och långsiktigt kunna hantera en ny krissituation som RA kan 

innebära, blir individen mer eller mindre tvungen att hitta olika psykologiska 

anpassningsstrategier vilket kallas coping (de Ridder, Geenen, Kuijer & van Middendorp, 

2008). Coping betyder en ständig förändring av tanke- och beteendemässig ansträngning att 

hantera inre och yttre påfrestningar som bedöms överskrida personens resurser (Lazarus & 

Folkman, 1984, p. 141). Copingstrategier delas i probleminriktade och emotionellt inriktade 

strategier. De probleminriktade strategierna är koncetrerade på att lösa en viss uppgift eller 

situation rent praktiskt. Strategierna kan även ha en kognitiv inriktning då individen 

försöker finna alternativa vägar eller ändra sina ambitioner för att känna sig mer tillfreds 

med resultatet. Emotionellt inriktade strategier syftar till att lindra de obehag och oron som 

en kris kan innebära och individen kan till exempel förneka och intala sig själv att det inte 

finns något problem (Folkman & Lazarus, 1980). Det finns ingen mall över vilka strategier är 

bättre eller sämre. Val av strategi styrs av personlighet samt sammanhang individen befinner 

sig i (Lazarus, 1993; Folkman & Lazarus, 1980). Känslan av sammanhang (KASAM) bygger 

på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med en hög känsla av begriplighet menas att 

människan kan ordna och se förklaringar på överraskningar som kommer att ske i 

framtiden. När omständigheter kommer och människan inte känner sig som ett offer och 

tycker att livet är orättvist har hon en hög känsla av hanterbarhet. Vid en stark känsla av 

meningsfullhet pratar människan om områden i livet som är viktiga och har betydelse för 

dem på ett känslomässigt sätt. När människan ställs för olyckliga upplevelser konfronteras 

hon med utmaningen, söker en mening i den och gör sitt bästa för att med värdighet komma 

genom den (Antonovsky, 1991, ss. 13, 38-41).  

 

Vid insjuknande eller vid svåra skov kan personer med RA behöva sjukvård (Khanna & 

Smith, 2007; Hallert, Husberg, Jonsson & Skogh, 2004; Põlluste, Kallikorm, Meiesaar & 

Lember, 2012). Förmåga att tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin och rehabilitering 
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ingår i sjuksköterskans kompetensområde. Likaså ska sjuksköterskan ”uppmärksamma och 

möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005). Eftersom reumatoid artrit förändrar hela livssituationen och 

medför lidande är personer med RA i behov av omvårdnad. För att kunna ge en god 

omvårdnad är det av betydelse att undersöka anpassningsstrategier som personer med RA 

använder sig av i det dagliga livet. Med ”det dagliga livet” avses i den här studien livet 

utanför sjukhuset.  

Syfte  

Att undersöka hur personer med RA upplever sin sjukdom och vilka copingstrategier de 

använder för att hantera sjukdomen i det dagliga livet. 

Metod  

En litteraturöversikt har valts som metod i den här studien för att undersöka nuvarande 

forskning inom området. En litteraturöversikt baseras på ett systematiskt val av 

vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat område. Litteraturen som har valts 

kvalitetsgranskas och analyseras för att beskriva det specifika forskningsområdet (jfr. 

Friberg, 2006, ss. 115-123). Resultatet av denna litteratöversikt omfattar både kvalitativa och 

kvantitativa studier, vilket möjliggör för forskaren att studera ett problem inom 

hälsoområdet ur olika perspektiv och ger bättre förståelse av verkligheten (jfr. Axelsson, 

2012, s. 204). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna: artiklarna skulle beskriva upplevelser hos vuxna som lever med 

sjukdomen RA och hur de hanterar sjukdomen i det dagliga livet. Artiklarna skulle vara 

peer-reviewed eller publicerade i en peer-reviewed tidskrift, skrivna på engelska och 

publicerade från och med 2003. Exklusionskriterier: artiklar som behandlar barn och 

ungdomar till och med 18 år.  

Litteratursökning, urval och granskning  

Artiklar har sökts genom databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden har varit ”rheumatoid 

arthritis”, ”coping” eller ”adaptation, psychological” som är en MeSH-term för coping, ”self 
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mangement” och ”quality of life”. Sökningen har genomförts vid flera tillfällen. Tabell 1 

presenterar den sista sökningen som täcker alla inkluderade artiklar. En artikel (Codd, 

Stapleton, Veale, FitzGerald & Bresnihan, 2010) har hittats via manuell sökning. Totalt 20 

artiklar som har svarat mot denna studies syfte har granskats enligt SBU:s 

granskningsmallar samt ytterligare en mall, se bilaga 1. Artiklar som bedömdes vara av hög 

eller medel kvalitet sammanställdes i en tabell i bilaga 2. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning, genomförd 2013-10-08 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

 

Cinahl Rheumatoid 

arthritis [Fri 

text] 

Senaste 10 åren 

Peer reviewed 

Engelska 

Vuxna 19+ år 

3441 0 – – – 

Cinahl Rheumatoid 

arthritis [Fri 

text] AND 

coping [Fri 

text] 

Senaste 10 åren 

Peer reviewed 

Engelska 

Vuxna: 19+ år 

55 18 12 8 8 

1** 

Cinahl Rheumatoid 

arthritis [Fri 

text] AND 

self-

management 

[Fri text] 

Senaste 10 åren 

Peer reviewed 

Engelska 

Vuxna: 19+ år 

41 15 8 1 1 

PubMed Arthritis, 

Rheumatoid 

[Mesh] AND 

Quality of 

Life AND 

coping 

 118 4 4 1 1 

2** 

PubMed  rheumatoid 

arthritis [Fri 

text] AND 

experiences 

[Fri text] 

Senaste 10 åren 193 2 2 2 2 

PubMed Arthritis, 

Rheumatoid 

[Mesh] AND 

Adaptation, 

Psychological 

[Mesh] 

Senaste 10 åren 

Engelska 

Vuxna: 19+ år 

143 58 23 7 3 

6** 

 Manuell 

sökning 

  1 1 1 1 

Summa:   3991 98 50 20 16 

Urval 1 – antal valda efter läst titel. Urval 2 – antal valda efter läst abstrakt. Urval 3 – antal valda efter 

läst artikel. Urval 4 – antal valda efter kvalitetsgranskning. 

** dubbletter. 
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Analys  

Materialet bearbetades genom att först läsa artiklarna upprepade gånger för att få en 

helhetssyn och kontext av innehållet. Varje artikels resultat sammanställdes därefter och 

innehållet sorterades efter likheter och skillnader för att bilda olika kategorier (jfr. Friberg, 

2006, s. 121-122).  Kategorierna delades in i frågeområden som utgick från 

litteraturöversiktens syfte. Frågeområden och kategorier presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Frågeområden och kategorier                                                                                                                          

Frågeområden Kategorier  

Upplevelse av sjukdomen Reumatoid artrit Att känna begränsningar i det dagliga livet 

Copingstrategier  

Acceptans av situationen 

Positivt tänkande 

Balans mellan olika roller 

Omprioritering och hantering av sjukdomssymtom  

Socialt stöd 

 

Etiska överväganden  

Endast artiklar som har haft ett etiskt godkännande av sin studie och/eller har fört ett etiskt 

resonemang har tagits med i denna litteraturöversikt. Eftersom studierna inkluderar 

människor måste försiktighet iakttas för att försäkra sig om att deras rättigheter är skyddade 

(jfr. Polit & Beck, 2012, p. 150). 
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Resultat  

Litteraturöversikten baseras på elva kvalitativa och fem kvantitativa artiklar från 

västvärlden. Resultatet presenteras utifrån de två frågeområden som utgick från syftet. 

Frågeområdena är: Upplevelse av sjukdomen Reumatoid artrit; Copingstrategier. 

 

Upplevelse av sjukdomen Reumatoid artrit 

Att känna begränsningar i det dagliga livet 

När människor med nydebuterad RA möter andra människor med kraftiga 

funktionsnedsättningar på grund av RA kan de påverkas starkt och få en negativ bild av sin 

egen prognos (Lütze & Archenholtz, 2007). Personer med RA kunde uppleva att ena dagen 

var bra och andra kunde de knappt röra sig. Upplevelser av sjukdomen kunde vara att 

kroppen håller på att falla i bitar och människan kunde känna sig som en invalid (Coty & 

Wishnia, 2012). Människor med RA kunde må psykiskt dåligt av den fysiska begränsning 

som sjukdomen orsakade och kunde uppleva stress och förlust av självständighet och 

därmed brist på kontroll över sitt liv (Melanson & Downe-Wamboldt, 2003; Lempp, Scott & 

Kingsley, 2006). I en studie där 23 informanter deltog, framkom att människor med RA hade 

fått avstå från aktiviteter som var meningsfulla för dem, för att det orsakade smärta, stelhet 

och trötthet. Eftersom sjukdomens symtom var höga ena dagen och låga andra dagen 

beskrev deltagarna en känsla av att befinna sig i en berg- och dalbana. Under perioder när 

inflammationen var mer aktiv och det blev misslyckanden i att utföra ADL, var känslor som 

depression och aggressivitet framkommande (Lütze & Archenholtz, 2007). Personer med RA 

kunde uppleva att de inte alltid blev förstådda och det kunde vara en stor omställning att 

drabbas av RA från att vara en aktiv person. Tanken på framtiden kunde kännas 

skrämmande för många, särskilt i tidigt skede av sjukdomen (Coty & Wishnia, 2012; Lempp, 

Scott & Kingsley, 2006). 

 

Copingstrategier  

Acceptans av situationen 

För att återfå kontrollen och se sjukdomen med nya perspektiv ansåg vissa människor med 

RA att de skulle acceptera situationen med dess begränsningar. De behövde lära sig 
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acceptera att de inte orkade lika mycket som innan sjukdomen, men att ändå känna sig 

värdefulla som människor (Sinclair & Blackburn, 2008; Shariff et al., 2009).  

 

The fact that I became the victim of a disease did not make me lose self-esteem … ‘‘No, I can’t walk 

three flights of stairs’’ is not saying that I’m less of a person (Sinclair & Blackburn, 2008, p. 

223). 

 

Stamm et al. (2008) har funnit att RA kunde ses antigen som en källa till nya utmaningar eller 

som något att vänja sig vid och göra det bästa av situationen, vilket kunde vara viktigt för att 

få ett aktivt liv. Det framkom att magdans kunde hjälpa en person med RA att slappna av. 

Deltagarna i studien av Melanson och Downe-Wamboldt (2003) som såg sjukdomen som en 

utmaning, hade kontroll över sjukdomen för att de kände sig självsäkra och beslutsamma. 

Uttrycket ”att göra det bästa av situationen” betydde enligt Bergsten, Bergman, Fridlund och 

Arvidsson (2011) ett gott liv. Personer som strävade efter ett gott liv hade accepterat sin 

sjukdom och hade en positiv inställning till livet (Bergsten et al., 2011; Grønning et al., 2011).  

 

Yes, I have pain in my hips, back and knees. You don't feel that you're actually feeling great, but it 

might be that I was born an optimist with a good sense of humour, and I've managed to keep my 

humour so far! (Grønning et al., 2011, p. 1429)  

 

Positivt tänkande  

En mycket värdefull strategi för att hantera RA kan vara att tänka positivt (Coty & Wishnia, 

2012; Englbrecht et al., 2012). Personer som delar med sig av positiva erfarenheter har 

tillfällig förbättring av humöret (Lumley et al., 2011), och positivt tänkande på morgonen 

leder till betydligt lägre smärtnivå på kvällen (Holtzman, Newth & Delongis, 2004). 

Dessutom har det framkommit att mindre smärta leder till en högre självkänsla och en bättre 

anpassning till sjukdomen, vilket bidrar till ett högre psykiskt välbefinnande (Nagyova, 

Stewart, Macejova, van Dijk & van den Heuvel, 2005). Acceptans av sin sjukdom och den nya 

självbilden gör att människor med RA får bättre kontroll av sjukdomen och därmed känner 

ett välbefinnande (Codd, Stapleton, Veale, FitzGerald & Bresnihan, 2010; Shariff et al., 2009). 

Vilken inställning människor med RA har till livet blir en övergripande inverkan på hela 

copingprocessen (Grønning et al., 2011; Bergsten et al., 2011). Copingstrategi kan vara att 

fokusera på andra saker i livet än sjukdomen, värdesätta det som går att genomföra och vara 



 

 

 

9 

tacksam över att inte ha det sämre (Melanson & Downe-Wamboldt, 2003; Bergsten et al., 

2011; Grønning et al., 2011; Holtzman et al., 2004; Sinclair & Blackburn, 2008; Englbrecht et 

al., 2012).  

 

 Life could be worse. I could be in a wheelchair’ and ‘I think of other people much worse off than 

myself (Melanson & Downe-Wamboldt, 2003, p. 130). 

 

Balans mellan olika roller 

En viktig copingstrategi för människor med RA var att finna balans i livets olika roller som 

föräldraskap, arbete och fritidsaktiviteter. Det var viktigt att ses som ”normal” och inte som 

en ”sjuk person” med behov av särskild behandling. De ville orka med heltidsarbete, 

hemmet och familjen, fritidsaktiviteter och umgänge med vänner (Coty & Wishnia, 2012; 

Stamm et al., 2008; Shariff et al., 2009; Grønning et al., 2011; Lütze & Archenholtz, 2007; 

Bergsten et al., 2011; Codd et al., 2010; Yoshida & Stephens, 2004; Lempp et al., 2006). 

Personer i arbetsför ålder utvidgade ofta sina gränser och lade ner all sin kraft för att behålla 

det betalda arbetet de hade (Lütze & Archenholtz, 2007; Yoshida & Stephens, 2004; Codd et 

al., 2010; Grønning et al., 2011). Studien av Codd et al. (2010) visar att det kan vara värdefullt 

att ha ett arbete efter att ha fått diagnosen, vilket kan vara viktigt för välmående och 

självidentitet.  

 

I look forward to going to work. I think the fact that I have [RA] I [prefer] being in work than at 

home and not feeling well (Codd et al., 2010, p. 28).  

 

Studien av Grønning et al. (2011) visar att personer med RA upplever coping till sin sjukdom 

som en dynamisk balansprocess som startar när de känner sig sjuka. Det uppstår en situation 

då personen måste välja mellan att antingen ”gå på som vanligt” eller att ”lyssna på 

kroppen”. När de väljer att gå på som vanligt fortsätter de att uppfylla sina privata och 

offentliga roller (Grønning et al., 2011). Många hanterar sin smärta, trötthet och fysiska 

begränsningar genom att uthärda och hålla sig i rörelse (Katz, 2005; Melanson & Downe-

Wamboldt, 2003). Deras engagemang leder ofta till en period av smärta, obehag och behov 

av vila (Yoshida & Stephens, 2004; Lütze & Archenholtz, 2007; Grønning et al., 2011). 

Deltagarna i studien av Yoshida och Stephens (2004) ansåg dock att deras beslut var värt det. 
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If it’s old friends … I have to really want to go, because I’ll really pay for it after. I’m really, really 

sore to get back in the house, and I don’t sleep well, and then the next day, I can hardly move, head 

to toe (Yoshida & Stephens, 2004, p. 229).  

 

Personer som lyssnade på sin kropp kunde erkänna när de var trötta och visste att smärtan 

blev värre efter vissa rörelser eller aktiviteter. Det kunde till exempel styra deras beslut att gå 

ner i arbetstid eller bli heltidssjukskriven. De upplevde osäkerhet om sin sjukdom, särskilt i 

början, och det förde ofta med sig känslor av sorg och förlust. En del stannade i tillståndet 

”lyssna på kroppen” för länge och hade en försiktig inställning, vilket kunde hindra dem 

från att uppfylla olika roller, till exempel mammarollen. Medan andra försökte härda ut 

innan de insåg att de var tvungna att börja lyssna på sin kropp (Grønning et al., 2011).  

 

Omprioritering och hantering av sjukdomssymtom 

Människor med RA kunde hantera sin vardag genom att justera, planera, omorganisera och 

anpassa hemmet, arbetet och det sociala livet. De gjorde saker på ett anpassat sätt, använde 

hjälpmedel, tog längre tid på sig vid olika sysslor, prioriterade annorlunda (Yoshida & 

Stephens, 2004; Lütze & Archenholtz, 2007; Englbrecht et al., 2012; Grønning et al., 2011; 

Englbrecht et al., 2012). De kunde till exempel uppfinna egna verktyg som hjälpte dem i 

vardagliga aktiviteter (Yoshida & Stephens, 2004). Det var vanligt med användning av 

sådana strategier för att klara av olika aktiviteter, trots fysiska begränsningar orsakade av 

ledförändringar. Användning av dessa strategier var särskilt ökad hos personer som hade 

deltagit i utbildningsprogram om artrit (Katz, 2005).  

 

Genom att använda problemfokuserade copingstrategier som att inte överdriva vid olika 

aktiviteter och ta en sak i taget samt ta hand om sig själv i allmänhet kunde människor med 

RA hantera oförutsägbara symtom, såsom smärta och trötthet (Katz, 2005; Melanson & 

Downe-Wamboldt, 2003). Sjukdomen kunde lära dem med tiden att förstå deras individuella 

kroppssignaler och hur den kan påverka dem, när de inte lyssnar på sin kropp (Lütze & 

Archenholtz, 2007; Grønning et al., 2011).  

 



 

 

 

11 

I have learned that it is smart to lay down in between (…) I have experienced that it can take a 

week or two until I feel alright again. I try to calm down my body and continue again later 

(Grønning et al., 2011, p. 1428). 

 

Shariff et al. (2009) och Grønning et al. (2011) menar att de flesta med längre sjukdomsperiod 

vet vilka justeringar de ska vidta och accepterar det lättare, än de som nyligen har blivit 

diagnostiserade. Englbrecht et al (2012) rapporterar dock att ålder och sjukdomens 

varaktighet inte påverkar användningen av copingstrategier. Studien av Katz (2005) visar att 

kompromiss och uthållighet är de vanligaste strategierna som används för att hantera RA–

relaterade symtom. Den vanligaste strategin mot smärtan var att ta medicin. Shariff et al. 

(2009) menar att fokus ligger här på att ”bekämpa” smärtan och förväntningarna på 

läkemedel och vårdgivare är stor. En del människor med RA väljer att kontrollera smärtan 

genom att begränsa sina dagliga aktiviteter för att inte förvärra för kroppen. De upplever att 

de inte har något val, litar inte på medicinska åtgärder och anpassar sig istället till sin 

funktionshindrade kropp. Människor som väljer att inte leva ”mot” smärtan utan ”med” 

den, har upptäckt ett nytt sätt att leva med sjukdomen och har en stark utvecklad egenvård. 

De försöker hitta meningsfulla aktiviteter, anpassade till deras begränsningar, utan att kretsa 

sina tankar runt kontroll av smärtan (Shariff et al., 2009). Många väljer att kompromissa 

genom att avleda sin uppmärksamhet från smärtan och sysselsätta sig med annat (Melanson 

& Downe-Wamboldt, 2003; Katz, 2005). Nagyova et al. (2005) har visat att det psykiska 

välbefinnandet som är beroende av smärtan, blir högre allteftersom sjukdomen fortskrider 

för att smärtan blev mer hanterbar. 

 

Socialt stöd 

Människor som är nöjda med sitt sociala stöd har visat sig använda större variation av 

copingstrategier för att hantera RA-relaterade problem (Holtzman et al., 2004; Melanson & 

Downe-Wamboldt, 2003). Processen att hantera RA kunde innebära att ta stöd av andra 

samtidigt som människor med RA inte ville känna sig beroende av någon (Lempp et al., 

2006; Bergsten et al., 2011). Personer med RA har uttryckt behov av stöd från sjuksköterskor 

och andra vårdgivare. De som kände sig trygga i sig själv och hade personliga resurser för 

att hantera sjukdomen, hade förtroende till det stöd de fick och vill ha snabb kontakt med 

vårdgivare när symtomen uppstod eller när de hade problem med mediciner. Människor 
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med RA som befann sig i obalans mellan personliga resurser och behov av stöd, hade 

svårare att acceptera hjälp från andra. Det framkom att de också kunde ha svårt med 

förtroende till vårdgivare (Bergsten et al., 2011). De som känner lägre krav från arbetet, 

familjen och de sociala rollerna kan ha lättare att se positivt på sin sjukdom än de som 

känner påfrestning (Stamm et al., 2008; Coty & Wishnia, 2012).  

 

I need many breaks at work, and my boss tells me to take it easy when I need to (Coty & Wishnia, 

2012, p. 511). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Denna litteraturöversikt har försökt ge en bred bild och en djupare förståelse för hur 

patienten med RA upplever sin sjukdom och hur deras vardag kan underlättas.  Då andel 

människor som har sjukdomen RA är begränsad till max 1 % av världens befolkning, finns 

det inte så mycket forskning som har gjorts de senaste fem åren inom det valda området, 

därför valde vi artiklar som har publicerats från år 2003 för att få bredare faktaområde. 

Resultatet av denna översikt kan inte överföras på alla kulturer eftersom artiklar som ingår 

speglar endast upplevelser och copingstrategier hos personer från västra delen av världen.  

 

En kritisk granskning och sammanställning av tidigare utförda studier har gjorts.  Enligt 

Backman (2008, s. 25) inleds forskningsprocessen med litteraturgranskningsfas vilket ger 

forskaren helhetssyn av den kunskap som finns inom det aktuella ämnesområdet. Vi valde 

först att använda bara kvalitativa studier, men det blev svårt att få ihop antalet artiklar. 

Dessutom visade sig vara en fördel att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

studier, eftersom det gav oss möjlighet att förstå människornas upplevelser och hur 

upplevelserna och deras val av copingstrategier kunde påverka deras vardag och 

välbefinnande. Kvantitativa studier innehåller dessutom större antal deltagare, vilket ger 

möjlighet att utforska problemet i ett större perspektiv och kan bidra till högre 

generaliserbarhet av resultatet (jfr Polit & Beck, 2012, p. 180).  
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Kvalitativa studier skall enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 197) granskas 

utifrån begreppen: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Utifrån denna studie har 

tolkningen av deltagarna gjorts i två led. Först av författarna till studierna sedan av 

författarna i denna litteraturöversikt. Dessa steg i tolkning kan påverka resultatet då 

tolkningen kan göras på olika sätt beroende på vem som gör den. Vi har valt att tolka 

studierna tillsammans för att inte sänka trovärdigheten i resultatet. Trovärdigheten kan 

styrkas på olika sätt, vi har valt att analysera data textnära, styrka med citat från 

ursprungstexten och genom att noggrant läsa artiklarna ett flertal gånger och sedan redovisa 

artiklarna samt den metod som har använts i den här översikten (Polit & Beck, 2012, pp. 174-

175). Vi har använt oss av granskningsmallar för kvalitetsbedömning av artiklarna och 

eftersom vi inte har vana av att bedöma vetenskapliga artiklar kan det ha påverkat 

resultatets kvalitet. Resultatet bör vara exakt och noggrant återgivet i en studie för att öka 

pålitligheten.  Överförbarheten kan kontrolleras genom att utomstående granskar studien 

under arbetets gång (jfr Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198), vilket har skett 

genom handledning. Språket på artiklarna valdes till engelska då de flesta publicerade 

artiklarna är skrivna på engelska. Artiklarna är direktöversatta och vi är medveten om att 

översättningen kan vara en tolkningsfråga.  

 

Resultatdiskussion  

Syfte med denna litteraturöversikt var att undersöka hur personer med RA upplever sin 

sjukdom och vilka copingstrategier de använder för att hantera sjukdomen i vardagen. 

Resultatet visade att personer med RA upplevde begränsningar i det dagliga livet. De skulle 

finna vägen till coping och olika copingstrategier för att få en drägligare vardag. 

Copingstrategierna var positivt tänkande, balans mellan olika roller, omprioritering och 

hantering av sjukdomssymtom samt socialt stöd.  

 

En människa som lever med RA kan uppleva begränsningar i det dagliga livet och 

sjukdomen påverkar dem både fysiskt och psykiskt. När människan inte har någon att prata 

med i en svår situation, kan hon lätt känna sig misslyckad, och det är viktigt för människor 

med RA att ha en sjuksköterska som lyssnar. Det stöds av Ryan, Lillie, Thwaites och Adams 

(2013) som i sin studie rapporterar, att likaväl som personer med RA ville ha hjälp med att 
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lindra de fysiska symtomen, hade de behov av att få psykologiskt stöd från sjuksköterskan. 

Möte med en sjuksköterska som hade empati och kunde lyssna och förstå var meningsfullt 

för personerna (Ryan et al., 2013). Sjuksköterskans roll blir betydelsefull att här, som 

Travelbee säger, skapa en god relation som ger trygghet, så att personen känner sig förstådd 

i en krissituation (Kirkevold, 2000, ss. 139-140) och finner mening i sina erfarenheter, vilket 

kan utgöra en möjlighet till självutveckling (Wadensten, 2003).  

 

Ett sätt att utvecklas och finna vägen till coping visade sig vara acceptans av den svåra 

situationen som sjukdomen innebar för människor med RA, men det kan bli svårt att i början 

acceptera en kronisk sjukdom som både har en fysisk nedsättning och psykiskt påfrestning 

och medför rädsla och hjälplöshet. Precis som studien av Vriezekolk et al. (2010) visar, har 

personer med hög nivå av hjälplöshet och oro, en lägre nivå av acceptans och därmed högre 

smärtnivåer. Det tyder på att acceptans av sin sjukdom är betydelsefull för att kunna gå 

vidare i att hantera sin sjukdom. Här blir det viktigt att sjuksköterskan ser personens 

omvårdnadsbehov genom en, som Travelbee menar, terapeutisk användning av sig själv 

(Kirkevold, 2000, s. 140). Det kan innebära att sjuksköterskan ska informera de 

nydiagnostiserade personer med RA om sjukdomen och hur behandlingsmöjligheterna ser 

ut, samt samordnar olika behandlingar och rehabilitering (Hehir et al., 2008). Det kan också 

innebära personcentrerad vård, där sjuksköterskan ska ge sig tid till att lyssna på personens 

berättelser om sammanhanget han/hon befinner sig i, om personens sjukdomsupplevelser, 

samt hans/hennes historia (Ekman et al., 2011). En studie visar att sjuksköterskor, när de 

tillbringar minst 15 minuter i möte med sin patient, får tillfälle att svara på patientens frågor, 

lyssna till oro som patienten har, ge utbildning och stöd, (Cottrell et al., 2013). Genom att 

vara lyhörd kan sjuksköterskan förstå om personen har ett problem med att finna vägen till 

att hantera den svåra situationen och se i fall problemet ligger djupare och personen har en 

depression. Conner et al. (2006) rapporterar i sin studie att personer med depression sedan 

tidigare har svårare att hantera RA, jämfört med dem som aldrig tidigare haft depression. 

Genom empowerment, det vill säga sjuksköterskans stöd till patientens tilltro till sin egen 

förmåga och förbättring, blir patientens aktiva följsamhet (adherence) vid medicinering och 

andra behandlingar bättre (Ericson & Ericson, 2008, ss. 640, 642; Fossum, 2007, ss. 190-191). 

När sjuksköterskan via motiverande samtal och empowerment inte lyckats vända 
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depressionen bör hon hänvisa personen till en kurator eller psykolog som har den rätta 

kompetensen för att kunna hjälpa.  

 

Flera studier i resultatet visade att en av copingstrategier för att hantera sjukdomen RA var 

positivt tänkande (Coty & Wishnia, 2012; Englbrecht et al., 2012; Grønning et al., 2011; 

Bergsten et al., 2011; Melanson & Downe-Wamboldt, 2003; Sinclair & Blackburn, 2008). Här 

kan det bli svårt för personer med RA att alltid tänka positivt, eftersom kroniska sjukdomar 

som RA vanligen medför ångest och depression (Covic et al., 2012; Katon et al., 2007). 

Genom att träffa andra personer i samma situation kan det hjälpa människa med RA att inte 

känna sig ensam och att finna en mening med tillvaron (Primdahl, Wagner & Hørslev-

Petersen, 2011). Här kan sjuksköterskan vara behjälplig genom att ordna 

gruppträffar/utbildningar och ge råd om egenvård (van Eijk-Hustings et al., 2013; 

Mäkeläinen, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2007; Fautrel et al., 2005), samt informera om 

Reumatikerförbundet där personer i liknande situation kan dela med sig av egna 

erfarenheter. I syfte att förebygga eller lindra ångest och depression kan sjuksköterskan 

också genomföra interventioner med RA-patienter i form av fysisk aktivitet. Vid depression 

och ångestsyndrom rekommenderar Socialstyrelsen (2010) fysisk aktivitet på recept (FaR) 

med dagbok och stegräknare som hjälpmedel, och motionens effekt motiveras med att den 

kan bryta och distrahera negativa tankar och, om motionen utförs i grupp också kan öka de 

sociala kontakterna. Paralleller kan dras med andra kroniska sjukdomar beskrivna inom 

forskningen, exempelvis kan depression hos diabetespatienter behandlas genom 

interventioner, i form av regelbundna promenader med stegräknare, som KBT-utbildade 

sjuksköterskor ordnar (Baumeister, Hutter & Bengel, 2012).  

 

Det har framkommit i resultatet att en av de viktiga copingstrategierna för personer med RA 

var att finna balans mellan olika sociala roller, vilket innebar en inre kamp och ett givande 

och tagande, där de visste att aktiviteter kan leda till smärta, trötthet och stelhet. För att 

minska smärtan, stelheten och tröttheten ska sjuksköterskan informera patienten om 

sjukdomen och medicinen för att öka patientens kunskaper och förståelse, så att han/hon 

inser vikten av att ta medicin. Sjuksköterskan ska enligt (Socialstyrelsen, 2005) möjliggöra en 

optimal delaktighet i vård och behandling och ha förmåga att kommunisera med patienten 
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på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt motivera patienten till bättre följsamhet i 

behandlingar. I studien av Arvidsson et al. (2006) framgår det att patienter med RA 

uppfattade sjuksköterskan som en viktig person i vården. De hade lättare att fråga 

sjuksköterskan än läkaren om effekter och biverkningar av läkemedel och de litade på att 

information de fick från sjuksköterskan var evidensbaserad.  

 

Det visade sig att personer med RA som har haft sjukdomen en längre period kunde vara 

uppfinningsrika i hantering av sjukdomssymtom och omprioritering, där planering var 

nödvändig för att hantera vardagen. Det framkom också att sjukdomens varaktighet 

(Grønning et al., 2011; Lütze & Archenholtz, 2007; Shariff et al., 2009) samt utbildning om 

artrit (Katz, 2005) kunde påverka personernas förmåga att hantera RA positivt. Det tyder på 

att om människor med RA får utbildning om sjukdomen, kan de få bättre förståelse när 

symtomen kommer och lidande behöver inte vara under så lång tid. Vetskapen om att 

sjukdomen går i skov och att symtomen är övergående kan hjälpa personer med RA att göra 

aktiva val i hantering av sjukdomssymtom och lösa de problem som uppstår vid olika 

aktiviteter. Det kan relateras till känslan av sammanhang, som kan försvagas i en 

krissituation, men också förstärkas genom terapeutiska insatser (Rydén & Stenström, 2008, 

ss. 79, 80). I studien av Primdahl et al. (2011) framkom att genom korta kurser där 

interpersonell kommunikation användes mellan sjuksköterska och RA-patienter, kunde RA-

patienter lära sig att hantera sin sjukdom och stärka sitt självförtroende (Primdahl et al., 

2011). Vad avser smärtan, så kunde personer med RA använda sig av olika strategier. Den 

vanligaste var att ta medicin, men de kunde även avleda smärtan genom att tänka på annat, 

men eftersom smärtan beror på en inflammationsprocess som leder till 

funktionsnedsättning, så är det bra att de kommer till insikt att mediciner minskar både 

smärtan och inflammationen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan utbildar RA-patienter 

på ett sätt som stärker deras kunskap och självförmåga att finna individuella 

copingstrategier för att hantera vardagen med RA. 

 

Beroende på hur personer var som individ och såg på sin sjukdom avgjorde huruvida de tog 

hjälp av närstående och vårdgivare, eller inte. Det framkom också att vissa personer med RA 

hade svårt med förtroende för vårdgivare. Det blir därför viktigt att sjuksköterskan 
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behandlar patienten på ett humanistiskt sätt och skapar trygghet hos patienten, så att denne 

kan känna förtroende. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det 

att sjuksköterskan ska informera och ge stöd till både patienter och närstående. Iaquinta & 

Larrabee (2004) visar i sin studie att stöd från familj, vänner och sjuksköterskan var oerhört 

viktig för personer med RA. Det fordras av närstående kunskap om den aktuella sjukdomen, 

för att få en bättre förståelse för vad det innebär att leva med en kronisk sjukdom som RA.  

Slutsatser  

Denna litteraturöversikt har visat att upplevelser av sjukdomen RA kunde innebära mycket 

negativa känslor, med en förändrad självbild som kunde medföra känslan av att vara 

misslyckad. Hur människor med RA upplevde sin sjukdom, avgjorde vilka copingstrategier 

de använde och det kunde var individuellt. Acceptans av sin sjukdom var nödvändig för att 

sedan kunna gå vidare.  Med hjälp av denna översikt får sjuksköterskan inblick och 

förståelse för hur människor med sjukdomen RA upplever och hanterar vardagen utanför 

sjukhuset. Denna kunskap kan vara av betydelse för sjuksköterskan vid planering av 

vårdinsatser eftersom den kan ge en mer holistiskt syn. Genom att ha nära kontakt till 

patienten ser sjuksköterskan behoven både vad det gäller medicinering, hjälpmedel samt 

psykologiskt stöd, och kan därmed fungera som spindeln i nätet för att samordna olika 

yrkesprofessioner, så att RA-patienter får en drägligare vardag.  

 

Vi kan se att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten samt en 

personcentrerad vård är av stor vikt för en bättre följsamhet, samt att patienten har uppfattat 

informationen rätt. Ytterligare studier behövs för att undersöka interventioner för personer 

med RA och deras närstående som sjuksköterskan kan planera och genomföra för att 

förbättra deras psykiska välbefinnande. Det kan också vara av intresse att undersöka 

skillnader mellan könen och även olika kulturer då vi tror att det kan variera både i 

upplevelser och i hantering av sjukdom. 
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att kategorierna har kopplats 

ihop framkom fyra dimensioner 

som kännetecknar patienternas 

olika sätt att hantera RA: 

bemästring, beroende av andra, 

kämpande och uppgivenhet. 

Hög 

Codd et al., 

2010 

Ireland  

Att undersöka påverkan av 

RA på personer med betalt 

arbete under de första två åren 

efter diagnostisering. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

n=10 Två intervjuer med varje 

deltagare, antingen i deras hem 

eller på kliniken, spelades in på 

band och transkriberades. 

Triangulering av data utfördes 

och transkripten tolkades med 

hjälp av fenomenologisk analys. 

Arbete hade en stor betydelse 

och var värdefullt för 

deltagarna. Arbetet inskränkte 

på andra områden i deras liv. 

Acceptans speglar utveckling 

av kontroll över RA där 

deltagarna går mot en 

egenvård. 

Hög  

 

 

 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Coty & 

Wishnia, 2012 

USA 

Att undersöka upplevelser av 

personer som lever med RA i 

ett tidigt skede av sjukdomen 

(< 4 år). 

Kvalitativ  n=16 

 

Induktiv metod med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer, med öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in på 

band för vidare fenomenologisk 

analys med steg för steg kodning. 

De individer som uppskattade 

påfrestning från alla roller 

(familjen, jobbet, sociala roller) 

som låg hade mer positivt syn 

på sin sjukdom och tänkte mer 

positivt än de som uppskattade 

påfrestningar som höga. Hos de 

flesta respondenterna 

påverkade RA deras förmåga 

att delta i arbetet, föräldraskap 

och fritidsaktiviteter. Socialt 

stöd och självreglerande 

beteenden visade sig hjälpa 

individer med deras 

anpassning till RA. 

Hög 

Englbrecht et 

al., 2012 

Tyskland  

Frankrike  

Kanada 

Nederländerna  

Finland  

Norge  

   

Att undersöka användningen 

av copingstrategier hos RA-

personer och undersöka 

effekterna av coping på 

livskvalitet, coping effektivitet 

och upplevelse av hjälplöshet.  

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

n=434 Kohort av RA-patienter från 12 

olika länder (Estland, 

Nederländerna, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, 

Italien, Norge, Rumänien, 

Spanien, Turkiet och 

Storbritannien) besvarade 

frågeformulär för bedömning av 

copingstrategier samt numeriska 

skattningsskalor för bedömning 

av coping effektivitet och 

hjälplöshet. Statisk dataanalys 

gjordes med hjälp av SPSS och 

alla statistiska test var 2-svansade.  

Avståndstagande var den mest 

frekventa copingstrategi som 

användes av RA-personer följd 

av positivt tänkande och aktiv 

problemlösning. Kvinnliga RA 

patienter använde 

copingstrategier i betydligt 

större utsträckning än män. 

Positivt tänkande och aktiv 

problemlösning bidragit till 

coping effektivitet till skillnad 

från känslomässiga uttryck som 

relaterades till hjälplöshet. 

37poäng 

90,2% 

Grad I 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Grønning et 

al., 2011 

Norge 

Att undersöka process av 

coping hos människor som 

lever med kronisk 

inflammatorisk artrit. 

 

Kvalitativ  n=26 Semistrukturerade individuella 

intervjuer som transkriberades 

och analyserades med hjälp av 

fenomenologisk ansats där 

systematisk textkondensering 

används. Ett program (Nvivo) 

användes för att koda 

intervjuerna. Analysen har 

identifierat en uppsättning av 

teman och texten har kodats enligt 

dessa teman. 

Resultatet visade att coping 

processen upplevdes som en 

pågående, dynamisk 

balanserings process och att 

referensen av vad deltagarna 

ansåg vara normalt liv 

förändrades efter längre 

perioder av obalans vilket i sin 

tur krävde större justeringar. 

 

Hög 

Holtzman et 

al., 2004 

Kanada  

Att undersöka förhållandet 

mellan socialt stöd, coping och 

smärta hos RA-patienter.  

Kvantitativ  n=73 

(36 %)  

Strukturerad skriftlig 

självrapportering under en vecka 

två gånger dagligen i hemmet. 

Dataanalys med hjälp av 

Hierarkisk linjär modellering 

(HLM). 

Respondenterna rapporterade 

att de använde större variation 

av copingstrategier när de var 

tillfreds med sitt sociala stöd. 

Det bidrog till effektivare 

problemlösningar i fråga om 

smärthantering.   

37poäng 

90,2% 

Grad I 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Katz, 2005 

USA 

Att undersöka 

egenvårdsbeteende som 

används för att hantera 5 RA-

relaterade stressfaktorer 

(smärta, trötthet, fysisk 

begränsning, ledförändringar 

och symtomoförutsägbarhet) 

samt samband mellan 

användning av egenvård 

beteende och förmåga att 

utföra livsaktiviteter. 

Kvantitativ 

kohortstudie  

n=511 Strukturerade telefonintervjuer, 

en av dem som genomförs varje år 

på Universitetet of California. 

Forskaren presenterade lista över 

egenvårdsbeteenden för varje 

stressfaktor och bad deltagarna 

ange vilket beteende de har 

använt under det senaste året. 

Data analyserades med deskriptiv 

statistik, chi-square analys och 

multipel linjär regressionsanalys.   

Egenvårdsstrategier var 

associerade med funktionalitet i 

livsaktiviteter. Strategier som 

har identifierats var: 

kompromiss, aktiva 

hjälpåtgärder, social strategier 

och uthållighetsstrategier. 

Användning av 

kompromisstrategier 

associerades med ökat antal 

aktiviteter och uthållighet 

associerades med minskning i 

antal aktiviteter individer inte 

kan utföra. Det visade också att 

individer som deltog i 

utbildningsprogram om artrit 

använde sig mer egenvård än 

de som inte deltog.  

38poäng 

92,7% 

Grad I 

Lempp et al., 

2006 

England  

Att få en förståelse om 

personliga erfarenheter av att 

leva med RA och effekterna av 

sjukdomen på patienternas 

liv. 

Kvalitativ 

studie 

n=26 Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i deltagarnas hem 

(n=12), på forskarnas kontor 

(n=12) och på en vårdcentral 

(n=2). Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

RA påverkar personer inte bara 

fysiskt utan också psykiskt. 

Depression och hjälplöshet var 

de känslor som kom fram. 

Aggression och frustration 

förknippas med att förlora sin 

identitet, det sociala livet samt 

känsla av att vara beroende av 

andra. Sjukdomspåverkan på 

utseende kunde också ändra 

självbilden. 

Hög  



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Lumley et al., 

2011 

USA 

Att undersöka effekterna av 

både skriftlig och muntlig 

självrapportering bland RA-

patienter med flera 

uppföljande bedömningar 

över 6 månader och 

kontrollera grupper med 

avslöjanden, rapporter som 

ger uttryck för stressande 

upplevelser och oupplösta 

problem mot grupper med 

rapporter om emotionellt 

neutrala händelser eller 

grupper med rapporter om 

positiva upplevelser. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

n=151 

(17 %) 

 

Läkare– och 

assistentundersökning vid 

studiens start. Självrapportering, 

skriftlig eller muntlig, i hemmet 

under fyra sessioner. Uppföljande 

undersökningar en, tre och sex 

månader efter rapporteringen. 

Innehållsanalys med hjälp av 

ANCOVA och latent tillväxtkurva 

modellering (LGC).  

Skriftliga självrapporter om 

stressande upplevelser av RA 

minskade patienternas smärta, 

jämfört, med 

kontrollgrupperna. Även 

gruppen med muntliga 

avslöjanden visade minskning 

av smärta, svullna leder och 

sjukdomsstatus över tid. Det 

skilde sig markant från 

gruppen med positiva 

rapporter där endast tillfällig 

humörförbättring visades.  

Hög 

Lütze & 

Archenholtz, 

2007 

Sverige  

Att identifiera orosområden i 

tidig RA. 

Kvalitativ  n=23 Fyra fokusgruppsintervjuer i två 

timmar, där deltagarna ombads 

att beskriva hur deras sjukdom 

startade och hur den påverkar 

deras dagliga aktiviteter och deras 

tankar om framtiden. Intervjuerna 

spelades in på band och 

transkriberades. Analysen gjordes 

på en latent nivå med 

identifiering av kategorier och 

slutligen teman. 

Deltagarna rapporterade att 

artrit hade stor inverkan på 

deras dagliga liv, särskilt 

utförande av aktiviteterna, det 

påverkade också deras humör 

och socialt liv. Copingen gick ut 

på att ”dosera aktiviteter”, 

utföra aktiviteterna på ett nytt 

sätt eller tänja sina gränser. 

Männen var mest bekymrade 

över att förlora sitt jobb, medan 

kvinnor var mer ledsna över att 

de inte kunde ta hand om sin 

familj och hemmet. 

Medel 

 

Diskussionen 

saknar egen 

kritik. Dock 

gott resultat. 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Melanson & 

Downe-

Wamboldt, 

2003 

Kanada  

Att identifiera och beskriva 

sjukdomsrelaterade 

stressfaktorer och känslor 

upplevda av äldre personer 

med RA samt copingstrategier 

de använder för att hantera 

dessa stressfaktorer. 

Kvalitativ 

longitudinell, 

deskriptiv 

studie 

n=48 

 

Tre semistrukturerade intervjuer 

med fyra öppna frågor 

genomfördes på ett år med sex 

månaders intervall. Intervjuarna 

spelades in på band och 

transkriberades sedan för vidare 

innehållsanalys.  

Flertalet av deltagare uppgav 

ofta fysiska begränsningar som 

deras mest RA-relaterade 

stressfaktor, följt av brist på 

kontroll eller självständighet 

och smärta. Känslor som ofta 

rapporterades var stresskänslor 

orsakade av skada. De oftast 

använda copingstrategier var 

konfrontativa 

(problemfokuserade) strategier. 

Hög 

Nagyova et al., 

2005 

Slovakien  

Nederländerna 

Att undersöka hur 

självkänslan och anpassning 

till sjukdomen påverkar 

smärtans effekt på psykiskt 

välbefinnande hos 

nydiagnostiserade RA-

patienter 

Kvantitativ 

longitudinell 

studie 

n=160 

(23 %) 

En upprepad tvärsnittsdesign 

med datainsamling under 

fyraårsperiod. En reumatolog 

träffade deltagarna på en 

reumatologisk klinik i Slovakien 

för hälsokontroll under ca en halv 

timme. Två veckor efter 

genomfördes personliga, 1,5 

timmes långa intervjuer av en 

utbildad intervjuare i en utanför 

sjukhusmiljö. Varje intervju 

innehöll ifyllning av flera 

självrapporter av patienterna samt 

ett antal strukturerade skalor, 

muntligt administrerade av 

intervjuaren. Data analyserades 

med hjälp av ANOVA 

variansanalys. 

Resultatet visar relationen 

mellan smärtan, självkänslan 

och anpassning till sjukdomen. 

Vid hög smärta upplevdes 

sämre psykisk välbefinnande 

och de som rapporterade hög 

självkänsla och upplevde bättre 

anpassning till sjukdomen hade 

bättre välbefinnande. Det 

visades även att självkänslan 

och anpassning till sjukdomen 

stärktes med tiden. 

39 poäng 

95 % 

Grad I 

 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Shariff et al., 

2009 

Storbritannien 

 

Att titta på sambandet mellan 

välbefinnande och smärta; 

strategier för smärthantering; 

samt hur människor med 

kronisk smärta och RA 

anpassar sitt liv till sitt 

hälsotillstånd. 

Kvalitativ 

narrativ studie 

n=92  

 

Öppna djupintervjuer, upp till 

fyra timmarslånga, i två delar – de 

flesta i deltagarnas hem, där de 

först fick berätta fritt om sitt liv 

sedan symtomdebut. I andra 

delen användes ämneslista med 

sjukdoms/symtomrelaterade 

ämnen. Intervjuerna spelades in 

både på band och video, 

transkriberades och returnerades 

till deltagarna för kontroll. 

Slutligen genomfördes en 

kvalitativ sekundär analys med 

hjälp av intervjuarna.  

Deltagarna uppgav inget direkt 

samband mellan smärtkontroll 

och välbefinnande, men 

analysen visade att 

smärtnivåerna påverkades av 

välmående. Det identifierades 

tre generella strategier för att 

hantera smärta: Body-

Management, Mind-Managemen 

samt Mind-Body Management. 

Välbefinnande uppnåddes 

genom att framförallt acceptera 

sin sjukdom och därefter vänja 

sig vid en ny självbild. 

Hög 

Sinclair & 

Blackburn, 

2008 

USA 

Att undersöka anpassade 

coping mönster hos kvinnor 

med RA. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

n=19 

 

Semistrukturerade intervjuer med 

följdfrågor spelades in på band i 

tur och ordning tills datamättnad 

uppnåddes (n=19). Data 

analyserades med tematisk 

analys. 

Ur intervjuer med kvinnorna 

identifierades fyra coping 

mönster: acceptera sin situation 

och de begränsningar som 

sjudomen RA medför; återfå 

kontroll; se situationen ur ett 

nytt perspektiv; att stärka 

modet genom bl.a. socialt stöd.  

Hög 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Stamm et al., 

2008 

Österrike, 

Sverige, 

Storbritannien  

 

Att detaljerat analysera 

deltagarnas livserfarenhet för 

att på djupet utforska 

livshistorier berättade av 

individer med RA 

Kvalitativ 

narrativ studie 

 n=10 

 

     

Berättande intervjuer med öppna 

utforskande frågor utfördes två 

ggr och vid behov en tredje gång i 

sista fasen av analysen. 

Dataanalysen utfördes efter en 

modifierad form av narrativa 

biografiska metoden där varje 

enskild intervju som hade spelats 

in, transkriberades och sattes ihop 

med specifika livshändelser.  

Vissa deltagare ansåg RA som 

en utmaning att bemästra sina 

liv, medan andra anpassade sig 

till sjukdomen och gjorde det 

bästa av en dålig situation. 

Hög 

Yoshida & 

Stephens, 2004 

Kanada 

Att undersöka strategier som 

personer med RA använder 

för att hantera sin sjukdom i 

det dagliga livet.  

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

n=46 

 

Djupgående, semistrukturerade 

intervjuer som spelades in på 

band, transkriberades ordagrant 

och analyserades med grounded 

theory. 

Deltagarna uppgav att 

strategier för att klara av det 

dagliga livet bestod av 

organisering av sina hem och 

miljön kring dagliga aktiviteter, 

försiktighet vid fysiska 

aktiviteter samt kompromiss 

som innebar att prioritera om 

olika aktiviteter för att klara av 

deras RA och hälsa. 

Hög 

 
 
 
 
 
 

 


