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Abstrakt 
Reumatoid Artrit (RA) är en av de mest kända reumatiska 
sjukdomarna, en kronisk systematisk inflammatorisk sjuk-
dom. Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär stora om-
ställningar i det dagliga livet. Hela livssituationen påver-
kas och den sjuke personen skall lära sig att leva med 
sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie var att be-
skriva vuxna personers upplevelser av att leva med RA. 
Tolv vetenskapliga artiklar har analyserats enligt kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; att 
kroppen sviker och relationerna till familj, vänner och ar-
bete förändras, att vara rädd och inte veta vad man kan 
förvänta sig, att trötthet och smärta blir övermäktiga, att 
vilja bli bemött med respekt och empati samt att få god 
vård. Det är viktigt för personer som drabbats av RA att 
alla behov blir uppmärksammade. I studien framkommer 
förslag till omvårdnadsinterventioner, såsom vikten av att 
skapa goda relationer och bemöta personerna med RA 
med respekt och empati. Information och stöd är en annan 
omvårdnadsintervention som nämns. Allt för att underlätta 
hanterandet av sjukdomen som har en stor påverkan på 
alla delar av livet 
 
Nyckelord: Reumatoid artrit, relationer, smärta, begräns-
ningar, trötthet,  maktlöshet 
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Att leva med kronisk sjukdom påverkar ofta det dagliga livet påtagligt. Känner män-

niskan inte till sjukdomen och dess symtom upplevs det som väldigt ovisst och oro-

väckande. Så länge kroppen fungerar tas den för given, men så fort den sviktar för-

ändras hela ens tillvaro (Lindsey, 1996). Kronisk sjukdom innefattar en omställning i 

människans levnadssätt och en omvärdering av begreppen hälsa och funktion. Den 

kroniskt sjuka människan tvingas att klara den fysiska funktionen på ett annat sätt än 

den friska människan. Personen som får en kronisk sjukdom kan förlora förmågan att 

sköta sitt arbete, eller ta hand om sitt hem. Gamla vanor måste ändras och nya rutiner 

införas. Detta innebär en ständig kamp för att acceptera en icke önskvärd livsstilsför-

ändring (Lindsey, 1997; Michael, 1996). Familjerna blir oftast delaktiga i problemen 

och måste anpassa sin vardag efter den sjukes villkor. De kroniskt sjuka personerna 

och deras närstående måste finna ett sätt att leva med sjukdomen (Price, 1996).  

 

Thorne & Paterson (2000) menar att leva med en fysisk kronisk sjukdom påverkar 

även den mentala hälsan som ett resultat av sjukdomsprocessen, på samma sätt som 

psykosomatiska besvär kan visa sig hos mentalt sjuka människor. En kronisk sjuk-

dom innebär att livet kan te sig som en berg- och dalbana där sjukdomen ibland finns 

i bakgrunden av det undermedvetna och ibland blir sjukdomen övermäktig. Den livs-

erfarenhet man får av att leva med en kronisk sjukdom innebär avvikelser från det 

normala, orsakade av kvarstående patologiska förändringar. Det är en mänsklig erfa-

renhet som omfattar förlust eller nedsättning av funktioner (Price, 1996). Många 

människor delar in kronisk sjukdom och funktionsnedsättning i två olika kategorier, 

när det i verkligheten ofta överlappar varandra (Lindsey, 1996). 

 

Upplevelsen av att ha fått diagnosen på en kronisk sjukdom är individuell, symtom 

och sjukdomsmönster upplevs olika av alla som fått samma diagnos (Feldman & 

Gordon, 1998). Många gånger kan inte besvären ses av andra, och därmed minskar 

chanserna att få en förståelse från sin omgivning, inom sjukvården eller hos arbetsgi-

vare. Personer med en kronisk sjukdom kan ses som inbillningssjuka (Lundberg & 

Nyström-Peck, 1994). Många gånger vet de drabbade mer om sin sjukdom genom 

litteratur och praktisk erfarenhet än doktorn. Detta accepteras inte alltid av sjuk-

vårdspersonal. Personer med en kronisk sjukdom drar sig ofta undan  
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och känner sig missförstådda av sjukvårdspersonalen. (Lindsey, 1997; Michael, 

1996).  Price menar (1996) att det måste finnas förståelse för människornas individu-

ella upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom. Denna kan bli nyckeln till att 

förstå människans motivation, motsträvighet till deltagande i terapier samt ändrade 

mönster i det sociala livet (Price, 1996). Personer med kronisk sjukdom skulle få 

egenkontroll och självbestämmanderätt om sjukvårdspersonalen inriktade sig på de-

ras upplevelser (Lindsey, 1996). Att ha kontroll över sjukdomen upplevs vara viktigt 

av den sjuke människan, det påverkar hur de känner sig både psykiskt, andligt och 

socialt. Det ger dem en känsla av stabilitet i tillvaron (Feldman & Gordon, 1998). 

 

Reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, är en sjukdom som troligtvis 

funnits länge. Ledgångsreumatism kallas ibland för en kvinnosjukdom eftersom den 

är tre till fyra gånger vanligare bland kvinnor än bland män (Howe, 1998). RA är en 

kronisk inflammation i lederna som orsakar ihållande värk, svåra smärtor och svull-

nad samt nedsatt rörlighet i armar, fingrar, ben och fötter (SBU, 1998). Inflammatio-

nen i lederna kan vara återkommande med olika tidsintervall eller kontinuerlig. Det 

är inte ovanligt med deformeringar av kroppen vilket senare kan leda till funktions-

nedsättning (Engström-Laurent, Leden, Nived & Sturfelt, 1994) Trots den tydliga 

ledpåverkan är det en systemsjukdom som kan drabba vilket organ som helst i krop-

pen. Den primära orsaken till insjuknandet är okänd (Lindström & Ålund, 1996). 

 

RA är relativt vanligt förekommande, därför bedöms det som viktigt med samlade 

insatser för att förbättra omhändertagandet (Socialstyrelsen, 1999). Sjukdomen kan 

sällan botas men oftast lindras effektivt. Den reumatologiska forskningen har under 

det senaste årtiondet varit framgångsrik. Flera lovande läkemedel testas nu i kliniska 

prövningar och väntas bli godkända inom kort. Ett problem är att de nya behandling-

arna är mycket dyrare jämfört med de traditionella behandlingarna (Medicinska 

Forskningsrådet, 2000). 
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Insjuknandet i en reumatisk sjukdom kan vara omskakande, den kroniska sjukdomen 

medför att personen får nya roller och livssituationen påverkas. Sjukdomens förlopp 

styr det dagliga livet (Eberhardt, Larson & Nived, 1993; Eberhardt, 1994; Fex, Lars-

son, Nived & Eberhardt, 1998). För att kunna bemöta personer med RA och deras 

närstående på ett professionellt sätt samt utveckla deras vård, omvårdnad och rehabi-

litering behövs kunskapen om hur det är att leva med denna kroniska sjukdom. Inter-

ventioner som är baserade på de sjuka personernas livsvärld har de bästa förutsätt-

ningar att lyckas. Med denna kunskap kan vi bättre stödja dem och deras närstående i 

deras nya livssituation. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna män-

niskors upplevelser av att leva med RA.  

 

Metod 

Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde via databaserna Academic Search Elite, Synergy, Medli-

ne, PsykInfo och Cinahl. Sökningen av litteratur skedde vidare via Sociomedicinska 

biblioteket i Boden, samt manuellt i referenslistor från olika vetenskapliga artiklar. 

Sökorden vi använde oss av i kombinationer var; Rheumatoid arthritis, experience, 

lived experience, living with, pain, life event, coping, chronic illness. De urvalskrite-

rier som styrde sökningarna var vuxna personers upplevelse av att leva med reumato-

id artrit. Vi begränsade inte sökningarna av de publicerade artiklarna till något speci-

ellt årtal. Sökningarna resulterade i 52 artiklar, av vilka 12 som motsvarade syftet 

togs med i analysen (Tabell 1). 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta är en 

metod som har sina rötter inom journalistiken sedan första världskriget. Metoden är 

tillämpbar för at analysera personers skrivna eller orala kommunikation. Den är an-

vändbar i material såsom dagböcker, brev, tal, böcker, artiklar, och andra språkliga 

uttalanden (Polit & Hungler 1999, s.209). Den kvalitativa innehållsanalysen är en 

forskningsmetod som utgör ett systematiskt och objektivt sätt för att göra giltiga slut-

satser från verbal, visuell, eller nedskrivet data, samt för att beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen (Downe-Wamboldt, 1992).   
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Vid kvalitativ innehållsanalys är uppmärksamheten riktad på meningar, avsikter, 

konsekvenser och sammanhanget som fenomenet befinner sig i (Sveinsdóttir, Lund-

man & Norberg 1999). I den manifesta analysen beskrivs det faktiska innehållet, dvs. 

det synliga och självklara i kommunikationen/texten, med liten eller ingen tolkning 

alls. Den latenta analysen beskriver det underliggande budskapet i varje del av texten 

genom tolkning. För att få en bättre förståelse för innehållet kan både latent och ma-

nifest innehållsanalys användas (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Artiklarna till denna litteraturuppsats analyserades med manifest innehållsanalys där 

vi utgick från Burnards (1991) 14 steg, och modifierade dessa. Analysen påbörjades 

med att läsa igenom materialet för att få en överblick. När texterna var lästa plocka-

des textenheter som motsvarar syftet ut. Dessa textenheter kondenserades genom att 

”dross” plockades bort och den kondenserade textenheten kodades öppet. Nästa steg 

var att de textenheter som liknade varandra fördes samman i kategorier. Kategorierna 

bearbetades i flera omgångar och fördes samman till bredare och färre kategorier. 

Analysen avslutades när det inte längre gick att föra samman till färre kategorier. 

Därefter jämfördes kategorilistan med textenheterna som en försäkran att de stämde 

överens. Slutligen återstod de definitiva kategorierna som sammanställdes i en kate-

gorilista. Kategorierna ska vara klart definierade och skilda från varandra. Genom att 

under hela analysfasen gå tillbaka till texten nåddes precision i kategoriseringen 

(jmf. Downe-Wamboldt, 1992). Analysen avslutades med en validitetskontroll av ka-

tegorierna. Under arbetets gång gick vi tillbaka till originaltexten för att se att vi inte 

förlorade information eller började tolka texten. Under hela analysen kontrollerades 

att kategorierna svarade mot syftet med studien. 

 

Tabell 1. Översikt över artiklar i analysen (n=12) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Ailinger & 
Schweitzer 
(1993) 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 

47 Kvinnor och 
12 män med 
diagnosen RA  

Intervjuer baserad på 
Kleinman´s modell. 

Patienter med RA 
beskrev betydelsen av 
sin sjukdom på ett sätt 
som markant skiljde 
sig från det som vård-
personal redan kände 
till. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar i analysen (n=12) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Albers et al. 
(1999) 

Kvantitativ 186 personer 
med RA som 
haft diagnosen i 
tre år 

Strukturerade inter-
vjuer 

Socioekonomiska för-
ändringar skedde under 
det första året med RA. 
Arbetsförmågan och 
inkomsten påverkades 
pga. trötthet 
 
 

Bendtsen & 
Bjurulf (1993) 

Kvantitativ 169 kvinnor och 
53 män med RA 

Frågeformulär  Det viktigaste för pati-
enterna var att få ett 
gott mottagande i sjuk-
vården därefter perso-
nalens professionella 
kunnande följt av för-
mågan att informera 
om RA och förmågan 
att visa empati. 
 
 
 

Brown & Wil-
liams (1995)  

Kvalitativ 7 Kvinnor med 
diagnosen RA 

Ostrukturerade inter-
vjuer 

Det viktigaste för per-
soner med RA var att 
få rätt diagnos på sym-
tomen, identifiera och 
förstå sjukdomsorsa-
ken, och den osäker-
hetskänsla som fanns. 
 
 
 
 

Dildy (1996) Kvalitativ 9 kvinnor och 5 
män 

Intervjuer Lidandet var en pro-
cess riktad mot att åter-
få normalitet. Den be-
stod av tre faser: sön-
derfallet av personlig-
heten, att hantera det 
splittrade jaget samt 
rekonstruktion av per-
sonligheten 
 
 
 

Edwards et al.  
(2001) 

Kvalitativ 9 kvinnor Ostrukturerade inter-
vjuer 

Osäkerhetskänslor hos 
personer med RA, vid 
första sjukhuskontak-
ten. Utveckling från 
osäkerhet till att känna 
säkerhet som patient 
och uppleva en famil-
jär känsla med vård-
personalen 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar i analysen (n=12) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Keefe et al 
(1997) 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 

49 kvinnor och 
4 män 

Strukturerad dagbok Det mest använda co-
ping strategierna var 
smärtlindrande insat-
ser, söka andligt stöd 
och ge uttryck för 
känslor. 
 
 
 

Manne & Zaut-
ra (1992) 

Kvalitativ 
 
 

26 vetenskapliga 
artiklar använ-
des i studien 

Litteraturstudie Det fanns ett samband 
mellan speciella han-
teringsstrategier och 
psykologiska faktorer 
för att kunna leva med 
RA 
 
 
 

Ryan (1996) Kvalitativ 7 deltagare med 
RA 

Ostrukturerade inter-
vjuer 

Sjuksköterskor måste 
anta en holistisk in-
ställning till omvård-
nad och försäkra sig 
om att de förstår sjuk-
domen ur patientens 
perspektiv. 
 
 
 

Tack (1990) Kvalitativ 17 kvinnor och 
3 män i åldrarna 
23-70 år med 
RA  

Semistrukturerade in-
tervjuer 

En beskrivning av 
trötthet, tillstånd då 
trötthet uppkommer, 
strategier att hantera 
trötthet samt konse-
kvenser som kan upp-
komma 
 
 
 

Tack (1990) Kvalitativ 20 personer var-
av 17 kvinnor 
med RA 

Intervjuer som kom-
pletterades med VAS 
skalan (smärtstatus) 
och POMS skalan 
(sinnesstämning) 

Trötthet var associerat 
med depression, smärta 
och lägre sinnesstäm-
ning .  
 
 
 
 
 

Thygesen 
(2001) 

Kvalitativ 6 personer som 
levt med RA i 
10-20 år 

Icke strukturerade in-
tervjuer 

Att leva med RA med-
förde kroppsföränd-
ringar och påverkade 
det dagliga livet både 
för dem själva och per-
soner i deras närhet 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i texten 

nedan och illustreras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4 ) 
Kategorier 

Att kroppen sviker och relationerna till familj, vänner och arbete förändras 

Att vara rädd och inte veta vad man kan förvänta sig 

Att trötthet och smärta blir övermäktiga 

Att vilja bli bemött med respekt och empati, samt att få god vård 

____________________________________________________________________ 

 

 
Att kroppen sviker och relationer till familj, vänner och arbete förändras 

RA upplevdes av personerna som kroppsförändringar som lade begränsningar på de-

ras liv, och inte primärt som besvär i lederna. De upplevde att den kroppsliga kun-

skapen som de tidigare tagit för given förstörts. Saker som tidigare var självklara och 

inte blev uppmärksammade, blev nu ett problem. Personerna med RA var tvungna att 

planera aktiviteter på ett annat sätt för att hela tiden ta hänsyn till kroppen, som satte 

stopp för hur mycket som kunde göras. När kroppen inte fungerade uppfattades den 

som ett fysiskt hinder. För många var det svårt att acceptera kroppsspråket, såsom in-

skränkt rörlighet som kunde ge en negativ kroppsbild som inte passade till de kultu-

rella idealen som till exempel att vara attraktiv och i fysisk form (Thygesen, 2001). I 

två studier (Albers, Kuper, van Riel, Prevoo, Van´t Hof, van Gestel, Severens, 1999; 

Ailinger & Schweitzer, 1993) rapporterade kvinnor ofta nedsatt rörlighet och fram-

komlighet. De upplevde problem med hushållssysslor som till exempel bilkörning, 

aktiviteter med barn, tvätta kläder, öppna dörrar, städa, gå i trappor, använda tuber 

och lyfta matvaror. I Dildys studie (1996) framkom att personerna med RA pratade 

om fysiska förändringar, försämring och ökad funktionsnedsättning som skedde som 

ett resultat av själva sjukdomsprocessen (Dildy, 1996). Det var vanligt att personerna 

med RA reducerade mängden och typen av aktiviteter de engagerade sig i och priori-

terade vad som var viktigt för stunden. Deltagande i arrangemang var baserat på vil-

ken tid det startade och slutade (Tack, 1990). 
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RA medförde att rollerna i familjen, med vänner och i arbetslivet förändrades. Kvin-

norna upplevde att männen fick överta mycket av hushållssysslorna som de själva ti-

digare kunde utföra. Kvinnorna var inte alltid nöjda med sättet som sysslorna blev 

utförda på av männen. Barnen i familjen behövde ta större ansvar och utförde mer 

saker själv, då kvinnorna upplevde att de inte längre kunde vara den mamma de ville 

vara. Kvinnorna upplevde svårigheter att leva upp till alla krav, att inte kunna fullföl-

ja en hemarbetarroll bland annat att inte kunna laga mat, städa eller passa barnbarnen 

och behöva hjälp med så basala saker som att sköta hygien och toalettbesök (Ailinger 

& Schweitzer, 1993; Brown & Williams, 1995). I en studie av Albers et al. (1996) 

framkom att en stor del av personer med RA erhöll hjälp i hemmet, hjälpen tendera-

de att öka med åldern. Stödet utfördes ofta av familj, vänner eller grannar (Albers et 

al., 1999). Sexuella relationen till partnern påverkades på grund av mental anspän-

ning. Sjukdomen innebar en stor påfrestning som kunde leda till att de avvisade sin 

partner eftersom de kände sig ovärdiga. (Ryan, 1996).  

 

En del gifta kvinnor talade om tacksamheten och skulden de kände av att bli beroen-

de av sin partner. De talade om bördan de kände att deras fysiska vård orsakade 

andra (Brown & Williams 1995). Känslor av skuld uttrycktes för att andra familje-

medlemmar var tvungna att ta över dessa aktiviteter vilket förstärkte känslan av att 

vara maktlös i en annan aspekt av livet (Ryan, 1996). I relationerna till vänner för-

ändrades rollerna på så sätt att vänskapen kunde ses periodisk. Det var svårt att kun-

na mötas med kort varsel, och svårigheter att kunna göra oförberedda utflykter be-

skrevs. De flesta nuvarande vänner var personer som befann sig i samma situation 

och led av olika handikapp. Vänskapen tenderade att avta när ömsesidighet inte läng-

re var möjligt, ur deras synvinkel, måste vänner alltid göra en ansträngning för att 

komma till dem, snarare än en mer jämlik fördelning av researrangemang (Brown & 

Williams, 1995).  

 

Arbetsförmågan påverkades av RA och ledde ofta till inkomstreduktion. Personer 

med RA såg sina begränsningar i livet och accepterade dem, de fokuserade på de ar-

betsuppgifter de hade och bekymrade sig inte om att klättra i karriären. Personerna 

beskrev att det var lättare att arbeta med någon som var mer distanserad och inte så 

sympatisk att de utförde saker åt en (Dildy 1996).  
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You feel slightly less than human, I mean you only have to see me 

trying to struggle up the stairs on all four to know what I mean. 

(Ryan, 1996, s. 46)  

 

It makes you feel impatient. You know, when you’re used to doing 

all that. You find yourself thinking, well nobody’s doing things 

right. But you have to accept it – he’s very good really, but I get a 

bit impatient at times. (Brown & Williams, 1995, s.699) 

 

My kids have to do more for themselves because I can´t do things. 

(Ailinger & Schweitzer, 1993, s.347) 

 

Suffering could be.... Okay, I’m no longer the man I used to be. I 

am no longer the husband, the lover, you know, all of the aspects of 

my life, they´re no longer there. (Dildy, 1996, s.178) 

 

 

Att vara rädd och inte veta vad man kan förvänta sig 

I flera studier (Ailinger & Schweitzer, 1993; Dildy, 1996; Thygesen, 2001).  

framkom att värden som tidigare var kända och trygga blev oförutsägbara. Den van-

ligaste rädslan var oförmåga. Den näst vanligaste rädslan var att bli krympling. 

Många framförde rädsla för att mista kontrollen över kroppen och att bli en börda för 

andra, en symbol för att förlorat oberoende leder till självömkan. I studier gjorda av 

Brown & Williams (1995) och Dildy (1996) illustrerade kvinnor variationen och den 

oförutsägbara naturen av dag-till-dag-upplevelser av sjukdomen. Oförutsägbarheten 

av sjukdomen hade vida effekt på det dagliga livet och långtidsplanering var dömd 

att misslyckas. Enligt Dildy (1996) var mental oro en del av lidandet. Detta represen-

terade ett uttryck av inre kaos och känslor som ångest och depression, förtvivlan och 

självömkan (Dildy, 1996). Känslor av osäkerhet gick från nervositet till riktig skräck. 

Personerna med RA visste inte vad de skulle förvänta sig av sjukdom och behandling 

och uttryckte oro inför framtiden vilket skapade rädsla (Edwards et el., 2001; Ryan, 

1996).  
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....Jeg var jo veldig redd for jeg visste ikke hva jeg gikk til...For det 

at det skjedde så mye med kroppen som ikke jeg hadde kontroll 

på.... (Thygesen, 2001, s.27) 

 

Not being able to do the things I would like to do, this terrifies 

me.... being confined to a wheelchair and being totally dependent 

on somebody. (Ailinger & Schweitzer, 1993, s.347) 

 

I dread going to bed at night, because I don’t know how I’m going 

to be when I wake up. (Brown & Williams, 1995, s.699) 

 

 

Att trötthet och smärta blir övermäktiga   

Personerna med RA i Thygesens studie (2001) sade att sjukdomen gav sig uttryck i 

deformiteter, sömnlöshet, trötthet och smärtor. Extra vila under dagtid på grund av 

ökad trötthet var vanligt. Vilan uppgick till ungefär en timme per dag (Albers et al., 

1999). Trötthet var ett problem för en stor del av personerna (Tack, 1990). Tröttheten 

beskrevs som en total känsla av trötthet och ansträngning, som var associerad med 

behov av sömn. I definitionen trötthet relaterade personerna frekvent trötthet till 

smärta.  

 

Många personer med RA var oförmögna att identifiera sjukdomsdebuten eller varak-

tigheten på deras trötthet och kände att frekvensen och varaktigheten av tröttheten 

var baserade på flera faktorer: fysiskt (sjukdomens aktivitet), psykologiskt (emotio-

nell stress), miljö (arbetsmiljö) och behandling (steroiddoser). Ofta angavs en kom-

bination av aktiviteter som orsaken till trötthet. Även efter flera år som man levt med 

sjukdomen, fortsatte de att engagera sig i aktiviteter som framkallade trötthet. Be-

handlingar vid sjukhuset upplevdes som väldigt tröttande (Tack, 1990). 

 

Smärtor eller andra kroppsförändringar kunde inte ignoreras eller tas för givna. Upp-

levelsen av smärta kunde bero på personernas livshistoria och personliga uppfatt-

ningar (Thygesen, 2001). Många personer med RA skilde på fysisk smärta och li-
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dande. Graden av smärta och förmågan att kontrollera smärtan var viktiga faktorer 

när lidandet blev associerat med smärta (Dildy, 1996). Effektiviteten i hanterandet av 

smärtan var bättre under dagar då de använde avslappnade strategier i försök att om-

definiera deras smärta och söka andligt välbefinnande (Keefe, Affleck, Lefebvre, 

Starr, Caldwell & Tennen, 1996).  

 
I would rather do an activity with pain than be wiped out with fa-

tigue. With the pain, I would cook the dinner and  just find a differ-

ent way to do it; I don’t have any control. (Tack, 1990, s. 67) 

 

Constant pain is very fatiguing. When I’m fatigued, I can’t cope as 

well with the pain. (Tack, 1990, s. 67) 

 

The physical pain was and is just tremendous. It overpowers; it 

takes your breath away. (Dildy, 1996, s. 179) 

 

 

Att vilja bli bemött med respekt och empati, samt att få god vård 

Personer med RA i Dildys studie (1996) diskuterade vikten av generellt uppträdande 

och sjuksköterskornas attityd i hanteringen med deras lidande. Personerna tyckte att 

det var viktigt att möta villiga lyssnare som på bästa sättet assisterade med omvård-

nad och bekvämlighet. Studien illustrerade vikten för sjuksköterskorna att vara em-

patiska, känsliga, mottagliga, vårdande, uppmuntrande och försiktiga när vård gavs 

till RA patienter (Dildy, 1996). I en studie gjord av Thygesen (2001) framkom att 

personer med RA önskade att vårdpersonalen i större grad lyssnade till deras erfa-

renheter.  

 

Många framhöll att de inte visste om orsaken till sin sjukdom. De efterlyste mer in-

formation för att få större inflytande på sin sjukdom (Thygesen, 2001). Personer med 

RA uppgav att de av behandlingen förväntade sig smärtlindring och förbättrad funk-

tion, till exempel att leva ett smärtfritt produktivt liv samt återgång av sjukdomen 

(Ailinger & Schweitzer, 1993; Brown & Williams 1995; Dildy, 1996).  
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Med god vård avsågs delaktighet i planerandet av behandlingstid och tid för den pla-

nerade utskrivningen. Bara några få upplevde att de varit delaktiga i sin egen vård-

planering (Bendtsen & Bjurulf, 1993). I studier gjorda av Thygesen (2001) och Ryan 

(1996) framkom att det kunde vara en spänning mellan personernas självbestämman-

de och deras behov av sjukvård. Personerna önskade ha största möjliga kontroll över 

sjukdomen samtidigt som de ansåg att de var beroende av sjukvården. Ägarrätt för 

personerna med RA innebar rätten till att ha kontroll över vad som var problemet, 

om de önskade hjälp och eventuellt vilken slags hjälp han/hon ville ha och när hjäl-

pen skulle sättas in (Thygesen, 2001; Ryan, 1996). Det framkom önskemål om att bli 

behandlade av specialister – reumatologer och sjuksköterskor vid reumatologavdel-

ningar. De vill även bli behandlade av samma doktor vid varje besök (kontinuitet) 

för att kunna bygga upp en bra relation. Att få reumatologisk vård någon annanstans 

skulle vara sämre. Yngre personer med RA föredrog att bli vårdade med personer i 

samma ålder för att få en positiv erfarenhet. De oroade sig för sin egen diagnos och 

var bekymrade för att deras egen sjukdom skulle utvecklas på samma sätt som de 

äldres (Edwards, Mulherin, Ryan & Jester, 2001). 

 

Being cheerful helps a lot, You know, a warm and cheerful person. 

I think the whole attitude and not you’re just doing a job..... I think 

of one Black nurse that was at the hospital that was funny and I en-

joyed having her come in just because she was so cheerful and 

happy. (Dildy 1996, s. 181) 

 

There’s been once when I’ve been on, with people sort of around 

my age, and it was brilliant. Because you’re going through the 

same sort of things and the same problems in life. (Edwards et el 

2001, s.4) 

 

Not always reviewed by the same doctor – which made it difficult 

for a relationship to develop. (Ryan 1996, s. 47)  

Diskussion 
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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna människors upplevelser av 

att leva med RA. Studien resulterade i fyra kategorier; När kroppen sviker och rela-

tioner till familj, vänner och arbete förändras. Att vara rädd och inte veta vad man 

kan förvänta sig. Att trötthet och smärta blir övermäktiga. Att vilja bli bemött med 

respekt och empati, samt att få god vård. 
  

RA medförde en förändrad livssituation för personer som drabbats. Sjukdomen ledde 

till många förändringar i livet, och de upplevde att de måste avstå från aktiviteter 

som de förut spontant kunnat deltaga i. I Widerfors & Birgerssons (2000) studie 

framkom att även människorna med Parkinsons sjukdom fick förändrad självbild när 

de inte klarade av att utföra moment som de tidigare behärskat. För en del människor 

kunde den nya situationen med en kronisk sjukdom bli oacceptabel medan andra 

människor gjorde det bästa av situationen och integrerade den i sitt nuvarande liv ef-

ter bästa förmåga. 

 

I vår litteraturstudie framkom att kroppen många gånger sågs som ett hinder. Rollen 

som personen haft i familjen blev förändrad och relationen till familjen en annan. 

Familjen kunde ha varit beroende av personen och personen blev nu beroende av fa-

miljen istället. Enligt Conrad (1987) innebär kronisk sjukdom stora påfrestningar och 

belastningar för familjen. Sjuksköterskan bör avsätta tid för att kommunicera med 

personen med RA på en personlig nivå. Genom att ge individuella råd och inkludera 

familjen i diskussionen om hur man kan hantera situationen och behandlingen, kan 

vården planeras så meningsfull och relevant som möjligt för den drabbade. Sjukskö-

terskan bör också uppmuntra personerna med RA att delta aktivt i beslut angående 

behandling. Information är inte minst viktig för att de skall kunna göra välgrundade 

val. Detta framkommer även tydligt i Ryans artikel (1999).  

 

I litteraturstudien framkom att flera personer med RA inte längre kunde klara sig 

själva och att de blev mer beroende av hjälp från andra. Denna beroendekänsla var 

icke stimulerande för dem, de ville kunna klara sig själv. Klinefelter (1984) menar att 

oberoende värderas högt. De som måste leva sitt liv med att vara beroende av andra 

ser sig själva som nedvärderade och anser att livet de lever inte har något värde. Det 

finns en risk för depression när personer känner sig hjälplösa och riskerar att tappa 
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sin självständighet. Det som är viktigt i rehabiliteringen av personerna med RA och 

deras familjer är att de skall känna trygghet i vardagen och återfå livskvaliteten. Ett 

viktigt mål med rehabiliteringsprocessen är att personerna med RA skall bli mindre 

beroende av hjälp i det dagliga livet. Detta kan åstadkommas genom utprovning av 

bra hjälpmedel och information om aktiviteter som kan underlätta vardagen (Proot, 

Crebolder, Abu-Saad, Macor & Meulen,1994). 

 

Vikten av goda relationer till andra människor var viktigt för människor med kronisk 

sjukdom. För att lyckas återhämta sig efter det att man insjuknat i kronisk sjukdom 

uppstod behov av stöd och uppmuntran. För att den som drabbades av RA skulle 

känna att livet hade en mening borde detta stöd komma från personal, familj och 

vänner. I vår litteraturstudie, var det just dessa komponenter som visade sig vara av 

stor betydelse för de personer som insjuknat i RA. En bra vänskapskrets hade ett 

samband med hälsa, detta kunde vara en förutsättning för de flesta att uppleva livet 

som meningsfullt. Hupcey (1998) menar att stöd och hjälp från vänner är mer upp-

skattat därför att det då inte ställs några krav. Familjemedlemmar, nära vänner och 

släktingar spelar en viktig roll, genom att tillhandahålla känslomässigt stöd, fysisk 

assistans samt sociala kontakter (Morof Lubkin, 1990, s.75-76). Enligt Ahlström & 

Hansson (2000) har livskvaliteten hos sjuka vuxna människor ökat under 90-talet, då 

vården alltmer har kommit att inkludera närstående. 

 

Att vara rädd och inte veta vad man kunde förvänta sig beskrivs i vår studie som en 

rädsla att bli krympling och rullstolsbunden. Rädslan speglades tydligt för att inte 

veta hur morgondagen såg ut vilket skapade en stor otrygghet. Enligt Scheel (1996) 

är rädsla, ångest och oro förknippade med människans existens. Människor med ett 

stort vårdbehov kan se sin oförmåga till egenvård som ett hot mot att inte längre kon-

trollera sitt eget liv. I sjukdomens initialskede är det viktigt att sjuksköterskan erbju-

der bra stöd genom att förklara symtom i syfte att minimera rädsla och oro. Informa-

tion behövs från både läkare, sjuksköterskor och andra personalkategorier för att för-

stå sjukdomens förlopp, behandling och egenvård. Informationen kan bestå av var 

man kan söka hjälp, vilka hjälpmedel som finns tillgängliga, vikten av bra skor, kos-

tens betydelse, samt eventuell påverkan på sexualitet. Sjuksköterskor måste känna 

sig trygga med sin egen sexualitet innan de diskuterar ämnet med patienterna, i annat 
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fall kan man hänvisa till sexualterapeuter. Själva söker patienterna information på 

andra håll såsom tidskrifter, böcker och tv vilket kan minska depression och oro 

(Ryan, 1999). 

 

I vår litteraturstudie framkom att trötthet och smärta blir övermäktiga. Tröttheten är 

väldigt vanlig vid kronisk sjukdom och dåligt förstådd, den var även osynlig vilket 

kunde kräva påtagliga förändringar på arbetet och livsstilen. Personer beskrev sin 

trötthet som ihållande och ständig, till och med efter en god natts sömn. Smärtan be-

skrevs som tröttsam och kunde inte ignoreras. Det fanns en stark relation mellan 

symtom, trötthet och smärta. Enligt Hwu (1995) är trötthet en vanlig åkomma hos 

kroniskt sjuka människor. Trötthet är konstant och går inte över i vila vilket medför 

att de har svårt att motivera sig till dagliga aktiviteter. De behöver hjälp med att kun-

na arrangera och bevara sin energi. Genom att identifiera de påverkande faktorerna 

utifrån fysiska, psykologiska, sociala aspekter i det dagliga livet kan den enskilde 

hitta egna resurser eller ta hjälp av andra för att bättre klara av sin sjukdom.  

 

Vi har funnit att smärtan ofta ledde till att personer med RA fick komma på andra 

sätt att utföra aktiviteter och de upplevde frustration över att avstå från de normala 

aktiviteterna. Personerna försökte att göra annat för att glömma smärtan, de använde 

sig av olika strategier för att undvika att tänka på smärtan. Omvårdnadsinterventio-

ner för att minska trötthet och smärta, gör det lättare för personerna med RA i sitt 

dagliga liv (Ryan, 1999). Ett exempel är att informera om hur personerna med RA 

skall hushålla med sin energi för att minska tröttheten. Detta kan vara att ta hissen i 

stället för trapporna, och att omfördela sina energikrävande uppgifter. Det är också 

viktigt att dessa människor får hjälp av en fysioterapeut för att lära sig smärtavlas-

tande aktiviteter och rörelser. 

 
Personer med RA tyckte att det var viktigt att bli bemött med respekt och empati. Att 

deras kunskaper togs tillvara och att de fick känna sig delaktiga i planerandet av vår-

den uppskattades. Det framkom önskemål om att bli vårdade på specialistkliniker av 

reumatologer. Även i en studie gjord av Wilde, Starrin, Larsson & Larsson (1993) 

beskrevs att en viktig aspekt för vårdpersonal, är att de visar intresse i sina åtaganden 

till den sjuka personen, ser denne som en unik person och inte bara som en individ. 

Detta gör att den sjuka personen känner ett förtroende för sjukhuset och personalen. 
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Genom att människan känner sig trygg och säker underlättades behandlingen och re-

habiliteringen. Enligt Scheel (1996) behöver människorna bemötas med respekt, ett 

aktivt lyssnande, information och stöd. Madjar (1999) anser att förmåga till empati, 

tolerans och medmänsklighet är betydelsefullt för kvaliteten på omvårdnaden. Det är 

viktigt att människan får stöd och undervisning samt att behandlingen utvärderas 

kontinuerligt eftersom situationerna är under ständig förändring. Eftersom personer-

na med RA i de olika vetenskapliga artiklarna vi granskat tydligt framhävde behovet 

av ett empatiskt, respektfullt bemötande är det viktigt att vårdpersonal är aktivt lyss-

nande, kan observera eventuella behov och problem samt har en förmåga till reflek-

tion och öppen kommunikation. Tishelman (1994) menar att vänlighet, empati och 

emotionellt stöd är speciellt viktiga för personerna med RA.   

 

Utifrån denna litteraturstudie fick vi lärdom om hur vuxna människor upplevde att 

leva med RA samt hur vårdpersonalen bör bemöta personerna med RA för att uppnå 

optimal livskvalitet för de drabbade och dess anhöriga. Genom att vara uppmärksam 

och lyssna till vad personerna med RA och de anhöriga önskar, ökar chanserna att 

lyckas med att ge en god vård. För att förstå vad som är realistiskt för dessa männi-

skor att uppnå nu och i framtiden är det nödvändigt att se personerna i relation till 

sina tidigare liv. Proot et al. (1994) beskriver att det är viktigt som vårdare att vara 

uppmärksam och identifiera behoven en person med RA har och se till att de upp-

fylls. Den omvårdnad som sjuksköterskan skall kunna ge är att hjälpa och stödja per-

sonerna med RA så att de skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sjuk-

dom. Omvårdnaden anpassas till varje enskild person utifrån deras unika behov. I 

vården av kroniskt sjuka personer måsta man tänka på människan bakom sjukdomen, 

och inte bara sjukdomen (Larkin, 1987).  

 

Artiklarna i denna litteraturstudie analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsana-

lys. Den kvalitativa forskningen är en metod som beskriver människors subjektiva 

upplevelser. Fördelarna med denna metod är att studien gav ökad förståelse för per-

soners egna upplevelser av att leva med en sjukdom. Sjukdomen syns inte alltid på 

utsidan och personerna med RA i de olika studierna beskrev behov av att prata om 

sin sjukdom. Denna studie var baserad på sekundärdata från olika studier. Detta kan 

medföra att resultatet kan bli vinklat därför att de olika grundstudierna var gjorda ut-
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ifrån olika syften. Om nya forskare gör en ny studie med samma syfte som vår studie 

med egna intervjuer och analyser kan möjligen ett annat resultat uppnås.  

 

 I vår studie har ambitionen varit att vara helt textnära i analysen av textenheterna för 

att uppnå trovärdighet. Trovärdigheten utvecklades hela tiden genom att vi gick till-

baka till grundtexten som lästes flera gånger för att vara textnära. Textenheterna kon-

trollerades hela tiden mot syftet. Citat från artiklar stärker trovärdigheten i studien. 

För att stärka trovärdigheten ytterligare granskades våra data av handledaren och i 

analys- och rapportseminarium. (jmf. Polit & Hungler, 1999, s.428-434; Holloway & 

Wheeler, 2000, s.164-169). 

 

Bekräftelsebarhet betyder att alla bevis är dokumenterade samt att analys och tillvä-

gagångssätt redovisas (Holloway & Wheeler 1996, s. 163). I vår litteraturstudie arbe-

tade vi textnära och undvek tolkningar för att påvisa så neutrala data som möjligt och 

uppnå så hög sanningsgrad som möjligt. 

 

Överförbarheten och huruvida det är representativt globalt kan diskuteras. I grund-

studierna var det en majoritet av vita kvinnliga deltagare, varför denna studie inte 

kan anses som representativ för män och övriga etniska tillhörigheter. Inte heller kan 

sättet på vilka personer med RA erhöll hjälp i hemmet översättas till svenska förhål-

landen då vi i Sverige har ett annat socialsystem (jmf. Polit & Hungler, 1999, s.428-

434; Holloway & Wheeler, 2000, s.164-169). 

 

Resultatet av vår litteraturstudie väcker nya funderingar hos oss varpå vi skulle finna 

det intressant med ytterligare studier i anknytning till ämnet. Osökt så får vi funder-

ingen hur männen upplever det att leva med RA. Upplever de på samma sätt som 

kvinnorna att de blir till en börda för den övriga familjen då de inte längre kan utföra 

hushållssysslorna som förut. Hur mycket upplever männen att de dagliga sysslorna 

påverkas. Tillika ser vi ett intresse för hur de anhöriga upplever det att leva med en 

person med RA. Upplever de att personen med RA blir till en börda? Vårt resultat 

speglar livssituationen för människor i Sydeuropa, Norge, USA, Canada. Vi undrar 

då hur det ser ut i övriga världen. Tillika så har vi svårt att dra paralleller till Sverige 
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i vår studie för att socialförsäkringssystemet är annorlunda uppbyggt, varför vi skulle 

vilja se en studie gjord i Sverige och se om resultatet skulle bli annorlunda.   
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