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Abstrakt 
 

Bakgrund:  Studier visade att ett varmt klimat påverkade symtombilden av 
ledsjukdomen Reumatoid Artrit. Dock saknades studier som mätbart bevisade detta, 
då det finns motsägelser av klimatets betydelse. Syftet var att belysa personalens 
erfarenheter och uppfattningar om klimatets inverkan samt andra faktorers betydelse i 
vård av personer med Reumatoid Artrit. Metod: En informell intervjuteknik 
användes vid intervjuer med åtta av personalen som arbetade på Clinica Vintersol, 
Teneriffa. Resultat: Merparten av informanterna ansåg att ett varmt jämt klimat i 
kombination med effektiv träning hade en positiv effekt på sjukdomen och 
symtomen. Gemenskap, minskad stress och positiv sjukvård var också faktorer som 
påverkade sjukdomen och även välbefinnandet. Diskussion: Klimatet hade en positiv 
inverkan på de drabbade. I en miljö avskalad från jobbiga moment där den drabbade 
bara behövde tänka på sig själv och där atmosfären kring sjukvården var positiv, 
bidrog till att patienterna slappnade av och kunde fokusera både på kropp och själ. 
Slutsats: Tidigare studier har inte beskrivit några faktorer förutom klimatet som 
kunde påverka sjukdomen. Vår studie visade att faktorer såsom varm och jämt klimat, 
rehabilitering, smärtlindring och god omvårdnad i kombination, innebar minskad 
symtombild, ett ökat välbefinnande och att den drabbade ej blev sin sjukdom. 
 
Nyckelord: Egna krav, Empirisk studie, Rehabilitering, Samhörighet, Smärta, 

Välbefinnande. 
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FÖRORD 
 

Ett flertal personer har varit delaktiga för att göra vår resa till Clinica Vintersol, 

Teneriffa, möjlig. Mycket arbete och många timmars förberedelser krävdes för att 

detta projekt skulle lyckas. Vi skulle vilja tacka alla er som har hjälpt oss på ett eller 

annat sätt. 

Till att börja med vill vi tacka Verkställande Direktör vid Clinica Vintersol som 

varmt välkomnade oss till verksamheten. Vår kontaktperson på Vintersol, som valde 

ut deltagarna till studien, samt stöttade oss under hela vistelsen. Informanterna som 

deltog i studien och bidrog med sina uppfattningar. 

Vi vill också tacka de lärare vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet 

Östersund, som stöttade vår idé. Sist men inte minst Mittuniversitetet som gav oss ett 

välbehövt ekonomiskt bidrag.  

 

Ett varmt tack till er alla. 

Therese Olsson och Marie Örjegren 

Mittuniversitetet Östersund 
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BAKGRUND 
 

Sjukdomen Reumatoid Artrit (RA) innebär immunologiska reaktioner i kroppslig 

vävnad och kan bidra med inflammation i leder. Det som är karakteristiskt för RA är 

att den ofta debuterar i mindre leder och medför värk, stelhet och ledsmärtor. 

Leddestruktion med felställningar kan också uppstå efter upprepade inflammationer 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 355-357).  

 

RA i Sverige drabbar alla åldrar men är vanligast förekommande i åldrarna 45-65 år. 

Cirka 25 personer per 100 000 invånare insjuknar varje år och det beräknas att ca 0,7 

procent av hela vuxenbefolkningen har RA. Kvinnor före menopaus drabbas dubbelt 

så ofta som män i samma ålder, dock fördelas sjukdomen jämt ut i äldre 

åldersgrupper (URL 1). Enligt Silman och Pearson (2002) är RA relativt vanligt i 

flera europeiska samt nordamerikanska länder med en utbredning på ca 0,5 -1,0 

procent. Nordamerikanska indianer, speciellt Chippewa indianer, är den folkgrupp 

som har högst insjuknande grad i hela världen med 6,8 procent. De folkgrupper som 

har visat lägst insjuknande i RA härstammar från bl.a. Japan, Kina och Sydvästra 

Asien. Författarna menar även att de genetiska faktorerna har en betydelse för 

sjukdomen, främst talar de då om human leukocyte antigen1 som har varit känt i över 

25 år och har påvisat sig ha effekt vid utvecklandet av RA. 

 

Det finns även andra riskfaktorer för att utveckla RA. I en review-artikel utförd av 

Oliver och Silman (2006), har de sammanställt tidigare forskning om faktorer som 

bidrar till utvecklandet av RA. De har funnit att bland annat preventivmedel, 

innehållande östrogen, minskar risken för att utveckla RA. Detta på grund av att 

östrogen är ett antiinflammatoriskt hormon. Under graviditet minskar även risken att 

utveckla RA, detta som följd av den ökade östrogenhalten i kroppen. Dock har de 

funnit att de tre första månaderna efter förlossningen löper kvinnan tre gånger högre 

                                                 
1 Human leukocute antigen = Ett protein som finns i cellens membran och har till uppgift att presentera 
olika antigen för T och B-celler, (vita blodkroppar). 
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risk att drabbas av RA. Detta på grund av att när kvinnan ammar ökar halten av 

hormonet prolaktin som har motsatt effekt på inflammation till skillnad från östrogen 

(Oliver & Silman, 2006). 

 

En de väsentligaste riskfaktorerna är rökning. Det har visat sig att rökare som 

förbrukar mer än 40-50 paket per år löper 13 gånger större risk att utveckla RA till 

skillnad från icke rökare. Detta gäller både kvinnor och män. Och människor som 

nyligen har slutat att röka ligger likväl i riskzonen, dvs. dubbelt så stor risk i 

jämförelse med en icke rökare. Även lågt frukt och c-vitaminintag är relaterat till 

utvecklande av RA (Oliver & Silman, 2006). Enligt Symmons (2003) beskrivs vidare 

klasskillnaden i samhället som en negativ påverkan på sjukdomen. Människor som 

lever i en lägre samhällsklass lider oftast av svårare symtom och tydligare ledskador 

vid RA än människor i högre samhällsklasser. Detta kan bero på att tillgången till 

sjukvård är sämre och att dålig ekonomi kan resultera i utebliven medicinsk 

behandling. Ahlmén et al. (2004) beskriver det patienten vill uppnå med sin 

behandling/behandlingar är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan känsla 

av begränsningar men också att kunna vara mer aktiv utan smärta och stelhet. Att 

vara självständig när det gäller ADL 2 men också att uppleva glädje, livslust och 

stärka den egna självkänslan har hög prioritet.  

 

I en studie gjord av Jakobsson och Rahm Hallberg (2002) framkommer det att 

patienters hälsotillstånd förvärras redan efter fem år av sjukdom och att smärta 

tenderar att öka då sjukdomen försämras. För patienter som drabbats av RA är smärta 

det största problemet. Stigande ålder kan göra sjukdomssituationen värre för den 

drabbade då äldre påverkas mer av smärta än yngre, särskilt i kombination med 

depression och minskat socialt nätverk. Hafström och Hallengren (2003) fann i sin 

studie att undersökningsgruppen beskrev ett ökat välbefinnande när deras smärta och 

stelhet var låg. 

 

                                                 
2 ADL= Allmän daglig livsföring. (exempel; Att klara av hygien, städning, matlagning, måltider osv.). 
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Det finns studier gjorda på huruvida vädret påverkar RA. Vissa tyder på att faktorer 

som t.ex. temperatur, luftfuktighet, barometriskt tryck och nederbörd skulle påverka 

sjukdomens symtom både positivt och negativt medan andra studier påvisar att vädret 

inte har någon större effekt (Aikman, 1997; Hafström & Hallengren, 2003; Patberg & 

Rasker, 2004; Symmons, 2003). Enligt Aikman (1997) finns det en tydlig anknytning 

mellan temperaturen och personers smärta och stelhet vid RA. Temperaturen växlar 

under dygnet och studien visar att även smärtans intensitet varierar under dygnet. 

Smärtan visade sig vara hög på morgonen, lägre mitt på dagen och ökade sedan mot 

kvällen.  

 

Patberg och Rasker (2004) har sammanställt ett flertal undersökningar kring 

temperaturens effekt vid RA och dess symtom. Av dessa visar sex av 17 studier att 

varmare klimat har en positiv inverkan vid RA och smärta, fyra studier visade en 

negativ effekt och ökad smärta medan sju inte angav något samband mellan symtom 

som uppstår vid RA och temperatur. Författarna jämförde också de positiva och 

negativa aspekterna vid luftfuktighetens betydelse för RA. Där visade det sig att i tio 

studier hade luftfuktigheten en positiv inverkan på sjukdomens symtom, medan sex 

studier fann inget samband alls. I varma klimat innehåller luften mer fukt än i kalla 

klimat och i de regioner där vatten inte finns tillgängligt året om, blir luftfuktigheten 

lägre som i sin tur påverkar sjukdomens symtom negativt. De granskade resultaten är 

inte helt tillförlitliga då vissa studier gjorts i en inomhusmiljö medan andra resultat 

har grundats på studier utomhus. Vid jämförelse av luftfuktighetens betydelse skiljer 

sig de länder som ingick i studien åt beroende på det geografiska läget och dess 

klimat (Patberg & Rasker, 2004). 

 

Kontentan av ovannämnd tidigare forskning visar att klimatet kan ha en inverkan på 

RA samt att smärta påverkar välbefinnandet negativt. Flertalet resultat tyder på att det 

finns för lite forskning kring detta ämne, då främst klimatets inverkan på sjukdomen. 

Detta kan bero på att forskningsresultaten är mångtydliga och påvisar både positiva 

och negativa kopplingar till klimatet. Smärta och vädersensibilitet är en individuell 

upplevelse och kan ha en inverkan på de olika forskningsresultaten.  
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SYFTE 
 

Syftet var att belysa personals erfarenheter och uppfattningar om klimatets inverkan 

samt andra faktorers betydelse i vård av personer med Reumatoid Artrit. 

METOD 
 

Design och ansats 

Utifrån syftet ville vi belysa personalens erfarenheter och uppfattningar vid 

behandlingscentret Clinica Vintersol, på Teneriffa, med en kvalitativ ansats och 

intervjuer som analysmetod. Enligt Polit och Beck (2004, s. 15-16), är en kvalitativ 

design ett bra val för att kunna förstå helheten av insamlad data. Den är även flexibel 

och kan justeras efter den kunskap som framkommer under datainsamlingsprocessen. 

Analysmetoden utgick från ett fenomenografiskt synsätt. Söderlund (2003) menar att 

inom fenomenografi vill man förstå hur människor uppfattar olika fenomen i sin 

omvärld, det är inte själva fenomenet som beskrivs utan den egna erfarenheten som 

skildras av den enskilda personen. 

 

Synsättet fenomenografi har utvecklats av bland andra Marton och Booth vid 

Göteborgs universitet och knyter an till både fenomenologiska och hermeneutiska 

anor, dock har den filosofiska delen blivit starkare sedan 1990- talet. Fenomenografin 

utgår från att det finns en verklighet runt människan men att verklighetens betydelse 

byggs upp av människans uppfattningar om den och inte är givet på förhand. Detta 

utgör skillnaden mellan vad något är och vad det uppfattas vara, det vill säga inom 

fenomenografin ligger fokus helt på uppfattningen av ett fenomen (Olsson & 

Sörensen 2007, s. 106-107). Enligt Marton och Booth (2000, s. 146, 150) betraktar 

fenomenografin människor som individer vilka bär på olika uppfattningar och dessa 

bildar slutligen olika fragment. Grunden i fenomenografisk forskning är uppfattningar 

och objektet är variationen av dessa fragment. 
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Urval 

Vi skickade ett informationsbrev till verkställande direktör vid rehabiliteringscentret 

Clinica Vintersol på Teneriffa, där önskemål om föreliggande undersökning skulle 

innefatta ca åtta personer ur personalen. Inklusionskriterierna var att vara legitimerad 

sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast och varit yrkesverksam under 

minst ett år på Clinica Vintersol samt vara svensk eller engelsktalande. 

 

Clinica Vintersol 

Clinica Vintersol är ett skandinaviskt rehabiliteringscenter beläget på Teneriffas 

sydkust. De behandlar personer i alla åldrar som lider av neurologiska eller 

reumatiska sjukdomar. Rehabilitering utförs året runt och individualiseras efter 

behov. På anläggningen arbetar svensktalande personal såsom sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, kurator, neuropsykolog, sjuksköterskor samt aktivitetsledare. Clinica 

Vintersol har även rehabiliteringsläkare, neurolog och reumatolog. 

 

Procedur 

Verkställande Direktör utsåg en kontaktperson, anställd på Clinica Vintersol. Denne 

informerades om undersökningen och valde i sin tur ut åtta informanter som gav 

samtycke och ville delta i studien. Samtliga var kvinnor och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Vid ankomst till Clinica Vintersol fick vi namnen på de 

personer som hade valts ut att delta i studien. Dessa kontaktade vi personligen och 

information om studien gavs samt tider för intervjuer bokades. Datainsamlingen 

pågick i ca 2 veckor. Informanterna intervjuades enskilt, med en utav författarna, vid 

ett tillfälle, dvs. vi intervjuade fyra stycken vardera. Detta för att vi ansåg att 

informanten kan känna sig i underläge om intervjusituationen blir ”två mot en”. Varje 

intervju varade ca 30- 40 minuter och utfördes på anläggningen i ett avskilt rum, 

samtliga spelades in på band. Efter varje intervju tackades informanten för 

deltagandet och tillfrågades om vi fick återkomma ifall ytterligare frågor uppstod. 

Informationen från intervjuerna transkriberades av författarna. Enligt Trost (2005, s. 

53-54) är detta bra för att lättare kunna lyssna till bl.a. tonfall och inte missa viktiga 

delar som kunde vara värdefulla vid analysprocessen.  
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Vi använde oss av en informell intervjuteknik som enligt Trost, (2005, s. 22-23) utgår 

från symbolisk interaktionism3 och är därför effektiv för att förstå informanternas 

tankar, erfarenheter och föreställningar. En intervjuguide (bilaga 1) med 

frågeområden upprättades av författarna i samråd med handledare och utifrån denna 

formulerades frågor beroende på hur intervjun fortlöpte. Detta för att informanterna 

själva skulle beskriva sina erfarenheter och uppfattningar kring valda frågeområden. 

Denna intervjuguide testades innan resan, i Sverige, genom att en provintervju 

genomfördes med en reumatikersjuksköterska, detta för att säkerställa att 

frågeområdena var relevanta för studiens syfte. De frågeområden som berördes var: 

• Personalens allmänna erfarenheter av patienter som drabbats av RA 

• Klimatets inverkan på sjukdomen och smärta 

• Välbefinnande vid RA relaterat till dess symtom 

• Övriga faktorer som kan påverka sjukdomen 

 

Analys 

I vårt analysarbete har vi följt de steg som fenomenografin innefattar (Marton & 

Booth, 2000, s. 145-166). I vårt arbete har vi även inspirerats av andra forskare som 

använt sig utav ett fenomenografiskt analysförfarande (Arvidsson et al. 2006; 

Dahlgren, & Fallsberg, 1991).  

 

Det första steget var att transkribera intervjumaterialet, där vi skrev ned 

bandmaterialet till text.  Andra steget var att läsa igenom den transkriberande texten 

upprepande gånger för att kunna bli bekant med den och för att få en överblick av 

innehållet. I denna fas är det viktigt att läsa med öppenhet och ej lägga in sin egen 

förförståelse. Efter detta uppmärksammades likheter och skillnader i utsagorna. För 

att få ett mer systematiskt perspektiv skapades tabeller där kondensering av texten 

utfördes. Nästa steg var att finna beskrivningskategorier som framkom genom att den 

kondenserade texten diskuterades författarna emellan. Beskrivningskategorierna som 

                                                 
3 Symbolisk interaktionism - Väsentligt i kommunikationen är att budskapet uppfattas på samma sätt 
av avsändare och mottagare. Människor använder sig av symboler när de interagerar. Symboler är t ex 
ljud, gester, handlingar eller föremål. Dessa blir symboliska när de syftar på något utöver sig själva. 
Ord och företeelser får sin symboliska innebörd under samspel mellan människor. 



 8 

bör vara av hierarkisk typ, sammansätts och ringar in skilda sätt att erfara fenomen, 

vilket även kallas utfallsrummet.  

 

”Utfallsrummet är den sammansättning beskrivningskategorier som omfattar 
distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem 
emellan” (Marton & Booth, 2000, s. 163). 

 

Genom vårt analysarbete fann vi tre beskrivningkategorier, rubricerade i hieratisk 

ordning: Välbefinnande, Miljö och Förståelse. Utifrån dessa framkom fem 

underkategorier som beskriver resultatet närmare, se. Tabell 2.  

Se exempel på analysförfarande i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

 

Meningsbärande 

enheter 

en bra gemenskap, 
här känner sig de 
flesta förstådda…. 
De flesta som det 
inte syns på att de 
har en sjukdom 
känner sig även mer 
förstådd... Dock 
finner fler vänner 
för livet här nere 
och håller kontakt 
även efter 
hemkomst.  

 

Kondensering 

 

Bra gemenskap, 
känna sig förstådd. 
Vänner för livet 

 

Beskrivnings-

kategori 

Förståelse 

 

Underkategori 

 

Gemenskap – att 
utbyta erfarenheter 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

”I forskning med ett humanistisk fokus där olika aspekter av mänsklig 
sårbarhet ingår, förutsätts god kunskap om och förståelse av de 
grundläggande etiska principerna”  (URL 2 s.10). 
 

Med dessa menas principen om autonomi, att göra gott, att inte skada och principen 

om rättvisa. Detta beaktas när forskaren respekterar deltagarens frivillighet, skydd av 

privatliv och ett informerat samtycke. All information ska behandlas konfidentiellt 

och avidentifieras, detta för att identiteten inte skall framkomma i 

forskningsresultatet. Det är även viktigt att forskaren tänker igenom studien innan 

genomförandet för att se vilken nytta forskningen kan ge (URL 2).  

 

Under datainsamlingen intervjuades enbart personal vid Clinica Vintersol. Vid dessa 

intervjutillfällen kom vi att använda oss av en god forskningsetik dvs. informanterna 

blev informerande om studiens syfte och dess tillvägagångssätt, samt att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas om så önskades, utan att ange orsak. Informanter och 

ev. namn som framkom under intervjun avidentifieras. Transkriberingen utfördes på 

ett noggrant sätt, detta för att återge intervjuerna korrekt. All rådata och 

bandinspelningar förvarades efter hemkomst inlåsta på Mittuniversitetet i Östersund 

tills studien är dokumenterad för att senare omintetgöras. Under vår vistelse på 

Vintersol hade vi samma tystnadsplikt som personalen, även efter hemkomst. 
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RESULTAT 
 

Tabell 2.  

 

Beskrivningskategori 

Välbefinnande 

 

 

 

Miljö 

 

 

 

Förståelse 

 

 

Underkategorier 

• Träning ökar välbefinnandet 

• Smärta och stelhet ger minskad 

rörlighet 

 

• Positiv sjukvård – att inte bli 

sin sjukdom 

• Stress – de egna kraven 

 

• Gemenskap – att utbyta 

erfarenheter 

 

Välbefinnande 

 

Träning ökar välbefinnandet 

Enligt informanterna bidrog sjukdomen RA till nedsatt ledfunktion, en individuell 

och aktiv behandling med regelbunden träning är grunden för att RA-drabbade ska 

kunna förbättra fysisk styrka, kondition och därmed öka ledfunktionen. Vid en 

individuell behandling låg fokus på subjektiva och objektiva mätningar på det 

funktionella, dvs. rörlighet, styrka och kondition. Informanterna menade att många 

gånger håller den subjektiva effekten i sig längre än den objektiva och är därför av 

stor vikt. Genom aktiv rehabilitering, intensiv träning under en längre period, kunde 

RA-drabbade bli bättre i sin sjukdom, vilket ofta resulterar i ett ökat välbefinnande. 

 

”Vi kan ju inte göra dem friska eller bota dem, de kommer hit med sin 
sjukdom och de åker hem med sin sjukdom, men däremot kan vi få dem att må 
bättre.” P2 
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Att samtidigt befinna sig i ett varmt klimat under rehabiliteringen gör att effekten av 

träning kan förbättras, värmen bidrar även till att under träning våga ta ut rörligheten 

mer. Vid kallt klimat, t.ex. Sverige vintertid ansåg informanterna att träning kan 

innebära många jobbiga moment för en RA-drabbad, såsom tjocka vinterkläder med 

knappar, halka och temperaturväxlingar från kallt till varmt. Detta kunde leda till 

inaktivitet samt upptrappade sjukdomssymtom. Vid ett varmt klimat försvann dessa 

moment och därmed kan träningen i sig upplevas lättare. En kombination av aktivitet 

och ett varmt jämt klimat ledde även till en ökad blodcirkulation vilket kan minska 

symtombilden. 

 

Smärta och stelhet ger minskad rörlighet 

Informanterna menade att smärta och stelhet är två symtom som ofta kan uppfattas 

som de svåraste att leva med för en RA-drabbad, beroende på att dessa symtom har 

en inverkan på välbefinnandet. Symtomen påverkade även varandra, då en led blir 

stel uppstår en spänning som kan leda till smärta. Smärtan bidrog då till minskad 

rörlighet i lederna och den RA-drabbade intar många gånger en skyddsposition, som i 

sin tur leder till mer spänning och inaktivitet. 

 

”… vilket också har gjort att de inte har kunnat träna och rört sig så mycket 
och då får de ännu mer ont, sen så kommer de in i den här smärtcirkeln, det 
vill säga spänning som föder smärta som föder spänning som föder smärta 
och sen går det runt”. P2 

 

Eftersom många sjuka i RA var väderkänsliga och påverkas negativt av bl.a. kalla 

vindar, är ett jämt klimat, utan stora väderomväxlingar, fördelaktigt. Informanterna 

menade att det skulle vara bättre om det var en jämn kall temperatur i Sverige på 

vintern istället för den varierande som nu finns. RA-drabbade personer upplevde ofta 

sina leder som mindre stela och därmed mindre smärta vid en jämnare temperatur. Ett 

varmt jämt klimat upplevdes extra fördelaktigt, då värmen hjälper den drabbade att 

slappna av, vilket ofta leder till en mjukare kropp med minskad led- och muskelvärk.  

 

”När de är här [På Clinica Vintersol] trappar de flesta ned på smärtstillande 
och har en lägre dos även vid hemkomst ett tag.” P1 
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Informanterna menade att leva med smärta är ofta tröttsamt och kan påverka 

drabbade personers välbefinnande negativt. Upplevelsen av smärta var dock 

individuellt och påverkar psyket i olika grad. Människor med ett positivt tänkande 

uppfattade inte smärta på samma sätt som människor med ett negativt tankesätt. I ett 

gynnsamt klimat där RA-drabbade kunde ha det allmänt bra blir det mindre fokus på 

smärtan, smärtan i sig behövde inte minska men den uppfattas mindre på grund utav 

den miljö som ett varmt klimat bidrar till. Även solen kunde ha en god effekt på 

välbefinnandet då bland annat ljuset har en positiv effekt på det psykiska välmåendet. 

 

Förutom smärta fanns det psykiska faktorer som kan påverka välbefinnandet hos RA- 

drabbade. Då kroppen och leder ej fungerar som förut kunde det bli tufft för många 

med förändringar ex. då rörligheten blir sämre, men om smärtan blir mindre orkar 

många ändå leva med dessa förändringar. 

 

Miljö  

 

Positiv sjukvård – att inte bli sin sjukdom 

RA- drabbade patienter var ofta i kontakt med sjukvården, gällande 

antiinflammatorisk behandling, provtagningar eller medicinförändringar. Många 

gånger anlitades sjukvården på grund av negativa anledningar och en gynnsam faktor 

till sjukdomen är då att det ska gå lätt att få den hjälp som krävs.  

 

Ibland kunde friskvård t.ex. utomhusträning vara ett bättre alternativ än sjukvård, 

patienterna kan då uppleva ett mer positivt synsätt än vad sjukhuset kan ge, det är 

vikigt enligt personalen att patienterna inte blir sin sjukdom.  

 

”… jag tror personligen mer på friskvård än på sjukvård om man mår bra, 
med tillgång till sjukvård när man mår sämre. Det är mycket trevligare att 
sitta i bastun och prata mat och vad man gjort på jobbet än att sitta och prata 
om sina diagnoser.” P6 
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Enligt informanterna var det som RA-drabbad vikigt att bli väl informerad om hur 

vardagen ska tacklas och hur de ska orka med all träning. Livet förändrades och 

kriser kan uppstå vid skov och försämring. Många försökte därmed finna nya 

vägar/strategier för att klara av vardagen, en del kan dock behöva hjälp med att finna 

dessa genom råd från sjukvården. Motivation var av stor vikt, individen i fokus och 

kropp och själ hör ihop.  

 

”Det finns ju väldigt mycket att välja på i livet om man bara väljer att inse det 
man kan göra istället… De behöver den här uppeppningen emellan för att 
träna hela livet ut kan bli väldigt tråkigt.” P4 
 

Stress – de egna kraven 

Sjukdomen RA kunde enligt informanterna många gånger utlösas ur någon form av 

stress t.ex. dödsfall eller förlossning, detta innebär att de drabbade är extra 

stresskänsliga. Några negativa situationer i form av stress som kan påverka 

sjukdomen kan vara t.ex. tidspress, då många vill hinna med så mycket som möjligt 

under en rehabilitering. Andra kan ha för höga krav på sig själv och vad de skall 

uppnå främst gällande mål inom rehabiliteringen. 

 

Att få komma ifrån den kalla gråa vintern i Sverige, vistas i sol och värme där miljön 

är avskalad från alla jobbiga moment och vardagssysslor samt som att få tid att tänka 

på sig själv och stärka både kropp och psyke är några faktorer som påverkar den RA-

drabbade positivt menar informanterna. 

 

”…inte behöva städa, diska, tvätta ,laga mat är ju värt så himla mycket. För 
många sliter ju som djur hemma och sen kommer de hit och bara behöver 
tänka på sig själva är ju bra, för det är ju det de ska göra”. P2 

 

Sjukdomen i sig kunde även bidra till att en del känner sig isolerade hemma, inte 

socialt, utan i sin sjukdom. Detta kunde då leda till att somliga RA-drabbade försöker 

hålla god min och inte vill vara den som gnäller vilket i sin tur kan leda till en 

påfrestande situation. 
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Förståelse  

 

Gemenskap – utbyte av erfarenheter 

Informanterna ansåg att RA är en kronisk sjukdom som kunde te sig olika för olika 

personer, en del syns det märkbart på med leddestruktioner och felställningar medan 

det på andra inte syns alls. I vardagen hemma kunde det upplevas utmärkande att vara 

RA-drabbad, t.ex. på arbetsplatsen, eller i hemmet. Som ung reumatiker kunde det 

vara extra jobbigt i skolan där de kanske inte blir förstådd av klasskamrater eller 

lärare och känner då ett utanförskap. Därför var förståelse en viktig faktor för de 

drabbade. På rehabiliteringshemmet Clinica Vintersol var alla ”lika” i det anseendet 

att alla har någon form av funktionshinder. De drabbade kunde då utbyta erfarenheter, 

ge tips till varandra men framförallt känna gemenskap med någon annan som ”vet hur 

det är”.  

 

Informanterna menade att gemenskap kunde leda till grupptryck där de RA-drabbade 

vill hjälpa varandra genom uppmuntran till träning men i vissa fall kan detta bli 

negativt eftersom träningen är individuellt anpassad och alla orkar inte lika mycket 

men vill ändå prestera. Det som var hälsosamt för en person kan vara ohälsosamt för 

en annan.  

 

”…oftast så märker vi att de hjälper varandra om det är någon som är lite 
ledsen eller svag eller så…och de får ofta vänner för livet här…en del är ju 
också ganska ensamma så där hemma, som inte orkar så mycket, kanske 
komma ut och kanske mesta tiden sitter hemma, så att få kompisar och skratta 
och så där det är jätteviktigt”. P4 

 

DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 

Klimatet har en positiv inverkan på RA- drabbade i den mening att värmen gör att 

kroppen och lederna blir mjukare vilket kan leda till minskad smärta, träningen blir 

därmed smidigare och ger snabbare resultat. I en miljö som är avskalad från jobbiga 

moment där den drabbade bara behöver tänka på sig själv och där atmosfären kring 
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sjukvården är positiv, bidrar till att man slappnar av och kan därmed fokusera både på 

kropp och själ. Att känna gemenskap är även en faktor som bidrar positivt till 

sjukdomen och den drabbade, att vara ”en i gruppen” minskar risken för isolering och 

att känna sig förstådd ökar den drabbades självkänsla. Alla dessa faktorer bidrar till 

en minskad sjukdomskänsla och ett ökat välbefinnande. 

 

Att leva med RA innebar många gånger att konstant leva med stelhet och smärta. 

Snabba temperaturförändringar och ett kallt klimat kunde leda till att dessa två 

symtom förvärras. I ett jämnare klimat kunde symtomen dock minska och i ett varmt 

jämnt klimat kan de märkbart förbättras. Detta belyser även Jamison, Anderson och 

Slater (1995) som funnit att smärtan hos majoriteten av deltagarna i en undersökning 

påverkades av väderomväxlingar samt att ett kallt och fuktigt klimat påverkade 

smärtan mest. 

 

Vår åsikt är att det är svårt att påvisa vad som är klimatets och vad som är träningens 

inverkan på sjukdomen. Uppfattningen var att träning i kombination med ett 

fördelaktigt klimat som ex. på Teneriffa, är det som är mest gynnsamt för RA-

drabbade och deras rehabilitering. Då minskade oftast stelheten och smärta, därmed 

förbättras välbefinnandet. Solljuset har för det mesta en positiv effekt på människan, 

sjuk som frisk och vi tror att om ”friska” kan öka sitt välbefinnande med solljus, 

borde effekten bli ännu bättre hos ”den sjuke”. En annan psykologisk faktor som vi 

förmodar kan bidra till ett ökat välbefinnande är snabba positiva resultat i 

rehabiliteringen. På Clinica Vintersol bidrog alla faktorer, såsom ett ständigt varmt 

klimat, träning med snabba resultat och positiv anda, tillsammans till en minskad 

smärta hos RA-drabbade som då visade sig genom att många minskade på 

smärtstillande medicin under vistelsen och en tid efter hemkomst. Vi anser att det 

psykiska, t.ex. att befinna sig på en ”semesterö” och komma ifrån den tråkiga/gråa 

vardagen i Sverige har en stor del av att välbefinnandet ökar under vistelsen.  

 

Att vara omgiven av en positiv miljö, som god sjukvård kan bidra till, kan vara av 

stor vikt då fokus istället riktas på det friska och inte enbart på sjukdomen. Att bli väl 
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informerad som patient och kunna känna trygghet, i den vård som RA - drabbade kan 

vara beroende av, är betydelsefullt för att orka leva med de livsförändringar som 

sjukdomen innebär. Arvidsson et al. (2006) beskriver hur viktigt det är att komma till 

insikt med sin sjukdom för att klara det dagliga livet och känna sig komfortabel i den 

nya livssituationen som sjukdomen RA kan bidra till. Författarna menar att denna 

acceptans erhölls genom god information från sin sjuksköterska, som bör vara 

vidareutbildad inom reumatologi. Författarna ansåg det positivt att ha samma 

sjuksköterska under en längre tid, att ha regelbundna träffar samt att sjuksköterskan 

är lättillgänglig utöver planerad tid, för att en bra relation och trygghet skall uppstå. 

Mäkeläinen, Vehviläinen- Julkunen och Pietilä (2007) menade också att god 

information om sjukdomen kan leda till mindre symtom, såsom minskad smärta och 

stelhet.   

 

Då sjukdomen i sig innehöll flera faktorer som påverkar den drabbade negativt är det 

bra att man genom friskvård i stället för sjukvård skapar en positiv atmosfär. Vi tror 

att genom gruppträning, möta människor och prata om andra saker än sin sjukdom 

kan leda till en uppmuntran och till ett mer positivt synsätt på sin aktuella 

livssituation. Att kunna slappna av, slippa vardagssysslor, stress och lägga all energi 

på sig själv är också av stor vikt då sjukdomen i sig ger en ökad trötthet och minskad 

tolerans mot den stress som vardagen kan ge upphov till. Därför var det också viktigt 

med motivation för att orka klara det dagliga livet samt upprätthålla den regelbundna 

träningen.  

 

Vi tror att när man är drabbad av en kronisk sjukdom innebär det ofta en känsla av att 

vara annorlunda. Det kan handla om att inte klara samma saker som tidigare t.ex. att 

bära bricka i lunchkön eller att gå i trappor. Livet tar en oväntad vändning och de 

drabbade blir plötsligt väldigt utmärkande i samhället, kan kanske inte gå som 

”vanligt” eller ser annorlunda ut på grund av felställningar av leder. Detta tror vi kan 

leda till ett utanförskap och ibland isolering, då rädslan att behöva förklara sin 

situation och inte bli förstådd kan uppstå. Genom att få träffa andra i samma situation 

kan man känna sig sedd på ett annat vis och även förstådd, då personer med liknande 
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problem vet innebörden av att var sjuk. Att få prata med någon som vet vad 

sjukdomen kan leda till, skapar en gemenskap. Enligt Lundman och Jansson (2006) 

kan en upplevelse av skam uppstå då man blir behandlad olika på jobbet, när RA-

drabbade kan behöva olika hjälpmedel, men trots detta värdesätter de kroniskt sjuka 

ändå gemenskapen som jobbet kan bidra med. Att vara sjuk och ensam anses som en 

dubbel börda och kan skapa isolering men genom gemenskap och socialt nätverk 

balanseras detta upp och en sköld mot känslor, depression och smärta skapas. Allt det 

som gemenskap kan tillföra kan dock också innebära en stressfaktor som kan 

försämra sjukdomen och dess symtom. 

 

Vi anser att stress är påfrestande för alla människor och då måste det för 

stresskänsliga människor vara olidligt, med tanke på att de har så mycket annat 

negativt att handskas med såsom smärta, livsstilsförändringar osv. Detta tror vi gäller 

alla människor som drabbats av en kronisk sjukdom och inte enbart Reumatisk Artrit. 

 

Metoddiskussion 

Genom att intervjua personal på anläggningen Clinica Vintersol om deras 

erfarenheter kunde en klarare bild framstå om uppfattningar hur RA-drabbade 

upplever förändringar i sin sjukdom och sitt välbefinnande och i så fall vad som ger 

upphov till dessa. Detta på grund av att personalen jobbar så nära patienterna och kan 

märka de skillnader som uppstår. Eftersom vårt syfte var att undersöka klimatet och 

övriga faktorers inverkan på sjukdomen RA ansåg vi att detta urval var relevant. Det 

vi anser kan ha haft en påverkan på resultatet är den positiva attityd vi mött under 

intervjuerna, vi har fått en uppfattning om att informanterna ibland gjort ”reklam” om 

anläggningen och deras koncept. Visserligen kunde detta bero på att de verkligen tror 

på konceptet, värme och träning, samt ser de stora förändringar som kan uppstå.  

 

Under datainsamlingens gång uppstod ett tekniskt fel på bandinspelaren under en av 

intervjuerna. Inspelningen uteblev och intervjuaren skrev ned intervjun såsom hon 

kom ihåg den. För att upprätthålla de etiska principerna fick informanten läsa igenom 
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texten för att godkänna samt lägga till ytterligare eller ta bort felaktig information. Vi 

anser att detta ej har påverkat resultatet. 

 

De begränsningar som vi anser kan ha påverkat resultatet är att antalet informanter 

kan ha varit för få då en bredare variation i svaren hade varit önskvärd, vilket även 

kan bero på att för få frågor ställdes. En annan begränsning är att vi delade upp 

intervjuerna dvs. intervjuade fyra stycken vardera vilket kan ha gett frågorna olika 

innebörd och ej uppfattats på samma sätt av informanterna. Detta eftersom vi 

använde oss av en informell intervjuteknik istället för en strukturerad. Några utav 

intervjuerna gjordes under begränsad tidsperiod då informanterna själva avsatt för 

liten tid till samtalstillfällerna vilket gjorde att frågorna kanske inte besvarats med 

eftertänksamhet. En utav fördelarna med studien, det vi också nämnt som en 

begränsning, är att vi fått liknande svar/uppfattningar vilket tyder på en mättnad av 

information. En annan fördel var att vi befann oss på Clinica Vintersol under 

datainsamlingen och utförde intervjuerna på plats istället för ex. telefonintervju eller 

enkäter. Detta gjorde att vi kom djupare in i ämnesområdena då informanterna kunde 

förklara sina uppfattningar fullt ut, men även genom ev. ansiktsuttryck och skillnad i 

ljudnivå kunde vi ana när de fanns något mer att berätta. Trost (2005 s. 22) menar att 

telefonintervjuer inte är lämplig då forskaren är ute efter mer djupgående svar. Polit 

och Beck (2004 s. 235) menar också att telefonintervjuer är mindre effektiva och då 

informanten inte upplever en relation till forskaren, då man ej träffas personligen, kan 

denne bli osamarbetsvillig.  

 

Genom att intervjua personal fick vi ta del av flera synvinklar på huruvida RA-

drabbade påverkas av klimatet och övriga faktorer. Dels det patienterna berättar för 

personalen, men också det perspektiv personalen har utifrån mot patienten. 

Ytterligare en fördel med att intervjua personal var att de ser och möter flera olika 

patienter, även många återkommande, och kan därmed se mönster, beteenden och 

förändringar i sjukdomsförloppet. 
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Validitet och reabilitet 

Reabiliteten i arbetet stärktes då vi gjorde en provintervju, med en opartisk 

reumatologsjuksköterska, för att säkerställa att frågeområderna uppfyllde studiens 

syfte. Validiteten har vi stärkt genom trianguleringsformen, investigator triangulation, 

vad gällande analys och analysmetod. Detta genom att vi var två undersökare under 

studien, analyserat informationen tillsammans samt att vi diskuterat analysmetoden 

med vår handledare. Enligt Polit och Beck (2004, s.430-431) kan validiteten stärkas 

med hjälp av investigator triangulation, som uppstår när två eller fler forskare 

analyserar insamlad data. Genom att ta del av andras erfarenheter och kunnande kan 

en mer korrekt slutsats skapas och risken för bias minskar.  

 

I resultatet har vi valt att använda oss av citat, detta för att stärka trovärdigheten. 

Inklusionskriterierna styrkte validiteten då kompetent personal med bred kunskap 

inom ämnesområdet blev intervjuade, en kompetens som erhållits på grund utav att 

personalen träffar och arbetar med flertalet patienter med RA.  

ALLMÄN DISKUSSION 
 

Under denna studie har tankar om framtida forskning kring klimatets inverkan på 

sjukdomen RA uppkommit. Vi tänkte ex. att det skulle vara intressant att få vetskap 

om rehabilitering genom att jämföra en liknande anläggning, med samma koncept 

som Clinica Vintersol, i ett kallare klimat men med en stabil temperatur. Detta skulle 

då ev. kunna påvisa huruvida det varma klimatet verkligen påverkar sjukdomen och 

den drabbade.  

 

Med denna undersökning ville vi få en insikt i hur personer med RA vårdas i ett 

varmare klimat och vilka faktorer som personalen ansåg kunde hjälpa patienter till ett 

bättre välmående. Ur en klinisk synvinkel kan man använda sig utav informanternas 

kunskap och erfarenhet som presenterats i denna studie, i omvårdnad av patienter 

med RA. 
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SLUTSATS 
 

Tidigare forskning har visat att en del människor får minskad symtombild vid vistelse 

i ett varmt klimat. Dock har tidigare studier inte beskrivit några specifika faktorer 

förutom klimatet. I vår studie har vi kommit fram till att flertalet faktorer måste 

kombineras för att smärta och stelhet skall minska och ett ökat välbefinnande skall 

uppstå. Med faktorer menar vi ett varmt och jämt klimat, rehabilitering, 

smärtlindring, god omvårdnad och friskvård. Vi anser att denna goda omvårdnad, 

skall bidra till att människor inte blir sin sjukdom. Detta gäller alla som är drabbade 

av kronisk sjukdom.  
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 
Personalens allmänna erfarenheter av patienter som drabbas av RA. 

• Verksamhetens främsta uppgifter 
• Åldersgrupp 
• Fördelning av män och kvinnor 
• Årstid 
• Återbesök? 

 
Klimatets inverkan på sjukdomen och smärta. 

• Klimatets inverkan på symtom (smärta). 
• Smärtbild (förändras?) 
• Väderomväxlingar på Teneriffa 

 
Välbefinnande vid RA relaterat till dess symtom. 

• Symtom och välbefinnande 
• (Egna erfarenheter?) 
• Ankomst och hemgång 

 
Övriga faktorer som kan påverka sjukdomen. 

• Övriga faktorer 
• Gemenskap 
• Information vid utskrivning 

 
 
 
(Får vi kontakta dig igen om vi i efterhand inser att mer information är nödvändigt?) 


