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Sammanfattning    

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en reumatisk sjukdom hos barn och ungdomar. Årligen 

insjuknar i Sverige 130 till 230 barn och ungdomar. Flickor drabbas oftare än pojkar 

och de flesta insjuknar i ett till fyra års ålder eller i puberteten. Orsaken till JIA är okänd 

men kan ha ett visst ärftligt inslag. Det dominerande symtomet är ledsvullnad som ger 

belastningssvårigheter och morgonstelhet, andra symtom är smärta, sömnsvårigheter, 

trötthet samt påverkan på tillväxt. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva 

hur barn och ungdomar upplever att leva med JIA. Uppsatsen bygger på åtta 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Det framkom att smärta och funktionella 

begränsningar var de dominerande orsakerna till att barn och ungdomar upplever sig 

annorlunda och känner sig utanför. De upplever också att de har för lite kunskap om sin 

sjukdom. Bättre kunskap hos barn och ungdomar om sjukdomen och livssituationen 

leder till ökad självkänsla och större möjligheter att leva öppet med sjukdomen. Har 

omgivningen stor kunskap om patienternas livssituation så har de lättare att acceptera 

dem och inte behandla dem annorlunda.  

 

Nyckelord: Juvenil idiopatisk artrit, barn och ungdomar, upplevelse, smärta, 

funktionella begränsningar. 
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INLEDNING 

Barn och ungdomar med Juvenil idiopatisk artrit (JIA) har ofta en ständigt närvarande 

smärta och funktionella begränsningar av olika slag. Inom hälso- och sjukvård kommer 

vi som sjuksköterskor med stor sannolikhet att träffa på barn och ungdomar med JIA. 

Det är därför viktigt att vi har kunskap om hur dessa barn och ungdomar upplever sin 

situation för att kunna visa förståelse och empati för dem och för att stärka deras 

välbefinnande. Idén till uppsatsen väcktes genom att vi självupplevt denna sjukdom 

eller växt upp med syskon som varit drabbade och vet vilka konsekvenser sjukdomen 

ger. Med den här studien önskar vi att få mer kunskap om hur barn och ungdomar 

upplever att leva med JIA. 

 

Med begreppet barn och ungdomar i arbetet menar vi åldrarna sex till tjugo år. 

 

BAKGRUND 

Juvenil idiopatisk artrit 
Ledgångsreumatism hos barn och ungdomar kallas Juvenil idiopatisk artrit och 

förkortas JIA. Idiopatisk betyder att forskarna idag inte vet orsaken till sjukdomen, 

juvenil att det handlar om barn och artrit är lika med ledinflammation (Hagelberg, 

Andersson-Gäre, Fasth, Månsson & Enman, 2008). 

 
Både barn och vuxna kan drabbas av reumatiska sjukdomar. Olika reumatiska 

sjukdomar hos barn och ungdomar har ofta samma namn som hos vuxna men det 

behöver inte innebära att det är frågan om samma sjukdom (Lindström & Ålund, 1996). 

Årligen insjuknar i Sverige mellan 130 till 230 barn och ungdomar i JIA. Totalt finns 

det i Sverige cirka 1000 till 1500 barn och ungdomar med långvarig JIA (Fasth, 2010). 

Flickor drabbas oftare än pojkar och de flesta insjuknar i ett till fyra års ålder eller i 

puberteten (Karlberg, 2008). 

 

Etiologin till JIA är okänd. Sjukdomen räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar 

(Fasth, 2010). Om etiologin till största delen är okänd så är patogenesen eller 

sjukdomsutvecklingen bättre känd. Det viktigaste kliniska fyndet vid JIA är ledsvullnad 

som beror på såväl ökat innehåll av ledvätska som en förtjockad ledhinna. När leden 

svullnar blir den varm och huden runt leden kan rodna, detta leder till att funktionen 

påverkas och rörelseförmågan minskar (Hagelberg et al., 2008). Det finns olika former 

av JIA och de olika grupperna indelas efter antalet leder som drabbas (Fasth, 2010). 

 

En systemisk form drabbar hela kroppen med ett akut insjuknande i hög feber och med 

påverkat allmäntillstånd, samt symtom från flera organ, dock inte alltid initialt från 

lederna (Karlberg, 2008). 

 

En polyartikulär form eller mångledsjukdom där minst fem leder är angripna (Fasth, 

2010). 

 

En oliguartikulär form där en till fyra leder är angripna. Stora leder som knäleder, 

fotleder, handleder, nacke och käkleder angrips vanligen. Den kallas även för 
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fåledssjukdom och är den vanligaste formen och utgör omkring två tredjedelar av alla 

fall av JIA (Fasth, 2010 Karlberg, 2008). 

 

Prognosen är svår att fastställa då sjukdomsutvecklingen skiftar för varje enskilt barn. 

För barnreumatiker är prognosen bättre än för vuxenreumatiker (Karlberg, 2008). 

 

En del barn insjuknar ofta med symtom från en enda led och då framförallt knäleden 

med belastningssvårigheter, morgonstelhet och så småningom svullnad.  De vanligaste 

symtomen av JIA är smärta, sömnsvårigheter, trötthet samt påverkan på tillväxt 

(Hagelberg et al., 2008). Lokala tillväxtrubbningar förekommer speciellt i knäleden. 

Den inflammatoriska processen ger en ökad blodgenomströmning i tillväxtfogarna och 

därigenom snabbare tillväxt i benet vilket kan leda till benlängds skillnad. Barn och 

ungdomar med framförallt den oliguartikulära formen av JIA kan drabbas av 

inflammation av ögats regnbågshinna, irit. Denna inflammation kan uppkomma 

smygande med synnedsättning som följd och göra pupillerna olikstora (Karlberg, 2008). 

 

Det övergripande målet med all behandling är att ge barn och ungdomar ett så normalt 

liv som möjligt. Detta görs genom att dämpa inflammationen, förhindra att drabbade 

leder förstörs och att behålla de olika ledernas funktion. Det finns ingen botande 

behandling men många mediciner kan minska ledinflammationen och ledförstörelsen 

och därmed skapa förutsättningar för mindre smärta och bättre rörelseförmåga och en 

bra livskvalitet (Fasth, 2010). 

 

Barn och ungdomars resurser 

Med resurser avser Wiklund (2003) allt det människan har tillgång till för att hantera 

lidande och ohälsa och främja sin egen hälsa. Resurserna kan vara inre resurser 

exempelvis förmågan att verbalisera och sätta ord på sitt illabefinnande, tillit samt 

förmåga att reflektera över sina egna tankar och känslor. Det kan också vara yttre 

resurser i form av en strukturerad tillvaro och stöd av vänner och bekanta. 

 

Barn och ungdomar kan uppleva smärtan som molande och ständigt närvarande. Att 

leva med smärta som alltid är närvarande kan innebära ett beroende av sin omgivning. 

Det kan vara svårt att utveckla ett gott självförtroende för att våga säga att hjälp inte 

behövs. Känslan av att såra någon som senare behövs kan vara stor. Smärta och trötthet 

på grund av JIA påfrestar både barn, ungdomar och deras familjers resurser. 

Prioriteringar, mål, behov samt de resurser som finns hos personen själv men även hos 

närstående hjälper den drabbade att klara av vardagen. Att insjukna i JIA innebär oftast 

ett nytt sätt att leva (Hagelberg et al., 2008). 

 

Sjukdoms- och livslidande 

Lidande beskrivs av Wiklund (2003) som den mest centrala upplevelsen i patientens 

värld. Upplevelsen av lidande kan ha sitt ursprung i olika delar av patientens verklighet. 

Beroende på vad orsaken till lidandet är talas det bland annat om sjukdoms- och 

livslidande. De symtom och problem som följer i sjukdomens spår kan leda till det 

lidande som Wiklund (2003) kallar sjukdomslidande. 

 

Livslidandet berör hela människans liv och vår hållning till oss själva och vår 

verklighet. Livslidandet kan vara mer eller mindre påtagligt i människans liv, men det 
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aktualiseras ofta då människan blir sjuk (Wiklund, 2003).  Barn och ungdomar med JIA 

lider av morgonstelhet, speciellt i sjukdomens aktiva fas men stelheten minskar i 

allmänhet under dagen. De har ett rörelsehandikapp åtminstone under perioder av 

försämring och genomgår också en smärtsam process när de börjar bli medvetna om att 

de skiljer sig från andra i sin egen ålder (Karlberg, 2008). 

 

Påverkan på aktivitetsgrad 

Det största hindret för fysisk aktivitet är smärta. Sjukdomsrelaterad smärta som vid 

ledsjukdom hos barn och ungdomar kan både vara akut, långvarig och återkommande. 

Den återkommande smärtan har både akut och långvarig karaktär vilket betyder att 

smärtsamma händelser varvas med smärtfria och smärtfyllda perioder. Det är väsentligt 

att barn och ungdomar med ledsjukdom uppmuntras att delta i fysisk aktivitet för att 

förebygga framtida hälsoproblem orsakade av sämre fysik. Det är också viktigt att den 

fysiska aktiviteten anpassas efter varje barns möjligheter och förutsättningar (Hagelberg 

et al., 2008). 

 

Tillsammans med den medicinska behandlingen utgör sjukgymnastik och arbetsterapi 

en viktig del i behandlingen av barn och ungdomar med JIA (Fasth, 2010). 

Sjukgymnastens arbete är att analysera sjukdomens konsekvenser och förbättra 

förutsättningen för rörelse och fysisk aktivitet. Sjukgymnasten undersöker barnets 

rörelseförmåga där led- muskel- och smärtstatus samt bedömning av aktivitetsförmåga 

ingår. Analysen ligger till grund för målsättningen för sjukgymnastik och 

behandlingsmetod. Arbetsterapeutens metoder består i att identifiera barn och 

ungdomars aktivitetsförmåga, arbeta med att förhindra aktivitetsnedsättning och 

utveckla aktivitetsförmåga. För att barn och ungdomar ska kunna vara så aktiva och 

delaktiga i vardagen som möjligt ordineras tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel 

ska underlätta och/eller möjliggöra en aktivitet genom att avlasta leder och fördela 

kraften och på det sättet öka barnets förmåga. Hjälpmedel provas ut individuellt och 

exempel på hjälpmedel är: förstorat grepp till pennan, kniv med vinklat skaft, arbetsstol 

och rullstol. Syftet med hjälpmedel är att barn och ungdomar ska kunna vara så 

självständiga som möjligt och klara det dagliga livets aktiviteter (Hagelberg et al., 

2008). 

 

Välbefinnande 

Enligt Wiklund (2003) är hälsa en del av människans liv och är beroende av människans 

förhållande till världen, dels av samspelet med den sociala kulturella miljön och dels av 

påverkan från den yttre miljön i form av bland annat klimat och stress. Människan har 

också ett biologiskt arv som är betydelsefullt för hälsan. Hälsa är således relaterad till 

hela människan och kan beskrivas som en upplevelse av bland annat välbefinnande.  

 

När barn och ungdomar insjuknar i JIA kan deras välbefinnande påverkas. Många har 

aldrig hört talas om sjukdomen och har svårt att förstå vad det innebär och hur det 

kommer att påverka dem. Tonåringar som just börjat sin frigörelseprocess drabbas 

särskilt. De blir plötsligt mer beroende av sina föräldrar och kan uppleva sig annorlunda 

rent kroppsligt och avvikande mot kamraterna (Fasth, 2010). Enligt Wiklund (2003) 

talar Meleau-Ponty om den subjektiva kroppen där kroppen blir ett säte inte bara för 

människans upplevelser utan också för identiteten. Genom våra sinnen, det vi med 

kroppen ser, hör och känner, skapar vi oss en bild av oss själva och den värld vi lever i. 
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Det innebär också att om kroppen förändras, till exempel som en konsekvens av 

sjukdom eller skada, förändras människans upplevelse av sig själv och hennes tillgång 

till världen. 

 

Vårdrelation 

I en vårdande relation är målsättningen att vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande 

och främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Sjuksköterskan är oftast den första person som barn, ungdomar och 

dess familjer träffar. För dem har sjuksköterskan en stödjande, undervisande, 

förmedlande och behandlande roll. Sjuksköterskan står för mycket av kontinuiteten och 

tryggheten och är oftast den som finns tillgänglig när barn, ungdomar och dess familjer 

behöver stöd. Omgivningen och dess reaktioner i mötet med barn och ungdomar med 

JIA bidrar till hur barn och ungdomar upplever att leva med sjukdomen (Hagelberg et 

al., 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige insjuknar årligen mellan 130 till 230 barn och ungdomar i Juvenil idiopatisk 

artrit (JIA). Att leva med sjukdomen leder ofta till att barn och ungdomars 

välbefinnande förändras och att ett sjukdomslidande med symtom som smärta och 

trötthet kan uppkomma. Deras vardagsliv kan periodvis vara begränsat i bland annat 

fysisk aktivitet på grund av smärtan. Smärta kan också tänkas leda till att barn och 

ungdomar känner sig beroende av sin omgivning för att få hjälp att klara av sitt 

vardagsliv. Som sjuksköterska är det viktigt att jobba efter målsättningen att lindra 

lidande och främja hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar med JIA. Det är 

också viktigt med en bra vårdrelation för att lättare få en förståelse för dessa barn och 

ungdomar och deras egna upplevelser av att leva med JIA, och därigenom bidra med att 

göra det lättare för dem att leva med och hantera sin sjukdom. 

 

SYFTE 

Syfte är att beskriva hur barn och ungdomar upplever att leva med Juvenil idiopatisk 

artrit. 

 

METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har valts ut och 

granskats systematiskt. 

 

Datainsamling och material 

Artikelsökning har gjorts i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl användes för att det 

är en vårdvetenskaplig databas och Pubmed för att det är en databas med artiklar inom 

vård och medicin. Sökorden som användes är Juvenile idiopathic arthritis, pain, 

experience, exercise, life quality, psychosocial functional och adolescents.   
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Inklusionskriterier 

 

 Vetenskapligt granskade genom så kallad peer reviewing 

 Kvalitativa studier 

 Bygga på barn och ungdomars upplevelser 

 Inte vara äldre än från 1998 

 

Exklusionskriterier 

 

 Föräldrars och närståendes perspektiv 

 Kvantitativa studier 

 Medicinska studier 

 

I Cinahl gav kombinationen av sökorden ”Juvenile idiopathic arthritis” och 

”experience” fem träffar där en artikel täckte alla våra inklusionskriterier. 

Kombinationen ”Juvenile idiopathic arthritis” och” pain” gav 27 träffar där en artikel 

omfattande alla våra inklusionkriterier. I Pubmed kombinerades följande sökord 

”Juvenile idiopathic arthritis”, ”pain” och ”experience” och gav 36 träffar där en artikel 

täckte våra inklusionkriterier ”Juvenile idiopathic arthritis”, ”pain”, ”adolescents” och 

”lifequality” gav 101 träffar där en omfattade våra inklusionskriterier.  

 

Vi inkluderade även två artiklar som hittades genom andra artiklars referenslistor och 

som uppfyllde inklusionkriteriet. Två artiklar, som berör upplevelser av att leva med 

JIA inkluderades i vårt resultat även om inte åldersinklusionskriteriet uppfylldes. Vissa 

artiklar återkom vid olika sökordskombinationer och i olika databaser och våra sökord 

sattes ihop på olika sätt men inga nya artiklar som svarade på vårt syfte tillkom. 

 

Samtliga åtta artiklar kvalitetsgranskades efter Critical Appraised Program (CASP) som 

består av tio frågor som hjälper till att kvalitetsgranska kvalitativa studier (Bilaga 2). 

Utifrån vårt syfte höll sex artiklar hög kvalitet och två medel till hög kvalitet. Vi 

bestämde oss för att använda alla då alla var intressanta i förhållande till vårt syfte. 

 

De utvalda åtta artiklarna bygger på 119 barn och ungdomars upplevelser av att leva 

med JIA, i åldrarna sex till 38 år. En artikel inriktar sig på personer mellan 18 till 30 år 

och en annan mellan 22 till 38 år och dessa artiklar uppfylldes således inte 

inkusionkriteriet om ålder. I dessa artiklar berättar deltagarna om sina upplevelser under 

barn och ungdomsåren och det är det som de kommer ihåg som vi analyserat. Vi har 

funnit att resultaten i dessa artiklar är relevanta i förhållandet till vårt syfte och valde 

därför att inkludera dem. Alla artiklar är från olika delar av världen och är intervju 

studier (Bilaga 1). 

 

Evans analysmodell 

Vi har använt oss av en analysmodell enligt Evans (2002). Denna modell innehåller fyra 

steg för att underlätta sammanställningen av material från kvalitativa studier. Det första 

steget (datainsamling) är att samla ihop material som kan användas till uppsatsens 

resultat, bestämma inklusions och exklusionskriterier samt att skildra hur 

litteratursökningen gick till. Steg två (identifiering av huvudfynd) innebär att läsa 

igenom det samlade datamaterialet noga och få en uppfattning om studierna som helhet 
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samt identifiera huvudfynd, det vill säga identifiera text från artiklarnas resultatdel som 

svarar an till vårt valda syfte, koda dessa och därefter sammanställa dem. I steg tre 

(temajämförelse) jämförs de olika studiernas kodord och likheter och olikheter bestäms. 

Kodorden sätts därefter ihop i subteman som sedan paras ihop till övergripande teman. I 

steg fyra (beskrivning av fenomenet) kontrolleras att de teman som identifierats 

stämmer överens med och representerar innehållet i artiklarna och de nya temana och 

subtemana beskrivs och bearbetas tydligt. 

 

 

Dataanalys 
Identifiering av huvudfynd: I detta stadium av arbetet arbetade vi på två olika håll för att 

inte inverka på varandras resultat. Artiklarna som valts ut lästes upprepade gånger och 

huvudfynd sorterades ut, det vill säga text i artiklarnas resultatdel som beskrev barn och 

ungdomars upplevelser med JIA. Varje artikel tilldelades ett nummer. Artiklarnas 

huvudfynd markerades med färgpennor och kodades i likheter och skillnader.  

 

Temajämförelse: Vi jämförde våra kodord och sammanställde dem till fem huvudteman 

och tolv subteman. Efter en andra analys minskades materialet till tre huvudteman och 

sju subteman för att vi ansåg att de gav en bättre och mer tydlig beskrivning av 

fenomenet. 

 

Beskrivning av fenomenet: Tillförlitligheten av de framkomna temana och subtemana 

kontrollerade vi genom att artiklarnas resultat lästes flera gånger av oss båda. Vi 

arbetade oss igenom varje artikel noggrant och redovisade varje huvudtema och 

subtema var för sig. Citat plockades ut för att förstärka trovärdigheten av våra teman.  

 

I tabellen nedan redovisas våra huvudteman respektive subteman, 

 

Att uppleva 

begränsningar 

Att uppleva möjligheter Att sakna information 

och kunskap 

-Att leva med smärta 

-Att leva med funktionella 

begränsningar 

-Att känna sig stark av sina   

erfarenheter 

-Att känna sig som alla 

andra 

- Att känna förståelse från 

anhöriga och kamrater 

- Att känna behov av att 

förstå sin sjukdom 

-Att känna behov av att 

hantera sin vardag  

 

 

RESULTAT 
 

Att uppleva begränsningar 

 
Att leva med smärta 

Vardagslivet består av ständigt närvarande smärta och detta är den dominerande orsaken 

till de begränsningar i livskvalitet som barn och ungdomar med JIA upplever. De 

känner generellt att livet vore så mycket enklare utan de begränsningar som sjukdomen 

medför och lever med känslan av att inte kunna göra de saker som de gärna vill samt att 
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leva det liv som deras friska kamrater gör. Smärtan varierar emellertid mycket och det 

bidrar till att barn och ungdomar upplever att de ena dagen lever ett normalt liv medan 

den andra dagen tar smärtan över (De Monte, Rodger, Jones & Broderick, 2009; 

Hacket, 2003 Sällfors, Fasth & Hallberg, 2002; Woodgate, 1998).  

 

Kallt väder förvärrar smärtan och detta i sin tur påverkar välbefinnandet. Detta leder till 

att barn och ungdomar oftast vill leka inomhus och därför gärna stannar inne på 

skolrasterna. Detta i sin tur leder till begränsningar i kamratskap¸ antingen träffar de 

bara barn och ungdomar som också kan tänka sig att vara inomhus eller så får de leka 

ensamma därför att inga andra vill vara inomhus (Hacket, 2003; Sällfors et al., 2002). 

 

 I feel quite sad ‘cause they´ve gone without me, they run off ahead of you and you 

can´t run ahead (Hacket, 2003, s. 307). 

 

För en del barn och ungdomar leder smärtan till störd sömn, som i sin tur leder till 

trötthet och begränsningar av fysisk aktivitet. De lär sig efterhand att hantera tröttheten 

genom att undvika vissa aktiviteter, sätta gränser och använda hjälpmedel som 

exempelvis en rullstol för långa avstånd (Eyckmans, Hilderson, Westhovens, Wouter & 

Moons, 2010). 

 

…..Come on now. Being kept awake at night by the pain, now that is the hardest 

to bear (Eyckmans et al., 2010). 

 

Barn och ungdomar i en artikel skriven av Sällfors et al., (2002) finner att smärtan och 

deras funktionella begränsningar gör att det blir svårt att vara spontan och impulsiv 

vilket leder till förtvivlan, reservation, ledsenhet, aggression och ätstörningar, något 

som i sin tur kan leda till att smärtan upplevs som värre. 

 

The sadder you get the more it hurst....That´s it, basically...The more negative 

your thoughts, the more it hurts (Sällfors et al., 2002, s. 501). 

 

Att leva med funktionella begränsningar 

Sjukdomen medför ofta funktionella begränsningar både på grund av smärtan men 

också på grund av inskränkt rörlighet. Barn och ungdomar anger ofta att dessa 

funktionella begränsningar påverkar deras möjlighet att medverka i skolan och i fysiska 

aktiviteter. Även vardagsaktiviteter som hobby och sport blir drabbade. Små saker som 

att bära skolväskan och promenader upplevs besvärligt.  En del barn och ungdomar 

väljer att sitta och titta på när deras kamrater utför aktiviteter för att eventuellt kunna 

medverka vid ett senare tillfälle, kanske i ett lugnare tempo och med något hjälpmedel. 

De beskriver också att de deltar i aktiviteter så mycket de orkar i de symtomfria 

perioderna och ser alltid till att ha en alternativ aktivitet för att slippa bli besvikna vid 

återfall av sjukdomen. Med tiden har de lärt sig att leva en dag i taget. Barn och 

ungdomar upplever att det är lätt att bli misstrodda av lärare, vårdpersonal och i 

samhället, eftersom de funktionella begränsningarna varierar så mycket mellan 

symtomfria perioder och återfall av sjukdomen. Barn och ungdomar upplever att de är 

normala under de symtomfria perioderna medan de i återfall av sjukdomen känner att 

livet är mycket svårt och besvärligt (De Monte et al,. 2009; Eyckmans et al., 2010; 
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Hacket, 2003; Sällfors et al., 2002; Woodgate, 1998; Östlie Landgraff, Johansson & 

Möller, 2009).  

 

Using crutches at the same as you look perfectly healthy isn´t easy, because I used 

crutches when I walked to school in the morning, you see and then I just picked 

them up and ran home in the afternoon (Östlie et al., 2009, s. 670). 

 

Barn och ungdomar i artiklar skrivna av Eyckmans et al., (2010) och Woodgate (1998)  

anger att de funktionella begränsningarna leder till att de måste vara mera disciplinerade 

för att rätta sig efter sina begränsningar och lyssna på när kroppen säger ifrån. De 

upplever sig annorlunda på grund av sina funktionella begränsningar, svullna leder och 

biverkningar av mediciner. Detta påverkar deras kroppsuppfattning och självförtroende. 

Återfall i sjukdomen är mardrömsliknande och beskrivs av en del som ett helvete. 

Vidare känner barn och ungdomar att de måste kämpa mycket mer i livet än deras friska 

kamrater genom att träna dagligen, äta mediciner och hantera sin frustration. 

 

Att inte känna sig som alla andra är ett resultat av de funktionella begränsningarna som 

till exempel att inte kunna springa ordentligt och därigenom gå miste om saker som 

andra barn och ungdomar kan göra. Att inte känna sig som andra leder till att många 

barn och ungdomar vill hålla sin sjukdom hemlig. Det visar sig emellertid att andra kan 

vara väldigt öppna med sin situation (De Monte et al., 2009). 

 

My close friends know but not many other friends, because sometimes they go off 

and tell other people and I don´t want everyone knowing. I´m worried about 

getting teased and it´s a bit embarrassing (De Monte et al., 2009, s.361). 

 

Barn och ungdomars största oro är att de ska få begränsningar i kamratskap och att inte 

bli accepterade som de är (Barlow, Shaw & Harrison, 1999). Många barn och ungdomar 

känner förståelse från sina kamrater och familjer och att det är viktigt för dem, men 

samtidigt finns det också stunder då de blir betraktade som annorlunda även av deras 

kamrater och familjer (Sällfors et al., 2002; Woodgate, 1998).   

 

Barn och ungdomar upplever att de blir påverkade av reaktioner från omgivningen på 

grund av brist på förståelse över de funktionella begränsningar som JIA medför. De 

pekar på att det är viktigt att få stöd och att bli trodda och det gäller såväl i skolan som i 

kontakt med vårdpersonal. Något överraskande anger de att de upplever begränsad 

förståelse och stöd från vårdpersonal. De upplever också att det finns problem i skolan 

på grund av lärarnas brist på förståelse och känner sig diskriminerade. För att få en ökad 

förståelse bland skolpersonal finner barn och ungdomar att det är viktigt att 

skolsköterskan tar sitt upplysningsansvar om sjukdomen JIA och dess följder (Barlow et 

al., 1999; Sällfors et al., 2002). 

 

When someone´s was invisible it seemed to be more difficult for others to 

understand them... (Sällfors et al., 2002, s. 500). 

 

De funktionella begränsningarna kan också leda till ett beroende av föräldrar eller annan 

närstående för att klara av det vardagliga livet. För det mesta försöker barn och 

ungdomar dock att klara sig så mycket som det bara går själva. Ibland upplever de att de 
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blir osäkra och försiktiga när de ska be om hjälp för att inte såra någon som de senare 

behöver hjälp av (Sällfors et al., 2002; Östlie et al., 2009). Känslan av att inte kunna 

vara självständiga leder till att barn och ungdomar ofta känner sig oroliga för framtiden 

och över hur sjukdomen och dess begränsningar kommer att påverka deras möjligheter 

till att studera och arbeta. Samtidigt som de oroar sig vill barn och ungdomar inte att 

sjukdomen och dess begränsningar ska påverka deras framtidsplaner (De Monte et al., 

2009; Eyckmans et al., 2010; Östlie et al., 2009). 

 

It´s a bit difficult you know…to say this every time you get to the door:”Would 

you mind opening for me? (Sällfors et al., 2002, s.500). 

 

Barn och ungdomar uppger att de ofta blir överbeskyddade av deras föräldrar, 

släktingar, kamrater och skolpersonal och detta leder till att de känner begränsningar till 

aktiviteter som de själva känner att de kan klara av (Hacket, 2003). 

 

Sometimes I wish that I could do it, but it´s my mum and dad think, and because 

I´ve got arthritis I listen to them because they´re just trying to help me (Hacket, 

2003, s. 306). 

 

Att uppleva möjligheter 

 
Att känna sig stark av sina erfarenheter 

Barn och ungdomar i artikel skriven av Eyckmans et al., (2010) uppger att de har lärt 

sig att klara av sina funktionella begränsningar och hantera det vardagliga livet. JIA har 

lett till att de har utvecklat en styrka att hantera sjukdomen, eftersom de inte vill att 

sjukdomen ska kontrollera deras liv, ser de möjligheter istället för begränsningar och 

hinder. De försöker leva efter att det alltid finns de som har det värre. 

 

Rheumatism...bah! To be told that would come as a bit of shock. But cancer or 

something equally serious….now that would REALLY get me down. After all 

rheumatism won´t kill you, will it? (Eyckmans et al., 2010). 

 

Som tidigare beskrivits orsakar sjukdomen mycket smärta och förtvivlan, något som 

påverkar självkänslan. I längden upplever emellertid barn och ungdomar att 

konsekvenserna av JIA inte bara är en börda utan att den även ger värdefull kunskap 

och viktiga erfarenheter. De får styrka och kunskap att kämpa vidare, ta vara på 

möjligheter och fokusera mer på tillgångar än svagheter (Östlie et al., 2009). 

 

Barn och ungdomar upplever stark oro över sin hälsa, sjukdomens komplikationer och 

de konsekvenser sjukdomen medför. Detta leder till ångest och lidande. Utifrån detta 

upplever glädjande nog barn och ungdomar ändå att de tycker att det är viktigt att 

försöka att inte oroa sig mer än nödvändigt och att i stället försöka tänka positivt och 

fokusera på möjligheter och göra det bästa av situationen genom att ta hand om sig själv 

och sin sjukdom (Sällfors et al., 2002; Woodgate, 1998).  

 

Styrkan och erfarenheten som barn och ungdomar upplever att de får av att leva med 

JIA gör att vissa väljer utbildning efter sin möjlighet att klara av fysisk aktivitet medan 
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andra vägrar att acceptera sina begränsningar (De Monte et al., 2009; Östlie et al., 

2008). 

 

I think I´ve sort of worked what I want to do around what I can do. Obviously I 

can´t be a sportsman because it´s going to be hard on my joints, but the jobs that I 

want to do. Is what I´m interested in and I think they are able to be catered to 

your needs (De Monte et al., 2009, s. 361). 

  

Att känna sig som alla andra 

Barn och ungdomar upplever en enorm samhörighet och frihet tillsammans med 

jämbördiga. Att möta dessa personer med JIA ger en möjlighet till att känna sig som en 

i mängden och inte behöva känna sig annorlunda. Gemenskap med jämbördiga upplevs 

av barn och ungdomar som väldigt stimulerande och värdefullt angående sina egna 

upplevelser av sjukdomen. Organiserade stödgrupper och läger upplever barn och 

ungdomar som mycket positivt (De Monte et al., 2009; Sällfors et al., 2002;  Östlie et 

al., 2009).  

 

It´s nice to know that you can meet other people and know they´ve got it as well 

and you can talk about it with them (De Monte et al., 2009, s. 361). 

 

Gemenskap med jämbördiga leder också till att barn och ungdomar får en möjlighet till 

att känna sig mindre isolerade. Barn och ungdomar upplever att de har stor nytta av att 

använda webbaserade chatrum och medverka i diskussionsgrupper, där man kan läsa 

positiva historier om hur andra har lärt sig att leva med JIA (Barlow et al., 1999; 

Stinson et al., 2008). 

 

It always felt like I was the only person on earth that had arthritis but I met a 

whole bunch of other kids who had it and I´m not the only one, it makes you feel a 

lot better (Stinson et al., 2008, s.69). 

 

Att känna förståelse från anhöriga och kamrater 

Barn och ungdomarna upplever att det är viktigt att ha möjlighet att ha någon att prata 

med. Detta fungerar lättare och bättre med familj och kamrater än med professionell 

personal. Barn och ungdomar upplever att professionella har svårt att förstå hur det är 

att leva med JIA. Vissa barn och ungdomar har dock förståelse för att alla inte kan vara 

insatta i hur det är att leva med denna sjukdom (Woodgate, 1998). 

 

Barn och ungdomar i artikeln skriven av Eyckmans et al., (2010) upplever att de har 

kamrater som förstår deras situation och som stöttar och assisterar dem vid behov. Bra 

kamratskap ger möjlighet till att barn och ungdomar får en trygg uppväxt, då 

tillknytningen till en grupp av kamrater är viktigt under den här delen av livet.  

 

And, huh, then there´s my pals, who… huh…. Were such great supports to me 

during a period of pivotal importance… People who know me well know that and 

… huh….. I have a really close-knit circle of friends to whom I can say, quite 

frankly,”No, I don´t feel at all well or I´m not feeling good enough to go out with 

you this evening” (Eyckmans et al., 2010). 
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Att sakna information och kunskap 

 

Att känna behov av att förstå sin sjukdom 

Barn och ungdomar med JIA upplever att det är ett stort hål mellan den information de 

får och den information de behöver för att hantera JIA. De har svårigheter att ställa 

frågor vid möte med vårdpersonal och att förstå och komma ihåg muntlig information. 

Bristen på information leder till att barn och ungdomar får svårigheter att hantera JIA. 

De upplever att de har dålig kunskap över vilka konsekvenser som sjukdomen kan 

medföra och att det finns dåliga och bra dagar och stora variationer på symtomen 

(Barlow et al., 1999; Eyckmans et al., 2010; Stinson et al., 2008). 

 

You sit there and you think ´Well I should of ask this and I should of ask that´, but 

you can´t and it´s another six months away before you see the doctor again 

(Barlow et al., 1999, s. 602). 

 

Barn och ungdomar finner att lättillgänglig kunskap från exempelvis vårdpersonal och 

anhöriga hjälper dem att klara av sin sjukdom. En del barn och ungdomar är motiverade 

att skaffa kunskap från böcker och internet på egen hand och tycker att vårdrelationer är 

viktiga för deras kunskap om sjukdomen. Kunskap om sjukdomen ger möjlighet att 

själv föra en dialog med sin läkare och att berätta om sin sjukdom med mer 

självsäkerhet och bekvämlighet för sin omgivning. En del barn och ungdomar upplever 

att det är tryggt att ha med sig en anhörig vid läkarbesök som ett extra öra (De Monte et 

al., 2009; Stinson et al., 2008). 

 

You would understand what is going on. You´d be able to be okay, this is what is 

happening in my body…When you don´t know you get anxious and kind of a bit 

scared. If you were to know you wouldn´t be less in pain, but you´d be more 

relaxed. You´d be like okay: I know what is going on (Stinson et al., 2008, s. 69). 

 

 

Att känna behov av att hantera sin vardag 

Patienter med JIA tar ofta många mediciner. En långvarig medicinering är en börda inte 

minst då många läkemedel har biverkningar som kan vara besvärliga. Det största 

problemet i detta sammanhang tycks emellertid vara bristen på kunskap och information 

om medicineringen. Barn och ungdomar anger att det är viktigt att veta varför de ska ta 

vissa mediciner och vilka biverkningar de har. De upplever att genom att ha stor 

kunskap om sjukdomens behandling blir det lättare att hantera den (Barlow et al., 1999; 

Eyckmans et al., 2010). 

 

I´d like to know what I was taking them for, not just take them (Barlow et al., 

1999, s. 603). 

  

Barn och ungdomar upplever att de har för lite kunskap om hur JIA påverkar deras 

funktionella begränsningar. Även om de är medvetna om hur viktig det är med träning 

och fysisk aktivitet tycker de att det är tråkigt. Barn och ungdomar har förståelse för att 

träning och aktivitet är viktigt för deras ledvärk och stelhet men anger däremot att de 

har för lite kunskap om den långsiktiga betydelsen av träning och fysisk aktivitet. De 

följer inte sina träningsprogram till fullo och utför inte vad deras sjukgymnast har sagt 
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åt dem att göra. Således hittar de alltid på ursäkter som tidsbrist, enformighet, glömska 

och smärta. Intressant nog tycker barn och ungdomar däremot ofta att gruppträning 

tillsammans med andra barn med JIA är positivt (Barlow, 1999; De Monte et al., 2009; 

Stinson et al., 2008). 

 

I´m supposed to do it once a day but I kind of turned into once a week (De Monte 

et al., 2009, s. 362). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie med syftet att beskriva barn och 

ungdomars upplevelser av att leva med JIA.  Totalt har vi använt oss av åtta artiklar. För 

att få ännu bättre underlag för vår studie hade ett fler antal artiklar varit önskvärt.  

Under datainsamlingen insåg vi ganska snabbt att antalet kvalitativa artiklar ur detta 

perspektiv var begränsat. Vi ville behålla barn och ungdomsperspektivet och genom att 

ändra tiden i inklusionskriterierna till att omfatta artiklar från och med 1998 fann vi 

ytterligare artiklar. Vi ansåg att dessa två artiklar gav ytterligare stöd för vårt syfte och 

valde därför att inkludera dem.  

 

När vi läste igenom våra utvalda artiklar för identifiering av huvudfynd arbetade vi på 

två olika håll för att inte inverka på varandras resultat. Vi menar att texter kan tolkas på 

olika sätt av olika läsare och genom att inte läsa tillsammans möjliggjordes olika 

tolkningar. 

 

När vi valde ut två artiklar som inte uppfyllde åldersinklusionkriteriet hade vi i åtanke 

att minnet inte alltid behöver vara pålitligt och att behandlingsformer har utvecklats 

under en 15 till 20 års period. Vi har även tagit hänsyn till våra egna erfarenheter som 

bekräftar att minnet av upplevelsen inte försvagats med åren. Enligt Derwinger (2003) 

är de episodiska minnena unika och självupplevda, och kan ofta dateras i tid och rum. 

De episodiska minnena är personligt upplevda och är ofta färgrika och känslofulla. Det 

vi erfor för länge sedan och som vi kanske berättat många gånger sitter kvar i minnet för 

det mesta väldigt bra. 

 

En artikel vänder sig både till föräldrar och barn och där har vi analyserat barns 

uttalande. En artikel beskriver hur det är att leva med kronisk sjukdom och där har barn 

och ungdomar med olika kroniska sjukdomar medverkat. Vi har analyserat upplevelser 

från barn och ungdomar med JIA och upplevelser som framkom tydligt i artikeln som 

var gemensamt för alla.  

 

Vi har analyserat våra artiklar utifrån Evans (2002) analysmodell. Detta hjälpte oss att 

hitta gemensamma teman, likheter och skillnader i våra valda artiklar. Vi anser att vår 

litteraturstudie har fått en större tillförlitlighet genom att vi har arbetat utefter en 

analysmodell. En svaghet i arbetet kan vara att alla våra utvalda artiklar är skrivna på 

engelska och översatts till svenska och detta kan leda till eventuella misstolkningar. 

Styrkan med arbetet är att vi har artiklar från olika delar av världen något som leder till 

att vi har fått en studie som inkluderar barn och ungdomar från hela världen. 
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Resultatdiskussion 
Vi har valt att diskutera två teman som framkommit i vårt resultat. Att leva med 

funktionella begränsningar och Att känna behov av att förstå sin sjukdom. 

 
Wiklund (2003) skriver att upplevelsen av att vara begränsad kan förstås som en 

oförmåga att genomföra olika aktiviteter som man anser hör till ett fullgott liv. Vårt 

resultat visar även att barn och ungdomar med JIA upplever en bristande information 

om sin sjukdom. De upplever att de har svårt att ställa frågor vid möte med 

vårdpersonal och att förstå och komma ihåg muntlig information. Bristen på 

information leder till att de har svårigheter att hantera JIA (Barlow et al., 1999; 

Eyckmans et al., 2010).  

 

Resultatet visar att funktionella begränsningar påverkar barn och ungdomars 

kroppsuppfattning och självförtroende (Eyckmans et al., 2010; Woodgate, 1998). 

Wiklund (2003) skriver att en förändrad kropp innebär att vi upplever oss själva på ett 

nytt sätt, men kan också leda till att andra börjar behandla oss annorlunda. Att leva med 

funktionella begränsningar innebär bland annat att barn och ungdomar med JIA 

upplever att de inte är som alla andra friska kamrater, deras största oro är att inte få 

kamrater och social acceptans (Barlow et al., 1999).  

 

En av författarna av denna uppsats bekräftar genom starka minnen, att det var en svår 

upplevelse att känna sig annorlunda. I tonåren vill man inget annat än att smälta in och 

känna sig som alla andra kamrater. Detta skulle eventuellt kunna lösas genom att 

anordna gemensamma aktiviteter en dag i veckan på skolrasten där alla såväl friska som 

sjuka kan medverka. Vi anser också att det borde ordnas regelbundna läger och resor för 

barn och ungdomar med JIA. Det ska även vara lätt att få ekonomiskt stöd framförallt 

för familjer där behovet finns. Allt detta för att barn och ungdomar lättare skall kunna 

medverka vid dessa träffar som är så viktiga för deras välbefinnande. 

 

Vi tror att barn och ungdomar med andra kroniska sjukdomar har liknande upplevelser 

och behov som barn och ungdomar med JIA. Därför är det bra om dessa läger och resor 

ibland anordnas tillsammans med andra kroniskt sjuka barn och ungdomar, för utbyte av 

erfarenheter och för att få möjlighet till en större och bredare bekantskapskrets. Taylor, 

Gibson och Franck (2008) bekräftar att vänskap med andra kroniskt sjuka barn och 

ungdomar är viktigt, för att de då har möjlighet till att vara sig själva och utbyta 

erfarenheter. Däremot är det viktigt att barn och ungdomar med JIA inte bara umgås 

med andra som befinner sig i liknande situation utan även känner att de bör umgås med 

sina friska kamrater och inte undvika situationer där de känner sig annorlunda. Kanske 

kan även friska barn bjudas in att medverka vid läger och resor. Det kan möjligen också 

förebyggas med bra information om barn och ungdomars sjukdomssituation till 

omgivningen, vilket i sin tur kan möjliggöras om barn och ungdomar själva känner att 

de har en stor kunskap om sin sjukdom och har möjlighet till att informera sina kamrater 

om sin situation. Tyvärr visar vårt resultat att barn och ungdomar upplever stora brister i 

den information och kunskap om JIA som de får och som de behöver för att hantera sin 

sjukdom på ett bra sätt (Barlow et al., 1999; Eyckmans et al., 2010).   
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Att uppleva kunskapsbrist om sin sjukdom är för oss förvånansvärt då vi själva känner 

att information är en stor del av vårdpersonalens arbete. Vad kan göras för att 

vårdpersonal kan bli bättre på detta? Framförallt behöver vårdpersonal bli medvetna om 

att patienter med JIA känner att de inte har tillräckligt kunskap om sjukdomen och 

därmed har svårt att informera sin omgivning. Det är viktigt att informera både muntligt 

och skriftligt och att bli övertygad om att patienterna har förstått. Enligt Bergh (2003) är 

det viktigt att sjuksköterskan använder sig av upprepningar av given information för att 

vara säker på att patienter och närstående har förstått. Vi anser att det också bör satsas 

på utbildning för vårdpersonal för att skapa bakgrund inför informations tillfällen. Detta 

kan göras genom att bjuda in familjer som är drabbade av JIA för att informera 

vårdpersonal om deras livssituation och därigenom ge vårdpersonalen större förståelse 

för hur det är att leva med JIA. Det är viktigt att barn och ungdomar får så mycket 

kunskap av sin sjukdom som möjligt, att de känner sig trygga med att själva kunna 

informera sin omgivning och att man stödjer dem på ett sätt så att de känner att de kan 

hantera en sådan situation. I dagens samhälle finns det coacher för alla möjliga 

livssituationer som till exempel karriärscoach och viktcoach. Coachens arbete består i 

att trigga den självstyrka och potential som finns i varje individ (Egidius, 2008). Det 

vore bra för barn och ungdomar med JIA att ha en coach som inte är vårdinriktad utan 

som istället ska hjälpa dem med att hantera och acceptera sin sjukdom. Detta kan lättare 

hjälpa dem att vara öppna med sin sjukdom och bli en starkare och mer självsäker 

individ. Med ett bra självförtroende och styrka blir det lättare att informera 

omgivningen om sin sjukdomssituation. Det vore också bra om någon av 

vårdpersonalen skulle kunna närvara och stötta samt svara på frågor vid barn och 

ungdomars informationstillfällen som exempelvis i skolan.  

 

En sjuksköterska vid barn- och ungdomssjukhuset i Lund beskriver att hon ser 

informationsöverföring som hennes mest centrala uppgift och mycket tid används just 

till att berätta om sjukdomen och informera om läkemedel (Forslin, 2010). Vid en sådan 

här situation är de nödvändigt med en bra vårdrelation, så att patienten känner sig trygg 

i situationen och är mottaglig för information. Enligt Dahlberg et al., (2003) ligger 

ansvaret för vårdrelationen alltid hos vårdaren och det är därför också vårdarens ansvar 

att vårdrelationen blir positiv. Det är också vårdarens ansvar att förhindra att en 

livsförstörande relation och ett vårdlidande uppstår. Enligt Eriksson (1994) kan 

vårdlidandet innebära att patienten känner sig kränkt, då värdet som människa fråntas. 

Då barn och ungdomar oftast är mycket kunniga och intresserade av datorer, finns det 

stora möjligheter att få information och kunskap på egenhand utan hjälp av 

vårdpersonal. Vi tycker att det vore bra om det fanns lättillgängliga 

utbildningsmöjligheter om JIA via internet, så att barn och ungdomar lättare kan lära sig 

om sin sjukdom och få kunskap om hur de kan förbättra sin livskvalitet.  Detta betonar 

även Stinson et al.,(2010) som belyser att en sjukdomskurs via internet gör det lättare 

för barn och ungdomar att uppnå sina mål, som att ta sina mediciner kontinuerligt, 

förbättra sina sjukdomskunskaper och lättare hantera sin smärta. 

 

Vi tror att kärnan till alla upplevelser hos barn och ungdomar i vårt resultat kan 

förbättras genom bättre sjukdomskunskap hos barn och ungdomar och bättre 

information till omgivningen. Till omgivningen vill vi inte bara inkludera den närmsta 

utan alla som har kontakt med barn och ungdomar med JIA, både på fritiden och i 

skolan. I Huzal, Wright, Stegens, Schneider-Walker och Feldman (2009) studie 
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framkommer att fitnessinstruktörer upplever det lättare att hjälpa barn och ungdomar 

med JIA att underlätta deras smärta vid träning när de har kunskap om sjukdomen och 

dess konsekvenser. 

 

Stor kunskap hos barn och ungdomar om sin sjukdom och livssituation leder till ökad 

självkänsla och större möjligheter att leva öppet med sjukdomen och förmåga att känna 

sig stark för att prata om den. Har omgivningen en stor kunskap om patienternas 

livssituation så har de lättare att acceptera dem och inte behandla dem annorlunda. Ett 

bra självförtroende leder till att man inte ser begränsningar som ett stort hinder. 

 

Vi anser att det behövs mer forskning inom detta område då vi tror att mycket mer kan 

göras för att hjälpa dessa barn och ungdomar för att få en bättre livskvalitet. 
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Bilaga 1 
Översikt av analyserad litteratur (Friberg, 2006). 

 
Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

What does it 

mean to grow 

up with juvenile 

idiopathic 

arthritis? A 

qualitative study 

on the 

perspectives of 

patients 

Författare: 

Eyckmans,  L., 

Hilderson, D., 

Westhovens, R., 

Wouters,  C., & 

Moons, P. 

Tidskrift: 

Chlinical 

Rhematology 

Årtal: 2010 

Land: Belgien 

 

Barn och 

ungdomsperspektiv 

 

Problem: 

Barn och 

ungdomars 

fysiska 

begränsningar 

relaterat till JIA 

har en stor 

påverkan på 

deras liv. 

Syfte: 

Att beskriva vad 

det innebär för 

de drabbade 

patienterna att 

växa upp med 

JIA. 

 

 
Kvalitativ 

intervjustudie. 

11 patienter i 

åldrarna (18-30 

år) som 

behandlades och 

följdes på 

University 

Hospital Leuven 

i Belgien och 

som skulle vara 

holländsk 

talande. 

 
Resultatet 

visade vikten av 

att få förståelse 

av psykosociala 

behov för barn 

och ungdomar 

med JIA för att 

få en större 

förståelse av hur 

det är att växa 

upp med JIA. 

 
Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Struggle and 

adjustment to an 

insecure everyday 

life and an 

unpredictable life 

course, Living 

with juvenile 

idiopathic arthritis 

from childhood to 

adult life- an 

interview study 

Författare:    
Östlie Landgraff, 

,I., Johansson, I., 

& Möller, A.  

Tidskrift: 
Diability and 

Rehabilitation  

Årtal: 2009 

Land: Norge 

 

Barn och 

ungdomsperspektiv 

 

Problem: 

Osynliga symtom 

och problem som 

att ej vara trodda 

påverkar barn och 

ungdomars dagliga 

liv 

Syfte: 

Att utforska 

variationer i 

erfarenheter av att 

leva med JIA i ett 

livsländsperspektiv 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Fem kvinnor och 

sex män (22-38 

år).  

Deltagarna skulle 

även vara 

norsktalande. 

Studien byggdes 

på deltagarnas 

minnen hur det 

var att växa upp 

med JIA. 

 

Resultatet visade 

att leva med JIA 

innebär ett 

kämpande och 

anpassande till ett 

osäkert vardagsliv 

och ett 

oförutsägbart 

livslopp. 
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Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Oscillating 

between hope 

and despair- a 

qualitative study 

Författare: 
Sällfors, C., 

Fasth, A., & 

Hallberg, L.R.-

M. 

Tidskrift: 
Child:, Care, 

Health and 

Development, 

Årtal: 2002 

Land: Sverige 
 

 

Barn och 

ungdomsperspektiv 

Problem: 

Kronisk smärta 

påverkar det 

dagliga livet för 

barn och 

ungdomar. 

Syfte: 

Att få en 

djupare 

förståelse för 

barn och 

ungdomars 

upplevelser att 

leva med 

kronisk smärta i 

det dagliga livet 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 22 

deltagare (6-17 

år) med JIA. 

Kriterierna var 

att de skulle ha 

diagnosen JIA, 

och inte ha 

någon känd 

smärta från 

annan sjukdom 

förutom JIA.  

Resultatet 

visade att barn 

och ungdomar 

upplevde en 

återkommande 

upplevelse av 

svängning 

mellan hopp och 

förtvivlan och 

att smärtan 

begränsade 

deras dagliga 

liv. 

 

 

Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Asking the 

Experts:  

Exploring the 

Self-

Management 

Needs of 

Adolescents 

with Arthritis 

Författare: 
Stinson, J.N., et 

al.  

Tidskrift: 
Arthritis & 

Rheumatism 

Årtal: 2008 

Land: USA 

 

Barn och 

ungdomsperspektiv. 

Problem: 

Barn och 

ungdomar 

upplever att de 

har för lite 

kunskap om sin 

sjukdom. 

Syfte: 

Att undersöka 

barn och 

ungdomars 

behov som har 

JIA samt deras 

acceptans att 

använda ett 

webbaserat 

program för 

egenvård. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 36 barn och 

ungdomar (12-

20 år) med 

diagnosen JIA 

och de skulle 

vara engelsk 

och/ eller 

fransktalande. 

Resultatet 

visade att barn 

och ungdomar 

upplevde det 

positivt att 

använda 

webbaserat 

program för 

egenvård för att 

lättare hantera 

sin sjukdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

Författare, 

Titel, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Adolescents´ 

Perspectives  of 

Chronic Illness: 

“ It´s Hard” 

Författare: 
Woodgate, R.L. 

Tidskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Nursing 

Årtal: 1998 

Land: Canada 

 

Ungdomsperspektiv 
Problem: 

Att leva med en 

kronisk 

sjukdom gör 

livet svårt för 

ungdomar. 

Syfte: 

Att få förståelse 

för ungdomars 

upplevelser 

utifrån två 

stycken frågor. 

1. Hur är det att 

leva med en 

kronisk 

sjukdom? 

2. Hur hanterar 

du din kroniska 

sjukdom? 

 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

23 ungdomar 

med kronisk 

sjukdom varav 

fyra med JIA i 

åldrarna (13-16 

år). 

Kriterierna var 

att de skulle ha 

haft diagnos av 

en kronisk 

sjukdom i minst 

ett år.  De skulle 

ha normal 

kognitiv 

utveckling, tala 

och förstå 

engelska. 

Ungdomar 

upplevde att det 

var svårt att 

leva med en 

kronisk 

sjukdom men 

försökte 

anpassa livet så 

att de fick ett 

fungerande och 

bra liv. 

 

Författare, 

Titel, År, 

Land 

Perspektiv Problem och  

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Consulting the 

”experts”: 

Children´s and 

parent´s 

perceptions of 

Psycho-

educational 

interventions in 

the context of 

juvenile chronic 

arthritis 

Författare: 
Barlow, J.H., 

Shaw, K.L., & 

Harrison, K. 

Tidskrift: Heath 

Educational 
Research 
Årtal: 1999 

Land Stor 

Britanien 

 
Barn, ungdomar 

samt 

föräldraperspektiv 

Problem: 

Kunskapsbristen 

är stor hos barn 

och ungdomar 

samt deras 

föräldrar. 

Syfte: 

Att få förståelse 

för barn och 

ungdomar med  

JIA samt deras  

föräldrars behov 

av information 

och hur detta kan 

utnyttjas i 

framtida 

psykorellaterade 

utbildnings-

sammanhang  

 

Kvalitativstudie 

Fyra diskussions 

grupper med 

följande 

gruppering, 

sjukvårdspersonal 

(7), barn och 

ungdomar med 

mild JIA(5), barn 

och ungdomar 

med svår JIA(5), 

föräldrar till barn 

och ungdomar 

med mild 

JIA(6st), föräldrar 

till barn och 

ungdomar med 

svår JIA(7).  Barn 

och ungdomars 

åldrar var mellan 

(8-15 år). Två var 

för sjuka för att 

delta i grupperna 

så de blev 

intervjuade vid ett 

senare tillfälle. 

Barn och 

ungdomar med 

JIA samt deras 

föräldrar upplevde 

att de fick för lite 

information och 

att de behövde 

förbättra deras 

kunskaper om 

sjukdomen samt 

att det borde 

finnas mer tillgång 

till hjälp för att 

upplevelsen av 

sjukdomen skulle 

bli lättare. 
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Författare, 

Titel, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Living with  

juvenile idiopathic 

arthritis: 

Children´s 

experiences of 

participating in 

home exercise 

programmes 

Författare: De 

Monte, R., 

Rodger, S., Jones, 

F., Broderick, S. 

Tidskrift: British 

Journal of 

occupational 

Therapy 

Årtal: 2009 

Land: Australien 

Barn och 

ungdomsperspektiv 
Problem: 

Barn och 

ungdomar tränar 

inte som de borde 

för att underlätta 

sin sjukdom. 

Syfte: 

Att förstå barn och 

ungdomars 

perspektiv att leva 

med JIA och 

förstå hur detta 

påverkar deras 

deltagande i 

träningsprogram 

för hemmet 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Två intervjuer, en 

för åldrarna (8-12 

år) och en för (13-

18 år). 

13 deltagare 

mellan (8-18 år) 

med JIA och 

ledvärk i mer än 

fyra leder som 

skulle bo med en 

eller båda 

föräldrarna. 

Barn och 

ungdomar 

upplevde att de 

kände sig 

annorlunda och 

ville gärna hålla 

sjukdomen för sig 

själv, var oroliga 

för framtiden och 

mådde bra av att 

de fick träffa 

jämbördiga. De 

upplevde att det 

var jobbigt med 

träning och hittade 

gärna ursäkter för 

detta. 

 

Författare, 

Titel, År, 

Land 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Perceptions of 

Play and Leisure 

in Junior School 

Aged Children 

with Juvenile 

Idiopathic 

Arthritis: What are 

the Implications 

for Occupational 

Therapy? 

Författare: 
Hacket, J. 

Tidskrift: British 

Journal of 

occupational 

Therapy 

Årtal: 2003 

Land: England 

 

 

Barnperspektiv 
Problem: 

Barn med JIA har 

problem med att 

leka och vara 

aktiva på grund av 

begränsningar. 

Syfte: 

Att samla ihop en 

djupare kvalitativ 

information om 

upplevelser av lek 

och 

fritidsaktiviteter 

hos 

grundskolebarn 

med JIA 

 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

12 grundskolebarn 

mellan (7 och 11 

år) som skulle bo i 

närheten och 

tillhöra ett stort 

barnsjukhus och 

som uppfyllde 

internationella 

reumatiska 

kriterier för JIA. 

Grundskolebarn 

visade att de 

upplevde 

svårigheter oavsett 

sjukdomsaktivitet 

att aktivera sig i 

lek och 

fritidsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Bilaga 2 
 

 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
making sense of evidence 

10 questions to help you make sense of 

qualitative research 
This assessment tool has been developed for those unfamiliar with 

qualitative research and its theoretical perspectives. This tool presents a 

number of questions that deal very broadly with some of the principles or 

assumptions that characterise qualitative research. It is not a definitive guide 

and extensive further reading is recommended. 

How to use this appraisal tool 
Three broad issues need to be considered when appraising the report of 

qualitative research: 

 � Rigour: has a thorough and appropriate approach been applied to 

              key research methods in the study? 

 �Credibility: are the findings well presented and meaningful? 

 � Relevance: how useful are the findings to you and your 

              organisation? 

 

The 10 questions on the following pages are designed to help you think 

about these issues systematically. 

The first two questions are screening questions and can be answered 

quickly. If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the 

remaining questions. 

A number of italicised prompts are given after each question. These are 

designed to remind you why the question is important. Record your 

reasons for your answers in the spaces provided. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The 10 questions have been developed by the national CASP collaboration for 

qualitative methodologies. 

© Milton Keynes Primary Care Trust 2002. All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 

recording or otherwise without the prior written permission of Milton Keynes Primary 

Care Trust. If permission is given, then copies must include this statement together 

with the words “© Milton Keynes Primary Care Trust 2002”. However, NHS 

organisations may reproduce or use the publication for non-commercial educational 

purposes provided the source is acknowledged. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Screening Questions 

 
1 Was there a clear statement of the aims                          Yes                      No 

of the research? 

Consider: 

– what the goal of the research was 

– why it is important 

– its relevance 
 

2 Is a qualitative methodology appropriate?                      Yes                      No 

Consider: 

– if the research seeks to interpret or illuminate 

the actions and/or subjective experiences of 

research participants 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Is it worth continuing? 

 

Detailed questions 
Appropriate research design 

 

3 Was the research design appropriate to                                  Write comments here 

address the aims of the research? 

Consider: 

– if the researcher has justified the research 

design (e.g. have they discussed how they 

decided which methods to use?) 

 

Sampling 

 

4 Was the recruitment strategy appropriate                              Write comments here 

to the aims of the research? 

Consider: 

– if the researcher has explained how the 

participants were selected 

– if they explained why the participants they 

selected were the most appropriate to provide 

access to the type of knowledge sought by the 

study 

– if there are any discussions around recruitment 

(e.g. why some people chose not to take part) 

 

Data collection 

 

5 Were the data collected in a way that                                      Write comments here 

addressed the research issue? 
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Consider: 

– if the setting for data collection was justified 

– if it is clear how data were collected (e.g. focus 

group, semi-structured interview etc) 

– if the researcher has justified the methods 

chosen 

– if the researcher has made the methods explicit 

(e.g. for interview method, is there an indication 

of how interviews were conducted, did they 

used a topic guide?) 

– if methods were modified during the study. If so, 

has the researcher explained how and why? 

– if the form of data is clear (e.g. tape recordings, 

video material, notes etc) 

– if the researcher has discussed saturation of 

data 

 

Reflexivity (research partnership relations/recognition of researcher bias) 

 

6 Has the relationship between researcher and                         Write comments here 

participants been adequately considered? 

Consider whether it is clear: 

– if the researcher critically examined their own 

role, potential bias and influence during: 

– formulation of research questions 

– data collection, including sample recruitment 

and choice of location 

– how the researcher responded to events during 

the study and whether they considered the 

implications of any changes in the research 

design 

 

Ethical Issues 

 

7 Have ethical issues been taken into                                          Write comments here 

consideration? 

Consider: 

– if there are sufficient details of how the research 

was explained to participants for the reader to 

assess whether ethical standards were 

maintained 

– if the researcher has discussed issues raised by 

the study (e. g. issues around informed consent 

or confidentiality or how they have handled the 

effects of the study on the participants during 

and after the study) 

– if approval has been sought from the ethics 

committee 
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Data Analysis 

 

8 Was the data analysis sufficiently rigorous?                           Write comments here 

Consider: 

– if there is an in-depth description of the analysis 

process 

– if thematic analysis is used. If so, is it clear how 

the categories/themes were derived from the 

data? 

– whether the researcher explains how the data 

presented were selected from the original 

sample to demonstrate the analysis process 

– if sufficient data are presented to support the 

findings 

– to what extent contradictory data are taken 

into account 

– whether the researcher critically examined their 

own role, potential bias and influence during 

analysis and selection of data for presentation 

 

Findings 

 

9 Is there a clear statement of findings?                                     Write comments here 

Consider: 

– if the findings are explicit 

– if there is adequate discussion of the evidence 

both for and against the researcher’s arguments 

– if the researcher has discussed the credibility of 

their findings (e.g. triangulation, respondent 

validation, more than one analyst.) 

– if the findings are discussed in relation to the 

original research questions 

 

Value of the research 

 

10 How valuable is the research?                                                Write comments here 

Consider: 

– if the researcher discusses the contribution the 

study makes to existing knowledge or 

understanding (e.g. do they consider the 

findings in relation to current practice or policy, 

or relevant research-based literature?) 

– if they identify new areas where research is 

necessary 

– if the researchers have discussed whether or 

how the findings can be transferred to other 
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populations or considered other ways the 

research may be used 


