
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015:107 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn och deras föräldrars upplevelser av att leva med 
juvenil idiopatisk artrit (JIA). 

En litteraturstudie 
 
 
 
 
 

Gertrud Höglund  
Lizette Ramstedt 

 
 

 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Barn och deras föräldrars upplevelser av att leva med juvenil 
idiopatisk artrit (JIA). 
 

Författare: Gertrud Höglund & Lizette Ramstedt 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK13V 
 

Handledare:  Åsa Israelsson-Skogsberg  
 

Examinator:  Lena Nordholm 
 

  
 
Sammanfattning    
Att drabbas av en kronisk sjukdom som juvenil idiopatisk artrit (JIA) medför vanligtvis 
en stor omställning för drabbade barn och deras närstående. Diagnosen JIA ger ofta 
stark smärta och svullnad i leder såsom exempelvis händer, fötter och knän. En sjukdom 
som denna kräver normalt täta kontakter med sjukvården och med detta följer 
regelbundna undersökningar och provtagningar.  

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva barn och föräldrars upplevelse av att 
leva med JIA. För detta har Fribergs modell (2012, ss. 133-143) använts, vilken ansågs 
vara systematisk och instruktiv att arbeta utifrån. Artiklar både med kvalitativ och 
kvantitativ ansats har bearbetats och totalt har 13 artiklar valts ut och analyserats. 

Resultatet presenteras i sex identifierade teman: ”Upplevelser av smärta, stelhet och 
behandlingar”, ”Upplevelser av fysisk aktivitet”, ”Att hålla sin sjukdom hemlig”, 
Betydelsen av information och undervisning”, ”Betydelse av emotionellt stöd” samt 
”Betydelse av familj och vänner”. Resultatet visar att de flesta barn upplever sig 
annorlunda än sina vänner på grund av sin JIA, vilket återspeglas i ett flertal av våra 
identifierade teman. Sjuksköterskan är en betydelsefull resurs för ett ökat psykiskt 
välbefinnande hos såväl barnet som familjen. Sjuksköterskan är en länk mellan 
sjukvården och dessa familjer, och kan vara ett stort stöd för att barn och familj skall 
kunna hantera sjukdomen och leva ett så gott liv som möjligt. Diskussionen innefattar 
och lägger stor vikt på ”betydelsen av information”, något vi ser som essentiellt för all 
vård. Genom de teman som identifieras kan vi se en röd tråd där ”att känna sig 
annorlunda” är återkommande, vilket vi också belyser i resultatdiskussionen.  
 
Nyckelord: [Juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism, upplevelse, leva med, barn, 
ungdomar] 
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INLEDNING 
Efter avslutad utbildning till sjuksköterskor vill vi arbeta med barn inom vården och vill 
genom detta arbete fördjupa oss inom något vi tycker är intressant och anser oss komma 
till nytta i vår profession. Som sjuksköterskor kommer vi att möta barn med juvenil 
idiopatisk artrit (JIA) och deras föräldrar, exempelvis inom öppenvården eller 
primärvården. Vi vill få en djupare förståelse för barn och föräldrars upplevelser av att 
leva med JIA. Genom sjuksköterskans ökade kunskaper kan hela familjen få stöd och 
information så att de kan hjälpa sitt barn på bästa sätt. För sjuksköterskan är det viktigt 
att samarbeta med föräldrar och ge ett individuellt anpassat stöd i barnets behandling. 
Barn kan ha svårt att beskriva sådant vilket andra vuxna kan ta för självklart, såsom 
vart, hur och kanske varför det gör ont och vad som kan lindra smärtan eller obehaget. 
Detta kan göra vårt arbete utmanande, parallellt med att det inte bara handlar om barnet. 
Vården måste därmed bedrivas kring hela familjen och inte bara fokusera på barnet och 
dess diagnos.  
 
 
BAKGRUND 

Juvenil idiopatisk artrit 
Fasth (2012, ss. 569-571) beskriver att JIA innebär en förkortning av juvenil idiopatisk 
artrit (JIA), en beteckning på ledgångsreumatism hos barn. Vidare beskrivs att en till 
flera leder kan drabbas av inflammation, vanligast sker debut före 16 års ålder. 
Bengtsson och Hallström (2015, s. 283) förklarar att etiologin av JIA ännu är okänd 
men att forskningen har kommit fram till att den tillhör autoimmuna sjukdomar. Årligen 
insjuknar cirka 200 till 250 barn med JIA i Sverige och av dem är cirka 60 procent 
flickor. Fast (2012, s. 569) skriver att det finns cirka 1500 till 1800 barn med JIA i 
Sverige. Med barn menas åldersgruppen 0-18 år (Socialstyrelsen, 2012).  
 
För att få diagnosen JIA krävs inflammation i en eller flera leder vilken pågått i mer än 
sex veckor, samt att andra sjukdomar kan uteslutas. Sjuttiofem procent av de barn som 
får ledinflammation tillfrisknar utan några eller med små följdbesvär skriver Fasth 
(2012, ss. 569-571). JIA räknas inte som en sjukdom, utan är en grupp som består av 
flera inflammatoriska ledsjukdomar. I Bengtsson och Hallström (2015, s. 283) beskrivs 
att den vanligaste perioden under uppväxten för insjuknande i JIA är vid ett till fyra års 
ålder samt under ungdomsåren. Fast (2012, s. 571) skriver att sjukdomen kan delas in i 
olika grupper vilka beror på hur många leder som drabbas. Av de barn som insjuknar, är 
oligoartrit den vanligaste formen och utgör cirka 60 procent. Det innebär att fyra eller 
färre leder är drabbade under hela sjukdomen. Polyartrit, drabbar cirka 20 procent av 
barnen som insjuknar i JIA. Det innebär att fem eller flera leder drabbas under de första 
sex månaderna. Vidare skriver Fasth (2012, ss. 570-571) att sjukdomen är svår och kan 
ge betydande rörelseinskränkningar och handikapp. Systemisk JIA, drabbar cirka 10 
procent av barnen som insjuknar i JIA. Det är en allmänsjukdom med dagliga 
febertoppar med 39-40 grader som pågår i mer än två veckor samt anemi, högt CRP och 
leukocyter. 
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Patofysiologi, symptom, utredning och behandling  
Enligt Bengtsson och Hallström (2015, s. 283) sker en inflammation i ledhinnan vilken 
orsakas av inflammatoriska celler från blodet, som leder till ökad mängd ledvätska och 
förtjockad ledhinna. Ben, ledband och brosk påverkas vilket kan leda till nedsatt 
rörlighet, förstörelse av leden samt felställningar. Om inflammationen sitter exempelvis 
i en knäled kan det utvecklas tillväxtrubbningar som kan leda till benlängdsskillnader 
för barnet. Fasth (2012, ss. 569-570 ) skriver att symptomen oftast börjar i en större led i 
de nedre extremiteterna med svullna leder, värmeökning, smärta och 
rörelseinskränkning. Barnet får också ofta en typisk ledstelhet på morgonen. Om barnets 
leder inte är svullna krävs förutom rörelseinskränkning ytterligare två symtom av 
följande tre. Smärta vid palpation av leden, smärta vid passiv rörelse av leden och/eller 
värmeökning. Ibland kan barnet också få feber och då är ofta flera leder inblandade.  I 
Bengtsson och Hallström (2015, s. 283) beskrivs det att utredning för att fastställa JIA 
sker på barnreumatologen på barnkliniken. Utredningen omfattar förutom den kliniska 
bilden även laboratorieundersökningar av blod och urin, ultraljud samt 
röntgenundersökningar av leder. Vidare skriver Bengtsson och Hallström (2015, s. 284) 
att behandlingen syftar till att förhindra ledskada, dämpa ledinflammation, upprätthålla 
självständighet och rörlighet samt förebygga felställningar. Ett barnreumatologiskt team 
behandlar barnen då barnläkare, sjuksköterskor, fysioterapeut med flera ingår. Vidare 
menar Bengtsson och Hallström (2015, ss. 283-284) att fysioterapeutens behandling 
innebär att bevara och förbättra barnets fysiska funktion, genom träning av leder och 
muskler. Det är ett individuellt utprovat program där träningen utgår utifrån sjukdomens 
utveckling och barnets behov. Ett komplement till detta är varmvattenbassängsträning 
vilket minskar stelhet och lindrar värk.  Bengtsson och Hallström (2015, ss. 283-284) 
poängterar att omhändertagandet utgår från ett holistiskt synsätt som involverar barnet, 
syskon och föräldrar samt sjukdomens behandling och konsekvenser. Den 
farmakologiska behandlingen innefattar NSAID-preparat, ofta tillsammans med 
intraartikulära steroidinjektioner. Vid behov kan metotrexat® (antireumatiskt 
läkemedel) ges peroralt eller som subkutan injektion en gång per vecka.  
 

Utvecklingspsykologi  
Förskoleålder  
I Broberg (2015, ss. 66-69) beskrivs att barns utvecklingsfaser kan ha betydelse vid 
olika vårdsituationer. När barnet är i förskoleåldern präglas utvecklingen av förmåga till 
självständighet och att barnet börjar tänka ut saker på egen hand. Barnets begränsade 
språk kan leda till häftiga protester och känslostormar. Därför är det viktigt med 
förälders närhet och stöd så att de kan hjälpa sitt barn att sätta ord på sina känslor. Fram 
till att barnet är tre till fyra år är barnet känsligt för separationer från föräldrarna. Tankar 
och funderingar kring rädslor och döden finns och där behöver barnet ett konkret stöd 
för att handskas med dessa känslor. Vidare skriver Broberg (2015, ss. 66-69) att enligt 
Piagets utvecklingsteorier börjar barnet tänka symboliskt när de är mellan två och sex år 
vilket visar sig i barnets fantasi och språk. Barnet tänker för det mesta egoistiskt vilket 
innebär att barnet ser omvärlden från sitt eget perspektiv.  
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Tidig skolålder  
Hwang och Nilsson (2012, s. 257) poängterar att enligt Piagets utvecklingsteorier är det 
då barnet är i den tidiga skolåldern sju till 12 år som det börjar använda sitt logiska 
tänkande och är inte längre är så egoistiskt. Barnet kan uttrycka egna tankar, ställa krav 
på omgivningen samt stötta andra i olika problemsituationer. Genom detta får barnet 
bekräftelse på sin egen förmåga och ny kunskap. Broberg (2015, s. 70) skriver att för de 
flesta barn i skolåldern är relationerna till vännerna viktiga. Relationen till vänner är 
viktiga för självkänslan och hälsan. Självständigheten ökar, liksom förmågan att leka i 
större grupper samt att följa regler. Genom den ökade självständigheten möter barnen 
fler människor som ger nya erfarenheter. Med tiden får barnet en mer realistisk bild av 
sig själva och av föräldrar.  

 
Tonårsåldern  
Broberg (2015, ss. 70-71) beskriver att puberteten involverar många fysiska 
förändringar där kroppen och kroppsuppfattning förändras och barnet utvecklas till 
vuxen. Den nya kroppsuppfattningen och den nya synen på sig själv tar tid för 
tonåringen att anpassa sig till. De kroppsideal som finns ute i samhället idag sätter press 
på många ungdomar av att inte duga som de är, och oro för hur omgivningen ska tycka. 
Vidare skriver Broberg (2015, ss. 70-71) att under tonårstiden blir många 
identitetssökande, självmedvetna på ett nytt sätt och kan präglas av att hitta balans 
mellan separation och samhörighet med sin familj. Tiden att vara tillsammans med 
kompisar ökar och tiden med familjen minskar, samtidigt är föräldrarna viktig källa för 
trygghet.  
 

Omvårdnad utifrån ett familjeperspektiv 
Kirkevold (2001, ss. 23-28) beskriver familjen som en grupp individer som är 
sammanbundna av olika band. Det kan handla om känslomässiga, funktionella eller 
strukturella sådana. En familj förändras och utvecklas också över tid och kan aldrig ses 
som statiskt. På senare tid har antalet kärnfamiljer minskat och nya 
familjekonstellationer istället vuxit fram. Dahlberg och Segesten (2010, s.119) menar att 
sett utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det patienten själv som utpekar sina 
närstående, vilka inte alls behöver vara den närmsta familjen. Kirkevold (2001, s. 33) 
menar att dessa konstellationer kan leda till många konflikter och vara mycket 
komplicerade. Vanligast är att det är en familjemedlem som i första hand gör en 
bedömning av skadans karaktär, om det behövs kontakt med sjukvården för vidare hjälp 
med skadan eller sjukdomstillståndet. Kirkevold (2001, s. 33) poängterar vidare att 
familjen spelar en otroligt viktig roll då det handlar om att sätta in rätt behandling eller 
åtgärd, då barnets symtom kan vara svåra att tyda. Det kan handla om exempelvis vaga 
och/eller skiftande symptom vilka därmed är svåra att tyda vid enstaka 
undersökningstillfällen. Här är familjens observationer en ovärderlig hjälp för 
sjukvården. Även Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) betonar vikten i ett 
vårdande förhållningssätt där patientcentrerad vård också inkluderar de närstående i 
någon form. Kirkevold (2001, ss. 42-45) menar att en kronisk sjukdom inom familjen 
påverkar och har effekter på hur det vardagliga livet förändras. Det talas om fyra olika 
dimensioner vilka handlar om sjukdomsdebut, sjukdomsförlopp, utgången samt 
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funktionsnedsättningsgraden. Dessa fyra anses vara viktiga för att förstå samverkan 
mellan familj, sjukdom och individ. En annan viktig aspekt handlar om vilken syn de 
inblandade har gällande den kroniska sjukdomen.  

 
Sjuksköterskans roll  
I International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod beskrivs det etiska ansvar som 
ingår i sjuksköterskans profession. Sjuksköterskans ansvar har fyra grundläggande 
delar: allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetaren. De värdefulla 
orden sammanfattas i den etiska koden med respektfullhet, lyhördhet, medkänsla och 
integritet. Bugge (2001, ss. 100-101) belyser att det är sjuksköterskans roll att ta hela 
familjen i beaktande gällande insatser och tänkande då ett barn insjuknar i någon form 
av sjukdom. Barnet behöver en stabil och trygg grund i familjen vilket innefattar såväl 
föräldrar som syskon och således går det inte att utesluta någon av dessa om ett gott 
vårdande skall ske. Socialstyrelsen (2015) menar att kommunikation med barn måste få 
ta tid, då informationen behöver bli tydlig för barnet under vårdandet. Därför bör 
kontakterna med sjukvården vara kontinuerliga för att ge ökad trygghet. Bugge (2001, s. 
108) menar att när sjukdom drabbar ett barn är det också av vikt att sjuksköterskan har 
kunnighet att betrakta hur familjen påverkas av den stress som uppkommer i och med 
diagnosen. Målsättningen handlar om att se hela familjen, vara ett gott stöd med 
förhoppning om att stärka och utvecklas genom sjukdomen.  
 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) betonar att vårdande bör ha 
patientperspektiv som utgångspunkt med patientens livsvärld i fokus. Alla vårdare 
behöver ha en bra och stabil grund med vårdvetenskapligt perspektiv att utgå ifrån för 
att förstå och veta hur varje patient skall vårdas på bästa sätt. För att uppnå bästa 
möjliga vård krävs att vårdaren har förmåga att se patienten och hur patienten själv ser 
på välbefinnande och hälsa, något som är individuellt och högst personligt för alla. 
Vidare skriver Dahlberg (2010, ss. 126-128) att patientens livsvärld utgör grund för 
vårdvetenskapen vilken också innefattar vårdare och närstående. Att grunda vårdandet 
utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att en process startar hos patienten för att få 
tillbaka balans och livskraft och därmed också livsmening. Patientens livsvärld är unik 
och helt egen för var och en av oss.  

Den levda kroppen 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 131) belyser att det är kroppen som står i fokus inom 
hälso- och sjukvård. Inom vårdvetenskapen talas det ofta om ”den levda kroppen”, 
något som förklaras med att varje enskild individ har sina egna tidigare upplevelser, 
erfarenheter och minnen. En levd kropp innebär olika för alla, gällande hur känslor och 
tankar kan te sig. Wiklund (2003, s. 48) menar att varje enskild person har ett 
förhållande till sin kropp vilken är unik och skiljer sig från alla andra. Kroppen är både 
ett objekt och subjekt, det vill säga individuellt levd, som ständigt är närvarande. Den 
levda kroppen kan förklaras på så sätt att varje individ ”är” en kropp och inte ”har” en 
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kropp. Dahlberg och Segesten (2010, s. 132) beskriver att genom detta tankesätt går det 
inte att separera det själsliga från kroppen utan denna hör samman i ett enda homogent 
ting. Detta perspektiv att se på kroppen innebär att frågor gällande lidande, 
välbefinnande, hälsa och ohälsa hänger samman i ett helhetsperspektiv tillsammans med 
den kroppsliga åkomman.  
 
PROBLEMFORMULERING  
Årligen insjuknar cirka 200 till 250 barn med JIA i Sverige och av dem är cirka 60 
procent flickor enligt Bengtsson och Hallström (2015, s. 283). Det finns cirka 1500 till 
1800 barn med ledgångsreumatism i Sverige skriver Fasth (2012, s. 569). När ett barn 
får diagnosen JIA kan det innebära stora förändringar i familjens liv. Fasth (2012, 569-
571) skriver att ett insjuknande i JIA i många fall innebär att besväras av smärta/stelhet 
och svullnad i sina leder vilket leder till en rad svårigheter för barnet. Svårigheterna kan 
yttra sig såväl fysiskt som psykiskt. De yngre barnen orkar eller kanske inte kan hålla 
samma aktivitetsnivå som sina vänner, och de äldre kan ibland ha svårigheter att vara 
med på skolidrott eller fysiskt krävande aktiviteter utanför skolan. Kirekvold (2001, s. 
47) menar att det kan finnas en risk att dessa barn och ungdomar känner sig utsatta, 
isolerade och begränsade på olika sätt.  Även föräldrar påverkas av sitt barns diagnos 
och många lever med en ständig oro över sitt barns mående och smärta. Genom att ta 
del av vilka erfarenheter barn och deras föräldrar har att leva med JIA, ger detta 
sjuksköterskan fördjupade och ökade kunskaper. Detta i sin tur ger en bättre grund till 
att bemöta och hjälpa denna patientgrupp med insatser där hela familjen involveras.  
 
SYFTE 
Syftet är att belysa barn och deras föräldrars upplevelser av att leva med juvenil 
idiopatisk artrit (JIA). 
 
METOD 
Detta examensarbete utfördes i form av en litteraturöversikt. Friberg (2012, s. 100) 
beskriver att en litteraturöversikt är ett bra sätt att belysa och kartlägga kunskapsläget 
inom ett specifikt område. Det beskrivs vidare att denna kartläggning, genom 
bearbetning och analys av vetenskapliga artiklar, kan fastställa det aktuella områdets 
forskningsläge. Friberg (2012, s. 138-139) talar både om kvalitativa och kvantitativa 
studier, samt hur dessa kan användas i en litteraturgranskning.  
 

Design 
Enligt Friberg (2012, s. 133) syftar en litteraturöversikt till att skapa en beskrivande 
sammanställning av ett problem inom ett givet kunskapsområde. Det aktuella 
examensarbetet syftar till att skapa en överblick över aktuella vetenskapliga artiklar 
inom området JIA. För att besvara syftet valdes därför både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar som beskrev barn och föräldrars upplevelser av att leva med JIA.  
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Urval 
För att avgränsa artikelsökningen valdes följande inklusionskriterier; barn mellan tre 
och sex år med nydiagnostiserad JIA, vilka senare fick utvecklas på grund av för få 
träffar. Sökningarna vidgades då från tre och upp till 18 år samt att diagnosen JIA skulle 
vara fastställd. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan år 2005 och 2015, ”peer 
reviewed” samt att de skulle vara forskningsetiskt granskade. Vidare skulle artiklarna 
helst representera både flickor och pojkars perspektiv samt deras föräldrar. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska. Artiklar vilka behandlade barn som också hade andra 
diagnostiserade sjukdomar såsom psykiatriska och allvarliga kognitiva 
funktionsnedsättningar exkluderades. Detta då det skulle kunna vara svårare för dessa 
barn att uttrycka sig. 
 
Datainsamlingsmetod 
Östlund (2012, s. 66) beskriver trunkering, vilket möjliggör ordets alla olika 
böjningsformer i sökningen. I litteratursökningen har också sökorden kombinerats med 
söktermerna AND och OR. Östlund (2012, s. 69) redogör att AND används för att 
koppla ihop två sökord, och OR används för att få träffar på den ena eller andra 
söktermen. Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl och i PubMed, där 13 artiklar 
till slut inkluderades i litteraturstudien (Bilaga 1). Övervägande del av artiklarna hade 
kvalitativ ansats. I svenskMESH (Medical Subjekt Heading), kontrollerades sökorden 
som användes. Sökningen påbörjades med en bred sökning av olika sökord med och 
utan trunkering som prövades i olika kombinationer. Trunkering användes för att få ett 
större antal träffar. Sökord som användes i artikelsökningen var; juvenile arthritis*, 
experiences*, nursing*, psychosocial*, quality of life*, well-being*, emotions*.  
 

Dataanalys 
Analys av utvalda artiklar har granskats enligt Fribergs modell för granskning (2012, ss. 
138-139). Första steget i analysen gjordes var och en för sig, då valda artiklar noggrant 
lästes upprepade gånger av båda författarna. I detta steg antecknades stödord i 
marginalen för att där markera det som kunde knyta an till arbetets syfte. Steg två i 
arbetet gjordes gemensamt då överstrykningspennor användes vid läsning av artiklar då 
de delar vilka ansågs viktiga markerades för arbetet och dess syfte. Överstrykningarna 
jämfördes och vidare diskuterades likheter och skillnader i resultatet. Innehållet i 
artiklarna sammanställdes i en översiktstabell (Bilaga 2), denna tabell gav en god 
översikt över materialet att jobba vidare med. De områden vilka behandlade barn och 
föräldrars upplevelse av JIA identifierades. Dessa kunde efter bearbetning bilda följande 
teman: ”Upplevelser av smärta, stelhet och behandlingar”, ”Upplevelser av fysisk 
aktivitet”, Betydelsen av att hålla sin sjukdom hemlig”, Betydelsen av information och 
undervisning”, ”Betydelse av emotionellt stöd” samt ”Betydelse av familj och vänner”.  
 
RESULTAT 
Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver barn och föräldrars upplevelser av att leva 
med juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sex teman identifierades i valda artiklar (Tabell 1). 
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Tabell 1: Identifierade teman 
Teman 
Upplevelser av smärta, 
stelhet och behandling 

Upplevelser av fysiska 
aktiviteter 

Att hålla sin sjukdom hemlig 

Betydelse av information och 
undervisning 

Betydelse av emotionellt stöd 

Betydelse av familj och 
vänner 

 
 
Upplevelser av smärta, stelhet och behandling 
Guell (2007) beskriver att diagnosen JIA för många barn kan innebära smärta i 
varierande mönster. Främsta symptomen innebär svår smärta i lederna vilket 
nödvändigtvis inte kan ses. De flesta barn uppskattar ett sådant faktum som att 
sjukdomen inte syns, då de inte vill känna sig annorlunda. Dock kan de då uppleva att 
det både är svårt och frustrerande att förklara och beskriva smärtan för andra. De kan 
också uppleva att det är svårt att få sympati för något som inte fysiskt kan ses. 
Eyckmans, Hilderson, Westhovens, Wouters och Moons (2010) konstaterar att 
studiedeltagarna upplever en mer kontinuerlig smärta i början av sin sjukdom men att 
detta förbättras med tiden i och med att rätt läkemedel sätts in. Även Vuorimaa et al. 
(2011) beskriver smärta som fenomen och konstaterar att ett stort antal av 
studiedeltagarna besväras av svår smärta i de nedre extremiteterna samt smärta i nacken 
nästan dagligen. Guell (2007) beskriver att barn med JIA ofta måste ligga steget före, 
som exempelvis att gå upp tidigare på morgonen för att med hjälp av kyla få sina 
handleder smärtlindrade för att klara av förmiddagens skrivande i skolan. Dessa barn 
accepterar ofta den ”bestraffning” de får i form av smärta då de gjort något som de vill 
göra men som leder till svår smärta. I Cartwright, Fraser, Edmunds, Wilkinson och 
Jacobs (2014) studie framkommer det att samtliga patienter i studien upplevt stark 
smärta av sin JIA. Vidare diskuteras ett brett spektrum av de fysiska svårigheter som 
uppstår. Dessa spektrum innefattar smärta och rörlighet samt hur jobbigt det känns att 
vara ung och samtidigt stel och orörlig som en äldre människa.  
 
I studien av Toupin et al. (2012) med 235 medverkande barn konstateras att 172 av 
barnen äter läkemedel och 177 av barnen kräver vissa sjukgymnastikövningar. De 
vanligaste mediciner som används är antiinflammatoriska läkemedel följt av 
antireumatiska läkemedel. I Guell (2007) beskrivs att en betydelsefull aspekt för barn 
och deras föräldrar handlar om att ta kontroll över sjukdomen genom disciplin av 
regelbundenhet i medicinering, sjukgymnastik och att äta hälsosamt. Även om de flesta 
inser och vet att sjukgymnastik är en viktig del för att inte försämra sjukdomsbilden, är 
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det ändå många som inte följer dessa rekommendationer. Studien av De Monte et al. 
(2009) får fram ett par olika incitament på varför många väljer att inte göra dessa 
övningar. Bland annat för att de tycker det är tråkigt, skolarbetet går före, glömska, 
smärta och lathet. I Secor-Turner et al. (2011) studie poängteras att det är en stor 
utmaning i att hitta rätt läkemedel som fungerar. Läkemedel bör också ligga inom en 
rimlig kostnadsgräns, men framför allt, att dessa läkemedel skall komma ihåg att intas. I 
den här studien har i stort sätt allt ansvar för dessa frågor hamnat på föräldrarna. I 
studien av Eyckmans et al. (2010) framkommer det dock olika anledningar till varför 
många patienter inte tar sina läkemedel. En av anledningarna handlar om att 
biverkningarna kan upplevas smärtsamma i form av illamående och kräkningar. Dessa 
negativa erfarenheter utgör att många söker alternativa behandlingar istället i form av 
exempelvis akupunktur, homeopati eller specialkost.  
 

Upplevelser av fysiska aktiviteter 
För barn och ungdomar är det vanligt förekommande att utöva en idrott, men för barn 
och ungdomar med JIA är detta inte en självklarhet på samma sätt. Enligt Eyckmans et 
al. (2010) påverkar studiedeltagarnas sjukdom och begränsar deltagandet i skolidrott. 
Många aktiviteter måste ändå anpassas efter sjukdomen men det kan krävas längre tid 
för dem att utföra dessa. Vidare beskriver Eyckmans et al. (2010) att många barn inte 
heller tillåts av sina föräldrar att delta i vissa idrottsaktiviteter på grund av den smärta 
och svullnad aktiviteten kan innebära. I Secor-Turner, Scal, Garwick, Horvath och 
Kellerman Wells (2011) uppger en studiedeltagare som går på en idrottsinriktad skola, 
att han tvingats delta i teaterlektioner istället för fotboll som är det egentliga intresset. 
En deltagare beskriver i Guell (2007) att det är ofta hon inte kan göra samma aktiviteter 
som sina kompisar, men har vant sig vid detta och själv organiserar och styr upp andra 
alternativ som hon också kan tycka är lika roliga. I Eyckmans et al. (2010) studie 
beskrivs det att barns och ungdomars fysiska aktiviteter begränsas av smärta, stelhet 
samt av medicinering och dess restriktioner. I Russo et al. (2012) studie uppger 23 barn 
(av 33) att de gav upp sport och/eller fritidsaktiviteter på grund av sin sjukdom.  
 

Att hålla sin sjukdom hemlig 
Det framkommer i ett flertal studier att många barn och ungdomar väljer att hemlighålla 
sin sjukdom av olika anledningar. I Cartwright et al. (2014) diskuterar studiedeltagarna 
balansgången mellan ett utlämnande kontra att dölja sin JIA. Det framkommer att ett 
offentliggörande av sjukdomen potentiellt sett kan leda till ett stöd från andra i sin 
omgivning, men å andra sidan är barnen rädda att bli definierad av sin JIA diagnos. 
Guell (2007) har i sin studie hittat belägg för att de flesta barn och ungdomar väljer att 
dölja sin sjukdom för att de inte vill ha sympatier eller medlidande. En annan förklaring 
till att dölja sin sjukdom handlar om att de flesta barn som deltar i studien inte vet hur 
de ska kunna förklara smärtan för sina vänner och att de tror att vännerna ändå inte ska 
kunna förstå. Secor-Turner et al. (2011) får också i sin studie liknande svar på varför 
många väljer att dölja sin sjukdom. Där framkommer det också att många vet för lite om 
sin sjukdom för att känna sig tillräckligt bekväma att berätta och förklara för andra. I 
Guell (2007) studie påpekas vidare att det är viktigt att barn informerar skolan om sin 
sjukdom då många barn döljer sin sjukdom och har olika strategier för att på så sätt vara 
”normal”. I (Tong 2012; De Monte 2009) beskrivs det att en del ungdomar tänker att 
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deras kamrater ska tro att JIA är smittsamt och att de är rädda för att stötas bort. Av 
dessa skäl vill de inte informera sina vänner om sin diagnos utan detta förblir en 
hemlighet. 
 

Betydelse av information och undervisning 
Enligt Stinson et al. (2012) är det sjuksköterskan som arbetar på reumatologen som är 
det viktigaste stödet för föräldrar och barn. Sjuksköterskan ger information och det 
vanligaste handlar om hur och vilken medicin som fungerar, hur lång behandlingstiden 
är och dess effekt samt vilken injektion som är mest smärtsam. För en del barn är det en 
utmaning att komma ihåg att ta sin medicin, och vilken tidpunkt den ska tas. 
Sjuksköterskan kan då informera och föreslå att barnet kan ha sin medicin vid 
tandborsten, så att dem ser den på kvällen och morgonen när de skall borsta tänderna 
(Stinson 2012; Secor- Turner 2011). I Stinson et al. (2012) studie beskrivs det att 
föräldrar tar på sig ansvaret att inhämta information om sina barns JIA. Föräldrarna 
önskar att få så mycket information som möjligt där de kan sitta ansikte mot ansikte 
med sjuksköterskan. Det fysiska mötet med sjuksköterskan är viktigast, men 
information hämtas också från internet, böcker, via familj och vänner. De små barnen 
vänder sig till sina föräldrar när de har frågor om sin JIA som de tycker kan förklara 
enklare än sjuksköterskan. De äldre skolbarnen kan ta till sig information om JIA och 
sedan förklara vidare om sitt sjukdomstillstånd för klasskamrater och vänner så att de 
kan få en bättre förståelse. Stinson et al. (2012) påpekar vidare att undervisningen 
innehåller olika strategier för sjukdomshantering i skolan, som kortare raster i 
skrivandet samt stretcha händer och fingrar. Barnen kan också få information om 
praktiska tips som att lägga sina händer i varmt vatten eller ta med värmedyna för att 
minska smärtor i fingrar.  
 
Enligt (Guell 2007; Ragnarsdóttir 2014) är det ett viktigt mål för sjuksköterskan som 
informerar barnen och dess föräldrar om JIA, att de ska få kontroll över sjukdomen. 
Information från sjuksköterskan om JIA, är ett viktigt verktyg som hjälper barn att få 
rutiner gällande medicinering och sjukgymnastik. I Tong, Jones, Craig och Singh-
Grewal (2012) beskrivs det att många barn upplever att de behöver information om 
mediciner och dess biverkan, livsstilsförändringar, ny kunskap om medicinska framsteg 
för att på så sätt aktivt kunna fatta egna beslut om sin hälsa. Genom att planera framåt 
och disciplinera kroppen med medicinrutiner, sjukgymnastik och hälsosam mat får barn 
och deras föräldrar en upplevelse av kontroll över sjukdomen.  Dessa rutiner ger en 
möjlighet att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I Secor-Turner et al. (2011) 
förklaras vikten av att föräldrar och barn informerar skolans lärare om JIA för att få en 
förståelse för barnets svårigheter i skolarbetet och i idrotten.  
 
Betydelse av emotionellt stöd 
I Ragnarsdóttir et al. (2014) studie beskrivs det att sjuksköterskan ibland inte har tid för 
långa samtal men att det räcker med korta informativa samtal för att familjen ska känna 
sig bemötta och bekräftade. Sjuksköterskans samtal är ett effektivt emotionellt stöd och 
uppmuntrar familjen att aktivt delta i behandlingen av JIA. Sjuksköterskans roll är att 
hjälpa till och motivera till förändring om det behövs och lägga upp strategier för dessa. 
Föräldrar upplever att de tar det största ansvaret för den dagliga vården av barnet och 
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dess behandling. Vidare skriver Ragnarsdóttir et al. (2014) att många föräldrar upplever 
svårigheter i kommunikation med sjukvårdspersonal och därför är samtalsstöd med 
sjuksköterskan extra viktigt för dessa föräldrar. Familjen är själva ansvariga för 
förändringen men med hjälp av sjuksköterskans emotionella stöd. Cartwright et al. 
(2014) uttrycker att ett starkt socialt stöd som familj och vänner utgör är en viktig resurs 
för barnet med JIA, både känslomässigt och beteendemässigt. Familj och vänner ger 
hopp och tillförsikt att känna sig som vanligt och inte annorlunda. Att anpassa sig till 
JIA och dess utmaningar skapar positiva erfarenheter och identitetsutveckling. I Tong et 
al. (2012) beskrivs att ibland upplever barn med JIA det emotionella stödet från 
omgivningen som överbeskyddande och egentligen vill de bara känna sig ”normal”. De 
vill inte vara socialt märkta som sjuka eller funktionshindrade och ständigt beroende av 
hjälp av andra. Samtidigt upplever de sig tveksamma till att avvisa hjälp från andra för 
att undvika att såra dem. 
 
I Stinson et al. (2012) studie påvisas att sjuksköterskorna på reumatologen är det 
starkaste sociala stödet för barn med JIA. Även föräldrar kände stöd av sjuksköterskan. 
Barnen i studien vill inte känna sig annorlunda och upplever stor oro i livet. Oron leder 
till att barnet vänder sig inåt och inte vill berätta om sitt sjukdomstillstånd. En del barn 
har blivit mobbade på grund av sina svullna leder i skolan. När barnet får emotionellt 
stöd lär sig barn att hantera sin JIA och på så sätt minska oron över sin livssituation. 
Eyckmans et al. (2010) studie belyser att många ungdomar med JIA upplever att deras 
föräldrar får för lite eller inget stöd alls från sjukvården trots att det är så viktigt. De har 
många frågor kring prognos och framtida konsekvenser av sjukdomen. Föräldrar önskar 
också mer information om hur barnet kunde få sjukdomen och när den uppkom. Russo 
et al. (2012) beskriver att barnets psykosociala välbefinnande påverkar alla i familjen, 
både syskon och föräldrar. Stödet från föräldrar och syskon är ett samspel mellan 
sociala, miljömässiga, fysiska och psykiska faktorer. Studien av Toupin et al. (2012) 
belyser att de barn vilka diagnostiseras med JIA vid en högre ålder, upplever psykiskt 
lidande i större grad än de barn som diagnostiseras tidigare. Därav är det viktigt att 
sjuksköterskan anpassar det psykosociala stödet därefter. I Stinson et al. (2012) studie 
beskrivs det att föräldrar och barn gemensamt lär sig att hantera sjukdomen och det är 
då av stor vikt att ha goda kunskaper och färdigheter samt få en förståelse genom socialt 
stöd. 
 
Betydelse av familj och vänner 
I Eyckmans et al. (2010) studie framkommer det att många föräldrar och syskon 
upplever att ett barn eller ett syskon med JIA har en stor inverkan på hela familjelivet. 
När barn och ungdomar tillfrågas upplever de att föräldrar var mycket stödjande och 
ibland överbeskyddande. Majoriteten känner att de fått mer uppmärksamhet än sina 
syskon. Det framkommer också att syskon ibland har svårt att förstå vad JIA innebär 
och konsekvenserna av detta. Vännerna är mycket viktiga och framför allt under 
tonårsperioden. De flesta av ungdomarna har vänner som stöttar och har förståelse 
vilket är en stor hjälp då det exempelvis kan känns svårt att inte kunna delta i aktiviteter. 
Detta stöds av Cartwright et al. (2014) studie där det beskrivs tydligt att familj och 
vänner har en stor betydelse för barn med JIA. De är en viktig resurs i deras liv som är 
en hjälp att lindra känslan av att leva med en sjukdom. Många ungdomar beskriver 
betydelsen av att få prata med andra med JIA i samma ålder och kön. Genom samtalen 
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får ungdomarna en förståelse för sina erfarenheter vilket minskar känslan av 
utanförskap. Nära vänner och familj är av största betydelse för barnet för att inte känna 
sig ensam och annorlunda. Det stöds av Tong et al. (2012) studie som belyser 
betydelsen av att prata med familj och andra ungdomar som också delar erfarenheter av 
JIA, vilket upplevs positivt och värderades högt. Detta innebär att barn och ungdomar 
med JIA får dela sin börda och ingå i en social gemenskap samt uppnå känsla av 
normalitet. Att leva med JIA menar Vuorimaa et al. (2011) är ett ständigt samspel i 
familjen mellan föräldrar och barn där föräldrars tro på barnet kring att hantera 
symptom kan stärka barnets övertygelse på den egna behandlingen. Föräldrars 
upplevelser av oro kring sjukdomen kan däremot framkalla ångest hos barnet, vilket kan 
leda till en ond cirkel i upplevelsen av smärta. I Stinson et al. (2012) studie 
framkommer det att ansvaret av att hantera JIA anses delas av föräldrar och barn, men 
oftast ligger ansvaret hos föräldrarna i familjen.  Flera barn upplever att leva med JIA 
sågs som ett jobb, både för dem själva och för sina föräldrar. 
 
I Stevanovic & Susic (2013) studie visar att ångest och nedstämdhet påverkar barnens 
vardag med JIA som inkluderar livskvalité och mental hälsa. Det visar sig också att det 
finns en samsjuklighet mellan nedstämdhet och ångest som påverkar barn och 
ungdomar negativt i sin vardag.  I Vuorimaa et al. (2011) studie betonas att det är ett 
komplicerat samspel mellan föräldrars och barns psykosociala symptom som ångest och 
smärta i att hantera JIA. Amine et al. (2008) har genom ett formulär med frågor om 
hälsorelaterad livskvalité fått fram att en självbedömd lägre hälsorelaterad livskvalité 
var starkt relaterad till ett större handikapp, svår smärta eller om deltagarna hade ett 
aktivt liv. I Toupin et al. (2012) studie rapporteras det att barn som diagnostiseras i 
förskoleåldern har en bättre psykosocial situation och föräldrarna till dessa barn 
upplever mindre psykiskt lidande. Föräldrar till barn med JIA anser att deras barn inte 
upplever sämre fysisk hälsa, hälsorelaterad livskvalité, smärta och/eller nedstämdhet än 
andra. Däremot upplever föräldrar till de barn som har diagnostiserats senare ålder ett 
ökat psykiskt lidande. Detta tyder möjligen på att föräldrarna till de yngre barnen 
anpassat sig till sitt barns sjukdom.  
 
I Eyckmans et al. (2010) studie framgår det att barn med JIA känner sig annorlunda på 
grund av sina funktionella begränsningar i form av svullna leder och biverkningar från 
läkemedel. Detta i sin tur har i många fall påverkat deras kroppsuppfattning och 
självkänsla negativt under tonåren. Vidare i Eyckmans et al. (2010) studie beskrivs även 
att den enorma trötthet som drabbar dessa patienter påverkar till nedstämdhet. 
Nedstämdheten förklaras här med att exempelvis hamna efter i skolan på grund av sin 
trötthet. Många ungdomar funderar även över sin framtid, om kroppen klarar av att 
exempelvis att få barn och att sedan ha kraft att ta hand om det. Vidare finner Eyckmans 
et al. (2010) också en förklaring i nedstämdhet att många med JIA fullföljer sina plikter 
i skola och arbete, men att därefter inte orkar göra något på fritiden. Cartwright et.al 
(2014) beskriver att många känslomässiga svårigheter dyker upp i och med att barnen 
får besked om diagnosen. Det handlar om oro och ledsamhet över att den framtid de har 
drömt om, exempelvis att skaffa barn eller utbilda sig till ett visst yrke kanske inte kan 
bli verklighet.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi ansåg att en litteraturöversikt var en bra metod för att svara an på syftet till detta 
examensarbete och gav en bra överblick inom valt område. En litteraturöversikt är 
också en bra erfarenhet att genomföra som blivande sjuksköterskor för att lära sig att 
systematiskt söka forskningsresultat och genom detta arbeta i enlighet med 
evidensbaserad vård. Ämnet valdes utifrån eget intresse och gav oss önskad fördjupning 
vilket underlättade arbetet.  
 
Databaserna Cinahl och PubMed användes vid litteratursökningarna och dess 
genomförande. Dels för att dessa databaser inriktade sig mot omvårdnad och medicin 
och dels för att det var utifrån dessa vi var mest vana att söka i och därmed kände oss 
trygga att arbeta med. Om tidsramen för arbetet varit längre hade eventuellt sökningar 
gjorts även i andra databaser och resultatet hade således kunnat se annorlunda ut. 
Artiklarna sammanfattades och sammanställdes vad gällde syfte, metod och resultat för 
att få en överblick och därmed också lättare se likheter och skillnader. De valda 
artiklarna publicerades mellan 2005 och 2015 vilket ansågs vara relevant intervall. Från 
början var tanken att endast göra sökningar med barn i åldern tre till åtta år, vilket inte 
visade sig möjligt, då det inte fanns tillräckligt med material. Därav ökades 
åldersspannet kraftigt till att inkludera barn från tre till arton år, och litteraturstudien 
gick därefter att genomföra som tänkt. Valda artiklar granskades och uppfyllde kraven 
utifrån att vara etiskt granskade och vårdvetenskapliga. De representerade studier över 
olika världsdelar vilket inte ansågs ha någon betydelse med tanke utifrån valt syfte. 
Däremot kan detta ses som en svaghet då vår sjukvård och våra resurser kan se 
annorlunda ut jämfört med andra länder vilket bör tas hänsyn till i resultatet. Även om 
antal funna artiklar var så pass många att vår litteraturöversikt gick att genomföra med 
önskad kvalitet så anser vi ändå att det finns väldigt få utförda studier inom ämnet. Då 
valda artiklar varit skrivna på engelska finns en risk för tolkningsfel vilket i så fall 
skulle kunna ha påverkat det skrivna resultatet. För att minimera risken för felaktigheter 
har valda artiklar noggrant lästs igenom flertalet gånger av båda författarna tillsammans 
och var för sig.  Vid bearbetning av utvalt material hade det varit önskvärt att hitta fler 
kvalitativa studier då vi ansåg att denna ansats gav ett betydligt djupare resultat med 
mer detaljerade beskrivningar av upplevelsen av att leva med JIA.  
 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva barn och föräldrars upplevelse av att leva med 
juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sex teman identifierades i samband med analysen av 
utvalda artiklar.  
 
 

Betydelsen av information 
Resultatet i denna litteraturöversikt visade också att många barn och föräldrar använde 
olika strategier för att få kontroll på sjukdomen. Föräldrar sökte mycket information om 
behandling och hantering genom sjuksköterska, via internet, böcker och vänner för att 
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skapa kontroll över JIA.  Både för barn och föräldrar bidrog detta till ökad förståelse 
och därigenom bättre kunna hantera JIA i vardagen, både hemma, i skola och i 
aktiviteter. Vår egen reflektion är att om föräldrar är delaktiga i sitt barns omvårdnad, 
kan känslan av kontroll stärkas och då också kunna öka självkänslan. Nicholas et al. 
(2007) visar även att en del föräldrar och barn upplever att de har en bristande kunskap 
om sjukdomen. Vi anser att sjuksköterskans ansvar som en viktig del i arbetet är att ge 
familjer emotionellt stöd och information. Det är betydelsefullt att föräldrar och barn får 
så mycket kunskap om sin sjukdom som möjligt, så att de kan känna sig trygga i sitt sätt 
att hantera JIA. Detta har visats sig vara ett allmängiltigt konstaterande, då Darcy et al. 
(2014) i sin studie om barncancer, beskriver att barn vill ses som en kompetent individ 
som kräver information och delaktighet i sin vård. Som sjuksköterska handlar det om att 
förstå innebörden i den livsvärldsteori som Wiklund (2003, s. 49) beskriver, om att se 
till hela patienten, inte bara fysiskt, utan även som levd kropp. En kronisk sjukdom som 
JIA innebär en stor påfrestning, inte bara för barnet utan även för familj och närstående 
runt omkring. I Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) beskrivs att då ett barn eller 
ungdom drabbas av en sjukdom under lång tid är det viktigt att involvera hela familjen 
ur ett vårdperspektiv. Kirkevold och Strömsnes (2003, s. 14) menar att en patients 
symptom och lidande påverkar hela familjen vilket innebär att familjen bör uppfattas 
som en enhet. Detta är något en sjuksköterska måste ta i beaktande i sitt vårdande, att se 
helheten i familjen och ge stöd åt alla. Socialstyrelsen (2005) redogör i 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att all vård skall ske i dialog med 
patient och närstående för att ge bästa möjliga delaktighet i vård och behandling. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 270) beskriver att sjuksköterskans uppgift är att vara 
närvarande och ge information om undersökningar och behandlingar vilket kan ge barn 
och ungdomar trygghet och därmed öka känslan av att ha kontroll över sin situation. För 
att kunna stötta familjen på bästa sätt anser vi att en bra relation mellan sjuksköterska 
och familj bör finnas för att tillit och trygghet skall kunna byggas upp. Det är även 
viktigt att se föräldrarna som en resurs i vården och experter på sina barn som känner 
dem bäst. 
 
För att lindra föräldrar och barns oro är det av stor vikt att ge kontinuerlig information, 
både muntligt och skriftligt. Detta för att upplevelser av oro över sjukdomen och/eller 
behandling skall minska och kännas bättre. Vid stöd och information bör sjuksköterskan 
ständigt ta hänsyn till barnets fortlöpande utveckling. Alla barns behov är unika och 
mängden information som sjuksköterskan ger bör anpassas till vilket 
utvecklingsstadium barnet befinner sig i och till dess tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Kommunikation och information bör anpassas efter barn och föräldrars 
specifika behov i vårdandet för att upplevas god. Det är också viktigt att det finns 
kontinuitet och varaktig kontakt med den sjuksköterska och läkare som behandlar barnet 
för att undvika att behöva upprepa sin anamnes. Att berätta om sin JIA kan vara svårt, 
framför allt i tonåren då många är speciellt känsliga och uppmärksamma på förändringar 
i kroppen. Hallström (2009, ss. 99-100) beskriver att all information som sjuksköterskan 
ger ska vara anpassad till barnets ålder, mognad och utvecklingsnivå, samt utformad så 
att föräldrar och barn förstår informationen. Enligt Erlander (2008, ss. 66-68) är det 
viktigt att barn får vara med och besluta om sin egen behandling och vård och därmed 
bli delaktiga. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa alltid komma i första hand. 
Barnet skall ha möjligheter och rätt att uttrycka sina åsikter samt få tillgång till optimal 
hälsa genom sjukvård och rehabilitering. Gustavsson (2015, ss. 35-36) och Waite-Jones 
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och Madill (2008) beskriver vikten av att även syskon får ta del av den information som 
ges till barn med JIA och dess föräldrar. Genom detta kan syskon få bättre förståelse för 
vad det innebär att leva med JIA och också känna sig delaktiga. Enligt Waite-Jones och 
Madill (2008) påverkar JIA hela familjelivet och relationen syskon emellan. Många 
syskon kan uppleva sig utanför, känna sig otillräckliga och samtidigt försöka vara 
duktig för att inte belasta sina föräldrar. 
 
Att sjuksköterskan är lyhörd och engagerad i mötet med föräldrar och barn är viktigt för 
att kunna ge individualiserad och anpassad vård. Att barn och föräldrar får bekräftelse 
genom kommunikation, information och en känsla av att vara delaktiga skapar detta 
förutsättningar för individuellt engagemang för hela familjen. Coyne, O`Neill, Murphy, 
Costello och O`Shea (2011) poängterar att sjuksköterskans roll är att undervisa, stödja, 
vara rådgivande och uppmuntra till att involvera föräldrar i vården av sina barn, både 
medicinskt och icke medicinskt. Sjuksköterskan ska vara öppen, icke dömande, lyssna 
samt förstå föräldrar och arbeta utifrån ett barnperspektiv. Föräldrar är experter på sina 
barn och kommunikation och förhandling är centrala begrepp i familjecentrerad vård. 
En sjukvård som satsar mer på ökad information till barn med JIA och dess föräldrar ger 
ökad kunskap och redskap för att bättre hantera och acceptera sjukdomen. Detta tror vi i 
sin tur kan ge ökad självkänsla och bättre självförtroende. Även känsla av att vara 
välinformerad kan öka möjligheterna att utveckla goda copingstrategier. En annan tanke 
handlar om allmänsjuksköterskan, då mer utbildning inom pedagogik och ökad 
förståelse för vad det innebär att leva med JIA, kan bidra till ökad livskvalité för barn 
och familjer som lever med sjukdomen. En allmän tidsbrist inom sjukvården kan också 
vara en bidragande orsak till att information för patienter inte blir tillräcklig. Genom 
information och utbildning kan kunskapen i skolan och bland vänner ökas, vilket kan 
bidra till att barn och ungdomar inte blir behandlade/bemötta på ett annat sätt än sina 
övriga vänner. 
 

Att känna sig annorlunda 
JIA är en långvarig sjukdom och varje barn och föräldrars upplevelser av sjukdomen är 
individuell men många av barnen hade en känsla av att vara annorlunda.  Barn och 
ungdomar känner ofta ett beroende av syskon, föräldrar och vänner och ibland även att 
de överbeskyddade. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att barn och ungdomar 
som fått diagnosen JIA kan uppleva sig annorlunda än sina vänner och att detta kan 
påverka deras livskvalité negativt. Oftast är det inte någon positiv upplevelse för barn 
och ungdomar att känna sig annorlunda. Det kan handla om att barnet rör sig konstigt 
eller långsamt, skolarbete tar längre tid än för andra barn, rädsla av att särbehandlas av 
andra och att bli mobbad. I Sanzo (2008) studie framkommer det att skolsköterskan kan 
uppmuntra och stödja barnet genom att informera och lägga upp strategier för 
skolarbetet. Detta för att barnet ska kunna hålla jämna steg med klasskamraterna. Barn 
och ungdomars kroppsuppfattning och självförtroende påverkas av JIA och de 
funktionella begränsningar sjukdomen innebär. Wiklund (2003, ss. 50- 51) redogör för 
att då kroppen förändras så kan människan uppleva sig själv på ett nytt sätt som kan 
leda till att andra kan börja behandla och se personen annorlunda. I Darcy, Enskar, Huus 
och Knutsson (2014) studie som behandlar cancersjuka barn, uttrycker barn att de 
upplever sig annorlunda och förändras av sin sjukdom och känsla av att inte ha någon 
kontroll över den egna kroppen. Även föräldrar uttrycker en upplevelse av att deras barn 
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inte var samma barn som efter sjukdom, och inte som alla andra barn. I Waite-Jones och 
Madill (2008) studie upplever även syskon ett utanförskap av att vara annorlunda och 
väljer att ibland inte prata om sitt syskon i skolan och bland vänner för att de upplever 
skam över sitt syskon. I ett flertal studier beskriver studiedeltagare en sämre livskvalité 
ju svårare sjukdomsbilden ser ut. Ju svårare sjukdomsbild, ju fler blir de fysiska 
begränsningar i barnens vardag, vilket kan ge upphov till psykiskt lidande. Wiklund 
(2003, s. 102) beskriver sjukdomslidande med de fysiska symptom vilka sjukdomen 
medför och även följder och upplevelser i att känna sig begränsad. Nicholas et al. 
(2007) har i sin studie om barn som lever med kronisk tarmsjukdom (IBD) visat 
liknande resultat vilka kan jämföras med de resultat som framkommit i denna 
litteraturöversikt. Nicholas et al. (2007) beskriver att studiedeltagarna kände sig 
annorlunda jämfört med sina vänner. Många barn upplevde att de inte fick eller kunde 
vara med på fysiska aktiviteter som exempelvis skolidrott. Studiedeltagarna skildrar 
också om hur det är att inte kunna delta i olika aktiviteter på fritiden på grund av sin 
sjukdom, och om de ändå skulle delta vet de att smärtan är påtaglig och därmed blir 
behållningen inte den samma.  
 
Vi tror att JIA kan påverka familjen både positivt och negativt. Det som kan vara 
positivt i en sådan situation är att familjen kan känna stark gemenskap och komma 
närmare varandra.  
 
 
SLUTSATSER 
Resultatet i den här litteraturstudien visar att barn och föräldrar upplever både fysiska 
och psykiska besvär, brist på information och en känsla av att vara annorlunda. Barn 
och föräldrars upplevelser av att leva med JIA är givetvis alla individuella. Bättre 
anpassad information om sjukdomen till barn, föräldrar och till omgivningen, såsom 
exempelvis skola och fritidsaktiviteter, resulterar i att förståelsen om barnets 
livssituation leder till att lättare kan bli bemött som alla andra. Den här litteraturstudien 
kan öka medvetenheten hos sjuksköterskan och annan vårdpersonal kring betydelsen av 
information, förståelse, familj och vänners stöd när barn och föräldrar drabbas av en 
långvarig sjukdom som JIA. Många känslor och upplevelser som uppkommer vid JIA är 
många gånger densamma som vid andra långvariga sjukdomar. Behovet av fler 
kvalitativa studier med djupintervjuer där barn och föräldrar kan ges möjlighet att 
beskriva hur det är att leva med JIA vore önskvärt. 
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Kliniska implikationer för sjuksköterskan 

• Ge engagemang, stöd och förtroende till de behov som uttrycks. Uppmuntra 
barn och föräldrar att hitta lösningar på eventuella problem. 

• Kontinuerlig och adekvat information mellan sjuksköterskan och barn samt 
deras föräldrar för att underlätta delaktigheten och skapa trygghet. 

• Lyssna till barn och föräldrars erfarenheter och upplevelser av att leva med 
sjukdomen och genom detta få nya kunskaper i ämnet. 

• Involvera hela familjen vid behandling och stöd där det behövs. Medvetenhet 
om att ett sjukt barn påverkar hela familjen och är beroende av att få stöd från 
sina närmaste. 

• Lyssna till barn och föräldrars erfarenheter och upplevelser av att leva med 
sjukdomen. Efter en lång erfarenhet av att leva med JIA kan sjuksköterskan få 
nya kunskaper i ämnet. 
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BILAGA 1  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

Cinahl 
MH "arthritis, juvenile, rheumatoid" 
AND coping 

Peer 
reviewed 

2005-2015 13 2 

Cinahl 
MH "arthritis, juvenile, rheumatoid" 
AND experienc* 

Peer 
reviewed 

2005-2015 66 6 

PubMed 
MH "juvenile idiopathic arthritis" 
AND "quality health"  

Peer 
reviewed 

2005-2015 113 4 

PubMed 
MH "juvenile idiopathic arthritis" 
AND "grow up" 

Peer 
reviewed 

2010-2015 2 1 

PubMed 
MH "juvenil idiopathic arthritis" 
AND "psychological" 

Peer 
reviewed 

2010-2015 47 4 

PubMed 

MH "juvenile idiopathic arthritis" 
AND "health related quality of life" 
AND "children" AND "adolescents" 

Peer 
reviewed 

2005-2015 68 3 
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BILAGA 2  

Författare, år, titel och 
tidskrift 

Teoretiska 
utgångspunkter Syfte Studiedesign Resultat 

Amine et al. (2008). Health 
related quality of life survey 

about children and 
adolescents with juvenile 

idiopathic arthritis. 
Rheumatology International 

Barn- och 
ungdomsperspektiv 

Att undersöka 
hälsorelaterad livskvalité 
hos patienter med juvenil 

idiopatisk artrit. 

Kvantitativ 
forskningsmetod 

Barn med JIA indikerade ha en lägre hälsorelaterad livskvalité än 
sina jämnåriga  

Cartwright et al. (2014) 
Journeys of adjustment: the 
experiences of adolescents 

living with juvenile 
idiopathic arthritis. Child: 

Care, Health and 
Development 

Ungdomsperspektiv 

Att undersöka ungdomars 
erfarenheter av att leva med 
JIA, med särskilt fokus på 

anpassningen. 

Kvalitativ 
forskningsmetod. 

Stöd av familjer och kamrater var en viktig coping resurs, både 
känslomässigt och beteendemässigt. Genom att anpassa sig till JIA 

hanteras de utmaningar tillståndet ger vilka kan förvandlas till 
positiva erfarenheter och identitetsutveckling. 

De Monte et al. (2009). 
Living with juvenile 
idiopathic arthritis: 

children’s experiences of 
participating in home 
exercise programmes. 

British Journal of 
Occupational Therapy 

Barnperspektiv 

Att förstå barns perspektiv 
av att leva med JIA och 
förstå hur detta påverkat 

deras deltagande i hemmets 
övningsprogram. 

Kvalitativ 
forskningsmetod 

Barns perspektiv att leva med JIA och delta i hemträningsprogram. 
Barns detaljerade beskrivningar betonade vikten av tillståndet i 

deras liv. Denna förståelse är nödvändig för hälso- och 
sjukvårdspersonal när de överväger behandlingsregimer.  
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Eyckman et al. (2010). 
What does it mean to grow 
up with juvenile idiopathic 

arthritis? A qualitative study 
on perspectives of patients. 

Clinical Rheumatology 

Barn- och 
ungdomsperspektiv 

Att undersöka vad det 
innebär för patienter att 

växa upp med JIA. 

Kvalitativ 
forskningsmetod  

Fysisk smärta påverkar barnet vid aktiviteter. Bättre behandling 
minskar smärtproblematiken. Trötthet påverkar dagligt liv negativt. 
Skolgång är ett  problem då de upplever oförståelse och de känner 
utanförskap i sociala sammanhang. Barn med JIA upplever att de 

får mer uppmärksamhet än sina syskon och syskon har svårt för att 
förstå detta.  

Guell, C. (2007). Painful 
Childhood: Children Living 

With Juvenile Arthritis. 
Quality Health Research 

Barnperspektiv 
Att undersöka barnens 

uppfattning om sina liv med 
juvenil artrit. 

Kvalitativ 
etnografisk 

forskningsmetod  
med öppna 

intervjuer och 
observation av 

deltagarna 

Att leva med JIA innebär att ta kontroll över sin kropp för att uppnå 
normalitet i livet. Sjuksköterskan informerade barnen att ha rutiner 

gällande medicinering, sjukgymnastik och hälsosam mat. 
Sjukgymnastik är lika viktigt som antiinflammatorisk och 

smärtstillande läkemedel. Viktigt att barn med JIA informerar 
skolan om sin sjukdom, då många döljer sin sjukdom för att 

undvika ses  som annorlunda. 

Ragnarsdóttir A. & 
Svavarsdottir Kolbrun, E. 

(2014). Advanced 
Knowledge in Nursing 
Practice can Make the 

Difference: 
The Value of a Nursing 

Intervention for Families of 
Children with Rare Chronic 

Illnesses. Vård i Norden 

Barn- och 
föräldraperspektiv 

Att mäta nyttan av en 
kortsiktig terapeutisk 

familjekonversation, som 
grundar sig på Calgary 
familjevärdering- och 
interventionsmodell. 

Kvantitativ 
forskningsmetod 

Viktigaste resultatet indikerade på en signifikant skillnad mellan 
grupperna i att få tidigt emotionellt stöd. Föräldrar till barn med 

tidigt samtalsstöd upplevde betydligt högre familjestöd 
känslomässigt efter ett kort terapeutiskt samtal med sjuksköterskan 

än de föräldrar som inte fått något samtal.  

Russo et al. (2011) 
Psychological Profile in 

Children and Adolescents 
with Severe Course Juvenile 

Idiopathic Arthritis. The 
Journal of School Nursing 

Barn- och 
ungdomsperspektiv 

Att undersöka psykosocialt 
fungerande hos barn med 

JIA och de 
sjukdomsrelaterade 

förändringar vilka skett 
inom familjen. 

Kombinerad 
kvalitativ/ 
kvantitativ 

forskningsmetod 

Barn med JIA och deras föräldrar beskriver ett psykiskt lidande och 
sämre livskvalité. Behovet av en klinisk strategi behövs för att 
uppnå en djupare förståelse för hur patienterna och familjerna 

upplever sjukdomen.  
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Secor-Turner et al. (2011). 
Living With Juvenile 

Arthritis: 
Adolescents´Challenges and 

Experiences. Journal of 
Pediatric Health Care 

Ungdomsperspektiv 
Att identifiera utmaningar 
och erfarenheter hos barn 

med JIA.  

Kvalitativ 
forskningsmetod 

Utmaningar i läkemedelshantering, att tala om för vänner samt att 
förklara JIA och att föräldrar oroar sig. Även svårt att orka med 

skolarbete, inte kunna vara med på fysiska aktiviteter och att 
hantera smärta, rehab, hjälpmedel och socialt liv med rädsla att bli 

retad.   

Stevanovic et al. (2013). 
Health-related quality of life 
and emotional problems in 
juvenile idiopathic arthritis. 

Quality of Life Research 

Barnperspektiv 

Att undersöka om barn med 
JIA löper en ökad risk att 
utveckla känslomässiga 

problem. Utvärdera 
associationer mellan 

nivåerna av depressiva och 
ångest symptom och 

hälsorelaterade livskvalité 
av dessa barn. 

Kvantitativ 
forskningsmetod. 

Samsjuklighet mellan nedstämdhet och ångestsymtom och JIA 
påverkar vardagliga funktioner och deras välbefinnande. Barnens 

mentala hälsa och JIA påverkar vardagen med ångest och 
nedstämdhet. Socialt utanförskap och funktionella begränsningar 

beskrivs också.  

Stinson et al. (2012). Jointly 
managing arthritis: 

Information needs of 
children with juvenile 

idiopathic arthritis and their 
parents. Journal of Child 

Health Care 

Barn- och 
föräldraperspektiv 

Att undersöka 
informationsbehovet hos 
barn med JIA och deras 

föräldrar för att utveckla ett 
webbaserat program som 

syftar till att förbättra deras 
livskvalité. 

Kvalitativ 
forskningsmetod 

De flesta ansåg att smärta och stelhet påverkat deras fysiska 
aktivitet negativt. Föräldrar och barn upplevde oro, sorg, frustration 
och ilska. Sjuksköterska på reumatologen var viktigaste stödet för 
dem. Då barn fick information om JIA kunde de berätta vidare till 

vänner för ökad förståelse. 

Tong et al. (2012) Childrens 
experiences of living with 

Juvenile idiopathic arthritis: 
A thematic synthesis of 

qualitative studies. Arthritis 
Care & Research 

Barnperspektiv 

Att beskriva barn och 
ungdomars erfarenheter och 
perspektiv på att leva med 

JIA. 

En systematisk 
genomgång av 

tidigare kvalitativa 
studier. 

JIA stör barnets känsla av normalitet och försämrar socialt 
deltagande. Barnen upplevde känsla av att vara missförstådd och att 
känna sig fångad mellan att hopp och kontroll över sin kropp kontra 
smärta och förtvivlan. För att öka förtroendet, förmåga att hantera 
smärta behövs löpande information, socialt stöd, gemenskap och 

aktivt deltagande i sin egen vård. 

http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/journal/11136
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Toupin April et al. (2012). 
Children with juvenile 
idiopathic arthritis: are 

health outcomes better for 
those diagnosed younger? 
Child: Care, Health and 

Development 

Barn- och 
föräldraperspektiv 

Att undersöka sambandet 
mellan ålder vid diagnos 

och hälsoresultat i familjer 
med barn med JIA. 

Kvantitativ 
forskningsmetod 

Barn som diagnostiseras JIA i förskoleåldern har bättre psykosocial 
funktion än de vilka diagnostiserats senare. Föräldrar till barn med 
JIA i förskoleåldern ansåg att deras barn inte upplever sämre fysisk 

och psykisk hälsa än de som diagnostiseras senare, möjligt att de 
anpassat sig till sitt barns sjukdom.  Mer stöd till psykosocial 

anpassning bör ges till familjer med barn som diagnostiseras med 
sjukdomen vid en högre ålder. 

Vuorimaa et al. (2011). Pain 
in Juvenile Idiopathic 

Arthritis- A Family Matter. 
Children´s Health Care 

Barn- och 
föräldraperspektiv 

Att kartlägga sambanden 
mellan föräldrar och barns 
psykosociala faktorer och 
smärta i juvenil idiopatis 

artrit. 

Kvantitativ 
forskningsmetod 

Resultaten tyder på att för många patienter är den mer aggressiva 
antiinflammatoriska terapin inte motiverad, eftersom den mesta av 

den upplevda smärtan inte relaterar till den inflammatoriska 
aktiviteten av artrit. Istället kan patienter med smärta få nytta av 

andra behandlingsformer vilka används till andra kroniska 
smärtsyndrom.   
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