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Sammanfattning 

Bakgrund: Reumatisk artrit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar människan 

både psykiskt, fysiskt och socialt. Sjukdomen medför symtom som 

smärta, stelhet och trötthet. Symtomen påverkar patientens 

aktivitetsnivå och välbefinnande. Konsekvensen av att drabbas av 

reumatisk artrit innebar livsomställningar samt anpassningar efter 

sjukdomen och minskad nivå av fysisk aktivitet. 

 

Syfte:   Att belysa hur fysisk aktivitet påverkar välbefinnandet hos patienter 

med reumatisk artrit samt att identifiera faktorer som påverkade 

aktivitetsnivån. 

 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes och baserades på tio vetenskapliga 

artiklar. Inkluderade artiklar bestod av åtta kvantitativa artiklar, en 

kvalitativ samt en artikel med mixad design. Analysen utfördes med 

hjälp av Friberg (2017) och resulterade i två teman.  

 

Resultat: Resultatet visade att fysisk aktivitet gav patienterna högre 

välbefinnande. Faktorer för motivering och begränsning för fysisk 

aktivitet identifierades. Fysisk aktivitet var genomförbart och accepterat 

för patienter med reumatisk artrit. Sjukdomsaktiviteten påverkades inte 

av ökad fysisk aktivitet och motiverade därför patienterna till att vara 

aktiva och upprätthålla fysiska aktiviteter. 

 

Diskussion: Patienter behövde kunskap om hantering av sjukdomens symtom och 

hur inaktivitet påverkade välbefinnandet. Stillasittande beteende var 

vanligt förekommande hos patienter med reumatisk artrit, där 

sjuksköterskans förmåga att upptäcka detta var viktigt. Anpassning till 

livet med reumatisk artrit var viktigt för att öka välbefinnandet och 

upprätthålla balansen mellan aktivitet och vila. Tilliten till egen förmåga 

motiverade patienter till upprätthållning av fysisk aktivitet.  

 



  
 
 

 

Nyckelord: Välbefinnande, Reumatisk artrit, Patient, Fysisk aktivitet, 

Adaptionsmodell. 

 

 

Abstract 

Background: Rheumatic arthritis is an inflammatory disease that affects man both 

mentally, physically and socially. The disease causes the presence of 

pain, stiffness and fatigue which affects patient's level of activity and 

sense of well-being. The consequence of rheumatic arthritis means life 

changes as well as adjustments to the disease and reduced level of 

physical activity. 

Aim: To highlight how physical activity affects well-being in patients with 

rheumatic arthritis. 

Method: A literature review was conducted and based on ten scientific articles. 

Included articles consisted of eight quantitative articles, a qualitative 

as well as a mixed design article. The analysis was conducted using 

Friberg (2017) and resulted in two themes. 

Results: The result showed that physical activity gave patients greater well-

being. Factors for motivation and limitation of physical activity were 

identified. Physical activity was feasible and accepted for patients with 

rheumatic arthritis. Disease activity was not affected by increased 

physical activity and therefore motivated patients to be active and 

maintain physical activities. 

Discussion: Patients needed knowledge about the management of the disease's 

symptoms and how inactivity affected wellbeing. Sedentary behavior 

was common in patients with rheumatic arthritis, where the nurse's 

ability to detect this was important. Adapting to life with rheumatic 

arthritis was important to increase well-being and maintain the balance 

between activity and rest. Self-efficacy motivated patients to maintain 

physical activity. 



  
 
 

 

Keywords: Well-being, Rheumatoid arthritis, Physical activity, Patient, Adaption 

modell. 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat patienter med flera olika typer av 

smärta. Ämnen som tilltalar oss är smärta, träning och hur det påverkar patientens 

välbefinnande. Personliga intressen kring dessa ämnen påverkade vårt val av uppsatsämne 

och ledde oss fram till det valda syftet. Vi valde reumatisk artrit (RA) eftersom vi har mött 

dessa patienter under utbildningen och tidigare arbetsplatser samt har RA sjuka bland 

närstående. I mötet med RA patienter som har smärtproblematik prioriterades farmakologiska 

behandlingar och ofta tog detta över vårdandet och kompletterande behandlingar som till 

exempel fysisk aktivitet var obefintlig. Intresset kommer från egna upplevelser av att vårda 

RA patienter, då deras symtom, hantering av smärtskov är varierande, precis som upplevelser 

av uppkomna funktionshinder. Patienter hanterar sina symtom på många olika sätt vilket 

väckte intresse för icke farmakologiska alternativ för behandling av RA symtom.  

  

2. Bakgrund 

2.1 Reumatisk Artrit 

Reumatisk artrit (RA) är en autoimmun sjukdom, som idag är obotlig, där det kroppsegna 

immunförsvaret angriper kroppens leder (Leden, 2010). Sjukdomen angriper symmetriskt och 

framträder oftast i händer och fötter, innan sjukdomen sprider sig till större leder som knän 

och axlar. Vanliga symtom är smärta, stelhet, trötthet och allmän sjukdomskänsla. Det 

uppstår bristande initiativförmåga och ork, försämrad sömnkvalitet som leder till depression 

och isolering (Gregersen, 2011). Övriga samsjukligheter som drabbar patienter med RA är 

bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar (Rantapää Dahlqvist & 

Klareskog, 2017). Orsaken till sjukdomstillståndet är oklart och det saknas kunskap om orsak 

till sjukdomsaktivering (Leden, 2010). Det finns en genetisk disposition, trots detta drabbas 

även individer där sjukdomen inte förekommit tidigare i familjen. Barn med föräldrar som 

har RA har tio gånger större risk att insjukna i RA. Tobaksrökning är ytterligare riskfaktor 

och kan vara en orsak till insjuknandet av RA, samt risk för att rökares barn kan komma att 

insjukna. Fler kvinnor än män drabbas av RA, orsaken till detta är inte beskriven. RA 

förekomst tenderar att öka inom framtiden bland befolkningen (Riley et al., 2017). 

 

2.2 Behandling och diagnostik 

Syftet med behandling är att lindra och bevara de leder som är friska (Leden, 2010). 

Behandling sker med hjälp av farmakologiska preparat och effekten av läkemedel varierar. 
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Lindrande behandling består av fysisk aktivitet, i den mån patienten orkar vara aktiv, men 

även andra icke-farmakologiska metoder används. Komplementära metoder som akupunktur, 

massage och varma bad samt kylterapi har blivit mer populära och används i större 

utsträckning. Sjukdomar som diabetes, depression, hjärt- och kärlsjukdomar är vanligt 

förekommande hos patienter med RA (Jeong et al., 2017). Sjukdomar kan ibland uppstå 

samtidigt eller på grund av någon annan sjukdom och kallas komorbiditeter. RA har många 

komorbiditeter på grund av sin karaktär och på grund av hur den påverkar patientens livsstil. 

Komorbiditeter kräver oftast separata behandlingar som i sin tur kan påverka patientens 

välbefinnande. 

 

2.3 Att leva med reumatisk artrit 

Personer som drabbas av RA står inför stora förändringar i det dagliga livet där 

välbefinnandet påverkas negativt (Opava, Björk och Pettersson, 2017). Det förutsätts att 

personer med RA klarar av att hantera konsekvenserna av sjukdomen, både psykiskt och 

fysiskt, samt uppnå personligt uppsatta mål. Konsekvenser av insjuknandet i RA kan 

innefatta förlust av självförtroende och tilliten till sin egen kropp (Lempp, Scott och 

Kingsley, 2006). Diagnosen RA orsakade psykisk och fysisk ohälsa, samt omfattande 

omställningar i privata och sociala områden som roller inom familjen där de behövde mer 

hjälp av sina närstående (Lütze och Archenholtz, 2007; Lempp et al., 2006). Patienter med 

RA upplevde oro för att vara beroende av andra eftersom de inte ville bli en börda för sina 

närstående. De var därför tvungna att anpassa sina liv efter sjukdomen, exempelvis begränsa 

sin rörlighet, anpassa fritidsintressen och sociala livet. Patientens egen självbild och utseendet 

förändrades och många patienter blev diskriminerade och stigmatiserade på grund av deras 

synliga deformiteter. 

RA kan leda till betydande förändring i tillvaron och påverka patienternas hälsa negativt 

(Bremander, 2014). Det finns ett starkt samband mellan kroppsliga förändringar och 

självbild, vilket kan ge upphov till ytterligare psykologiska och sociala konsekvenser. 

Sjukdomens karaktär gör att balansen mellan aktivitet och vila påverkas och begränsar ofta 

patientens rörelsemönster. Personer med RA är mindre fysiskt aktiva i jämförelse med 

allmänheten och främst kvinnor. Det ökar risk för övervikt som i sin tur minskar möjligheten 

att uppnå god kontroll över sjukdomen under den tidiga fasen av RA (Sandberg et al., 2014). 

Patienter, beroende på kön, upplever smärta på olika sätt där kvinnor med RA upplever 

smärtan mer intensivt, under längre tid samt mer omfattande än män (Lund, 2014). 
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2.4 Sjuksköterskan som rådgivare 

Sjuksköterskan har ett ansvar att samordna vården tillsammans med patienten (Gregersen, 

2011). Detta innebär att sjuksköterskans arbete ska ske i samråd med patienten och ligga på 

en nivå där patienten känner trygghet, tillit och där vården är personcentrerad. Det är viktigt 

att sjuksköterskan stöttar patienten till att lita på sin kropp och framförallt sin egen förmåga 

att återfå kontroll över sin livssituation. Patienter behöver vägledning för att hitta verktyg 

som hjälper patienten att hantera symtom och sjukdomen RA (Opava et al., 2017). Genom att 

kontinuerligt ge patienten uppdaterad information och kunskap om fysisk aktivitet, 

sjukdomsprogression och behandlingsalternativ kan patienten få utöva delaktighet i sin vård. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att rätt anpassad information förmedlas till patienten och att 

informationen uppfattas korrekt (Opava et al., 2017). Sjuksköterskan bör säkerställa 

patientens förståelse för den givna informationen då detta kan påverka patientens val av 

behandling och sjukdomsinsikten. Patienten begriper inte alltid given information på grund 

av låg hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet står för hur väl patienter tar till sig, bearbetar och 

förstår given information för att kunna besluta om hälsorelaterade val som hen får. Låg 

hälsolitteracitet innebär att patienten inte har förmåga att hantera given information, vilket 

gör sjuksköterskans arbete med informationshantering i samband med patientmötet viktig. 

Låg hälsolitteracitet förekommer i 10-30% av befolkningen oberoende av ursprung, social 

bakgrund och utbildningsnivå. 

RA drabbar flera aspekter av den sjukes liv som psykiska, sociala och fysiska förändringar 

som kräver anpassning och livsstilsförändring (Gregersen, 2011). Sjuksköterskors bristande 

fokus på RA patienternas emotionella upplevelser påverkar patienterna negativt, det är 

betydelsefullt för patienter med relativt nydiagnostiserad RA att få stöd (Mäkeläinen, 

Vehviläinen-Julkunen och Pietilä, 2009). Sjuksköterskan ger stöd, undervisning om 

farmakologiska och alternativa behandlingar, fysiska aktiviteter samt hjälpmedel till 

patienterna. Sjuksköterskor ansåg sig behöva utbildning om att ge rådgivningssamtal gällande 

motion, sömn och smärta problematiskt (Ryan, McCabe och Adams, 2015). Sjuksköterskor 

önskade få uppdaterade kunskaper om icke-farmakologisk smärthantering och rådgivning om 

fysisk aktivitet för patienter med RA. 

 

2.5 Fysisk aktivitet och välbefinnande 

Begreppet fysisk aktivitet innebär aktiviteter där mer muskelstyrka och ökat syreupptag krävs 

för utförandet. Fysisk aktivitet ses som ett paraplybegrepp som rymmer både vardagliga och 



4 
 

hälsofrämjande aktiviteter (Opava, 2014; Opava et al., 2017). Samsjukligheten är en 

konsekvens av reducerad fysisk aktivitet som kan motverkas genom fysiska aktiviteter eller 

hälsofrämjande fysisk aktivitet. Hälsofrämjande fysisk aktivitet utförs för att främja fysiskt 

välbefinnande och ska leda till bibehållen och förbättrad kroppsfunktion (Bremander, 2014). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet innebär att intensiv träning sker regelbundet med inslag av 

styrketräning och konditionsträning under 150 minuter veckovis. Vardagliga aktiviteter 

innebär till exempel att leka med barnen, cykla till jobbet, ta trapporna istället för hissen, där 

större syreupptagning krävs än i vila. Flertalet personer med RA lever idag ett mindre aktivt 

liv än de brukade göra innan de drabbades av sjukdomen. Personer med RA är mer inaktiva 

än den friska befolkningen (Lempp et al., 2006). 

Välbefinnande relateras till en människas hälsa och beskrivs som ett tillstånd av fysiskt, 

socialt och mentalt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom (Socialstyrelsen, 

2016). Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2012) kan livskvalitet 

ses som en del av hälsan som i sin tur är en dimension av välbefinnandet. Välbefinnande kan 

därför ses som ett paraplybegrepp som omfattar hälsa och livskvalitet. Begreppen interagerar 

med varandra och är en komplex förening, vilket innebär att tillstånden inte utesluter 

varandra. Välbefinnande innefattar inte bara en del av människan utan ska förstås och ses 

som helheten (Dahlberg och Segesten, 2010). 

 

2.6 Problemformulering 

Patienter med RA är i större utsträckning mindre aktiva än övriga befolkningen, vilket kan 

leda till samsjukligheter som till exempel diabetes, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och sämre 

välbefinnande. Sjukdomen visar tendenser till att öka bland befolkningen, vilket innebär att 

dessa patienter kommer framträda på varierande vårdenheter. Ökat insjuknande i RA bland 

befolkningen gör att forskningen om detta krävs. Att leva med RA kan innebära förändringar 

i patientens vardagliga liv och kan påverka aktivitetsnivån. Fysisk aktivitet är en del av 

behandlingsmetoderna av RA, där farmakologiska läkemedel är grundläggande. 

Sjuksköterskor har poängterat problematiken med rådgivning om fysisk aktivitet samt hur 

fysisk aktivitet påverkar välbefinnandet. Sjuksköterskan behöver ha bättre förståelse för 

komplexiteten av vårdbehovet som patienter med RA har. Kunskap om fysisk aktivitet och 

dess påverkan på välbefinnandet saknas delvis och behovet av kontinuerligt uppdaterad 

information är stort hos både sjuksköterskan och patienter med  RA. Eftersom inaktiviteten 
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bland RA patienter ökat krävs mer kunskaper om fysisk aktivitet och hur det påverkar 

människans välbefinnande.    

 

3. Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur fysisk aktivitet påverkade välbefinnande hos patienter 

med reumatisk artrit samt att identifiera faktorer som påverkade aktivitetsnivån. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Adaptionsmodellen (RAM) består av flera centrala begrepp som benämns hälsa, människa 

och miljö (Roy, 2009). Miljön representerar flera olika stimuli som korsar människans väg 

och påverkar människan och hennes hälsa. Olika stimuli påverkar olika delar av hälsan och 

därmed människan, där miljön representerar människans inre verklighet och hennes yttre 

situation. Fokala stimuli påverkar människan snabbt, genom till exempel smärta. 

Kontextuella stimuli påverkar människan utifrån omgivande miljö i form av intryck och 

skapar en kontext till rådande situation. Residual stimuli är en process som ännu inte är helt 

klarlagd och det finns ingen direkt orsak till att människan reagerar på dessa stimuli. Ett 

exempel är sjukhusskräck, där människan reagerar med rädsla på stimuli som egentligen inte 

utgör någon uppenbar fara. Tillsammans verkar dessa tre system och hjälper människan att 

anpassa sig till olika livssituationer. 

Människan har ytterligare förmågor som kan användas vid adaption när det är nödvändigt, 

dessa är integration, kompensation och kompromiss och dessa kallas för det adaptiva 

systemet (Roy, 2009). Dessa representerar olika adaptionsnivåer och ger människan en 

möjlighet att på olika sätt anpassa sig till livsomständigheter. Anpassningsstrategier är 

individens svar som används för att upprätthålla en fungerande nivå av adaption. Individen 

utarbetar sina anpassningsstrategier för att upprätthålla integriteten i vardagen och under 

stressiga perioder. 

Fysiska funktioner har stor betydelse för hur väl en människa upprätthåller sin fysiologiska 

helhet, det vill säga grundläggande behov som balansen mellan vila och aktivitet (Roy, 2009). 

Den fysiologiska helheten består i sin tur av fyra komplexa processer som styr kroppens 

reaktioner på livsomställningar till exempel sjukdomstillstånd. Kroppen strävar konstant efter 

balans, precis som psykiska välbefinnandet, i adaptionsprocessen och målet är att nå 

välbefinnande. Balansen mellan ideal och verklighet upprätthålls genom denna process och 

bibehåller människans välbefinnande trots sjukdom. 
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Sjukdomstillstånd ställer patienten inför förändring och kräver nya strategier för 

anpassning till den nya livssituationen (Roy, 2009). Sjukdomen RA kan få människan att 

känna sig misslyckad där välbefinnandet kan hotas. Sjukdomen RA medför både fysiska och 

psykiska förändringar som orsakar obalans i människans olika system och påverkar 

välbefinnandet och hälsan negativt. Målet med RAM är att återfå balans och bibehålla 

integriteten och oberoendet. Adaption innebär för människan att göra medvetna aktiva val för 

att hitta balans i livet. Hen behöver integrera personlig mening och livsomständigheter för att 

hitta meningsfullhet. Detta ligger som grund för hur människans tänkande och känslor 

uttrycks där hälsan är en återspegling av människans interaktion och adaption till nya 

livsomständigheter där välbefinnandet är en del av hälsan. Den teoretiska utgångspunkten 

kommer att användas i diskussionen för att fördjupa förståelsen av litteraturöversiktens 

resultat. 

 

5. Metod 

Metoden som användes var litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att flera 

forskningsstudier sammanställs och presenteras för att kartlägga ett kunskapsläge (Friberg, 

2017). 

 

5.1 Litteratursökning 

Databaser som användes vid sökningen av vetenskapliga artiklar var PubMed, MedLine, 

Cinahl samt Academic Search Complete. De databaser som användes publicerade artiklar 

som berörde medicin, omvårdnad samt vårdvetenskap, vilket var anledning till att dessa 

databaser användes. För att säkerställa sökordens översättning och för att hitta relevanta 

sökord som är relevanta till författarnas syfte, användes svensk MeSH (Östlundh, 2017). 

Sökorden som inkluderades i första sökningen kopplades till författarnas syfte och samtliga 

sökord, förutom physical exercise, användes i samtliga gjorda sökningar. Physical exercise 

Sökorden som användes var Rheumatoid arthritis (ra), physical activity, Well-being, well 

being, physical exercise. Sökningen resulterade i ett stort antal träffar i samtliga databaser. 

Kombinationer av sökorden som användes var följande:Rheumatoid arthritis (ra) AND 

physical activity AND Well-being; Rheumatoid arthritis (ra) AND well being AND physical 

activity; Rheumatoid arthritis AND physical exercise AND well being. Booleska termen 

AND användes för att begränsa antalet träffar i samtliga databaser (Östlundh, 2017). 

Ytterligare begränsningar som valdes var: 10 år, årtal 2007–2018, peer-review, scholarly, 
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engelska, ålder >18. Sökningarna som gjordes presenteras i en sökmatris, bilaga 1. Den 

första sökningen på samtliga databaser resulterade i många träffar och författarna valde att 

använda sig av ett helikopterperspektiv (Friberg, 2017). Helikopterperspektiv innebar att 

författarna läste abstrakten på de artiklar som sökningen genererade. Helikopterperspektivet 

gav författarna möjlighet till en öppenhet för artiklarnas karaktär samt synliggöra så många 

aspekter av valt syfte som möjligt. När urvalet gjordes granskades i första hand titeln på 

artiklarna samt artiklarnas syfte för att se om de svarade an på författarnas syfte. Därefter 

granskades abstrakten och om artikelns abstrakt var relevant lästes hela artikeln av båda 

författarna flera gånger för att säkerställa svar på syftet. Kvalitetsgranskning av samtliga 

valda artiklar gjordes utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. Sekundärsökning 

gjordes för att se om fler artiklar som svarade på författarnas syfte kunde hittas (Östlundh, 

2017). Sekundärsökningen ledde inte till att ytterligare artiklar som svarade på syftet hittades. 

Urvalet gav författarna 10 artiklar som svarade an mot valda syftet, en med kvalitativ design, 

en med mixad design samt åtta stycken med kvantitativ design. 

 

5.2 Dataanalys 

Vid granskningen av valda artiklar till resultatet användes Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor för att säkerställa god kvalitet. Författarna läste igenom samtliga 

artiklar flera gånger för att säkerställa koppling till författarnas syfte. Författarna noterade 

sedan, var för sig, det som förekom intressant samt de centrala fynden i resultaten. 

Sammanfattning av de centrala fynden gjordes av båda författarna för att säkerställa att det 

viktigaste i artiklarnas resultat uppfattats. Författarna diskuterade sammanställningarna och 

en översiktstabell skapades, där metod, urval, datainsamling, analys samt resultat skrevs 

kortfattat bilaga 2 (Friberg, 2017). Likheter mellan samtliga artiklarnas resultatdel 

identifierades genom att färgkoda, med överstrykningspennor, de centrala fynden. Författarna 

diskuterade djupgående de centrala fynden från varje artikel samt hur de svarade mot det 

valda syftet. Diskussioner ledde fram till tematisering av fynden och ett resultat kunde 

skrivas.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Målet med forskning är att bidra med ny kunskap och ökad förståelse för ett visst fenomen 

vilket gör att vården kan utvecklas (Sandman och Kjellström, 2013). Forskningsetiska 

övervägande har som uppgift att värna om människans integritet och rättigheter. Samtlig 
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forskning som bedrivs ska ha godkännande från forskningsetiska rådet, detta för att skydda 

informanterna som deltar i studier. Godkännandet från etiska rådet säkerställer att 

forskningen som bedrivs tillgodoser ett behov av kunskap om valt syfte samt är av god 

kvalitet (Sandman & Kjellström, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i 

forskningsstudier ska kunna ge sitt medgivande för deltagande muntligt eller skriftligt samt få 

tillräcklig information om studien innan beslut om medverkan tas. Författarnas 

litteraturstudie bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier, där analysen av etiska 

överväganden ser olika ut beroende på metod. Forskning med kvalitativ metod innebär ett 

närmande av deltagarnas personliga sfär, där intervjuer oftast utgör grunden för studien 

(Sandman & Kjellström, 2013). Problematik som kan uppstå vid intervjuer är bland annat att 

deltagaren berättar sådant intervjuaren vill höra och inte den ärliga sanningen. Vid kvantitativ 

metod kan problematik med frågor i enkäter uppstå, där frågor som kan upplevas känsliga få 

deltagarna att reagera negativt. Utformningen av frågor är en viktig etisk process för 

forskningsstudier med kvantitativ metod. 

Flera principer kan appliceras vid forskningsetik bland annat göra-gott-principen 

(Sandman & Kjellström, 2013). Göra-gott-principen består av två delar, inte skada deltagarna 

(minimera skada) samt dra så stor nytta som möjligt av forskningen. Människans 

välbefinnande är i fokus vid etiskt övervägande, i de båda delarna (Sandman & Kjellström, 

2013). Samtliga artiklar som valdes ut var godkända av etiska kommittén.  

Reflektion kring etiska övervägande vid forskning gjordes av författarna för att undvika 

studier som inte uppgav etiska överväganden. Detta var också ett tillfälle för reflektioner 

kring författarnas eventuella förförståelser som kunde påverka valet av artiklar. Distansen till 

förförståelsen kunde upprätthållas genom kritisk läsning av samtliga abstrakt till de artiklar 

som sökningarna gav. Detta ledde till att författarna kunde ha en öppenhet och gav möjlighet 

att få fler synvinklar till det valda syftet. 

 

7. Resultat 

Resultat presenteras i följande två kategorier: fysisk aktivitets påverkan på välbefinnande 

samt faktorer som begränsar eller motiverar till fysisk aktivitet. 

 

7.1 Fysisk aktivitets påverkan på välbefinnande 

Resultatet visade en koppling mellan fysiska aktiviteter och välbefinnandet hos personer med 

RA (Demmelmaier, Lindkvist, Nordgren och Opava, 2014; Eversden, Magg, Nightingale och 
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Jobanputra, 2007; Malm et al., 2016; Silva et al., 2013; Baxter et al., 2015). Fysiska 

aktiviteter i varierande former var ett komplement till farmakologiska behandlingsmetoder, 

samt fysioterapeutiska träningsprogram, som hade syftet att öka psykisk och fysiskt 

välbefinnande. Bland träningsformer som upplevdes säkra att utöva och ökade välbefinnandet 

nämndes yoga, promenader och andra fysiska aktiviteter som innebar måttlig till intensiv 

konditionsträning (Baillet et al., 2009; Demmelmaier et al., 2014; Knittle et al., 2011). 

Fysiska aktiviteter var generellt accepterade, genomförbara och upplevdes som en säker form 

av behandling som stärkte patientens förmåga att hantera sjukdomens symtom, bevara sin 

hälsa och öka välbefinnandet (Evans et al., 2013; Moonaz, Bingham III, Wissow och Bartlett, 

2015). Ett mindre antal patienter med RA uppfyllde rekommenderad fysisk aktivitetsnivå 

vilket innebar att många levde ett stillasittande liv eller hade ett beteende som påverkade 

välbefinnandet negativt. Fysisk aktivitet gav bättre smärttolerans och ökade patienternas 

välbefinnande, dessutom var träningsformerna ledskyddande vilket gav ökad kroppsfunktion, 

vitalitet och förbättrad upplevelse av välbefinnande (Evans et al., 2013; Dogu et al., 2013; 

Moonaz et al., 2015). 

Fysiska aktiviteter gav bättre kroppsfunktioner och förhindrade utvecklingen av kroppsliga 

förändringar, som deformiteter i händer vilket bidrog till högre välbefinnande (Demmelmaier 

et al., 2014; Dogu, Sirzai, Yilmaz, Polar och Kuran, 2013; Malm et al., 2016; Silva et al., 

2013; Baxter et al., 2015). Förbättring av kroppsliga deformiteter ökade självförtroende, 

välbefinnandet och självbilden vilket gav patienter med RA möjlighet att utföra sina 

vardagliga fysiska aktiviteter.  

Olika träningsformer kunde anpassas efter individen och dennes dagsform. Promenader, 

yoga och andra träningsformer kunde utövas i grupp eller individuellt. Detta var viktigt för 

patienternas trygghet och frihet att välja passande övningar som patienten med RA själv 

önskade (Evans et al., 2013; Baxter et al., 2015; Demmelmaier et al., 2014). Patienter hade 

frihet och valde vilken träningsform de önskade, det ökade deltagandet i fysiska aktiviteter då 

en del av patienterna med RA var mer introverta och önskade träna självständigt. 

Träningsrörelser och övningar kunde anpassas utifrån personliga behov och skapade 

möjligheter att deltaga trots smärta eller andra rörelsebegränsningar relaterat till RA. 

Gruppträning var en positiv faktor för RA patienter eftersom det var en möjlighet att känna 

tillhörighet, fokusera på träningen, vilket gav större tilltro till kroppens förmåga att utöva 

fysiska aktiviteter och samtidigt motiverades de av att se andra utföra aktiviteter (Baillet et 

al., 2009; Demmelmaier et al., 2014; Eversden et al., 2007). Regelbunden systematisk träning 

gav lindring av kroppsliga spänningar och inflammationer och förorsakade ingen försämring 
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av RA symtom vilket i sin tur ökade välbefinnandet och ökade motivationen till fortsatt 

fysisk aktivitet (Evans et al., 2013; Moonaz et al., 2015). Trots att visa kroppsfunktioner 

förblev oförändrade, ökade välbefinnandet. Det påvisade att medvetenheten om sina fysiska 

möjligheter och förbättrad symtomhantering är viktiga faktorer som påverkar välbefinnandet. 

En typ av fysisk aktivitet som patienter utförde var promenader (Silva et al., 2013; Baxter 

et al., 2015). Detta är en form av motion som inte krävde tillsyn, utbildning, var kostnadsfri 

och gav frihet att välja platser att motionera på. Denna aktivitetsform var tillgänglig och 

genomförbar, för majoriteten av RA patienter i alla åldrar och med varierande sjukdomsgrad. 

Regelbundna promenader gav förbättrad uthållighet och möjligheten att gå längre distanser 

vilket ökade självförtroendet och välbefinnande. Hydroterapi, cirkelträning och intensiva 

träningsprogram representerar alternativa former av träning som ökade fysiska funktioner och 

välbefinnande (Baillet et al., 2009; Demmelmaier et al., 2014; Eversden et al., 2007). 

Samtliga nämnda träningsformer visade sig ge ökning i välbefinnandet, förbättrad kondition, 

styrka, hantering av smärta och förbättrad kroppsfunktion. Patienterna utförde andra fysiska 

aktiviteter i dagliga livet som cykling, vattenträning, jogging, traditionell 

rehabiliteringsträning, golf, pilates, trädgårdsarbete och yoga i hemmet (Baxter et al., 2016; 

Demmelmaier et al., 2014).  

 

7.2 Faktorer som begränsar eller motiverar till fysisk aktivitet 

Stabil sjukdomsaktivitet ökade patienternas aktivitetsnivå positivt (Baillet et al., 2009; Dogu 

et al., 2013). Sjukdomsaktiviteten hade inflytande på patienternas välbefinnande samt hur 

fysiskt aktiva de förmådde att vara. Om sjukdomsaktiviteten förblev stabil efter utförd fysisk 

aktivitet ökade tilliten till den egna kroppsförmågan och det motiverade till fortsatt träning 

(Baxter et al., 2015; Evans et al., 2013; Eversden et al., 2007; Silva et al., 2013).  

Bättre kännedom om sin smärta ökade välbefinnandet och patienterna upplevde att de fick 

kontroll över sin livssituation. Välbefinnandet ökade när tilliten till sin egen förmåga 

förbättrades för patienterna med RA, vilket motiverade patienterna att vara aktiva mer 

frekvent (Baxter et al., 2015). Tillit till kroppens kapacitet att utföra fysiska aktiviteter och 

upprepad träning, trots smärta, hade en positiv inverkan på välbefinnandet. 

Användning av träningsredskap som stegräknare samt uppsättning av mål gav ökad 

motivation och bidrog med förbättrad fysiskt och psykiskt välbefinnande (Baxter et al., 2015; 

Demmelmaier et al., 2014; Dogu et al., 2013; Evans et al., 2013; Knittle et al., 2011; Silva et 

al., 2013). Stegräknare visualiserade och motiverade patienterna att utöka gränserna och 

ständigt se hur mycket de klarade av, detta ledde till högre välbefinnande. 
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Synbara kroppsliga förändringar som viktnedgång ökade motivationen till fysisk aktivitet, 

även om viktnedgången i sig inte var det primära målet med träningen (Baxter et al., 2015). 

Förbättring av kroppsfunktioner ökade välbefinnandet, muskelstyrkan och minskade smärtan 

relaterat till RA. Balans mellan aktivitet och vila underlättades med schemalagda fysiska 

aktiviteter. Det främjade balansen mellan patienternas vardagliga sysselsättning, arbete och 

hälsofrämjande insatser i form av fysisk aktivitet (Baxter et al., 2015; Demmelmaier et al., 

2014; Malm et al., 2016) 

Fysisk aktivitet förändrade inte bara kroppsfunktionen utan även patienternas attityd 

gentemot hanteringen av smärtan och symtom, relaterat till RA. När inställningen till fysisk 

aktivitet ändrades öppnades möjligheter till att öka motionsnivån och öka välbefinnandet 

(Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 2016; Knittle et al., 2011; Moonaz et al., 2015; Silva 

et al., 2013).  

Stödgrupper som startades för att stötta patienter med RA till att utföra fysisk aktivitet 

samt för att skapa en gemenskap upplevdes positivt och ökade motivationen och 

välbefinnandet (Demmelmaier, et al., 2014; Malm et al., 2016). Gruppträning anpassade för 

patienter med RA gav gemenskap och gav möjlighet att inspireras av varandra, dela med sig 

av sina egna upplevelser och erfarenheter vilket ökade motivationen och stärkte tilliten till sin 

egen förmåga att träna och vara fysisk aktiv. 

Fysisk aktivitet som till exempel yoga gav träning och välbefinnande för både kropp och 

själ. Välbefinnande inom yogaträning för patienter med RA, innefattade både fysiska kroppen 

och psyket, där båda delarna samarbetade för att ge välbefinnande (Evans et al., 2013; 

Moonaz et al., 2015). Träning av både den kroppsliga och psykiska medvetenheten ledde till 

minskad oro och ångest som var vanliga komorbiditeter till RA. 

Patienter med RA hade svårare om träningscentrum, promenadstråk och övriga 

träningslokaler låg för långt ifrån hemmet, vilket kunde bero kostnader för resan, kännas som 

en otrygg plats för att träningen skulle bli av eller inte passa in i vardagens schema (Baxter et 

al., 2015; Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 2016). Lång resa till träningsplatsen kunde 

innebära att patienten valde att förbli inaktiva, vilket ledde till minskat välbefinnande. 

RA symtomen som smärta, stelhet och trötthet ledde till minskad fysisk aktivitet och 

patienter med RA upplevde smärta som en begränsning till fortsatt aktivitet (Demmelmaier, 

et al., 2014; Malm et al., 2016). Smärtan påverkade livskvaliteten hos patienterna och därmed 

välbefinnandet, samt präglade deras liv negativt. 

Patienter med RA uttryckte en känsla av ensamhet och utanförskap när de inte kunde 

utföra fysisk aktivitet som de önskade. Det ledde till minskad aktivitet och isolering 
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(Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 2016). Inaktivitet ledde till känslor av otillräcklighet 

för att inte kunna hantera oförutsedda händelser som till exempel fall och smärtskov 

(Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 2016). Skuldkänslor upplevdes av patienterna när de 

inte var fysisk aktiva som de egentligen önskade vara. Skuldkänslor över att vara inaktiv 

påverkade välbefinnandet negativt och minskade motivationen för att utföra fysiska 

aktiviteter. Bristande förståelse för kroppens förmåga och funktion förorsakade inaktivitet 

bland RA patienter och påverkade välbefinnandet negativt. Känslor av skuld och otrygghet i 

fysiska aktiviteter begränsade patienter med RA och förminskade kroppens rörelseförmåga 

och påverkade patientens psykiska välbefinnande negativt. Självreglering innefattade 

motivation och skuld, som påverkade patientens egna val att utföra fysisk aktivitet. För att 

kunna nå sina aktivitetsmål samt för att öka välbefinnandet var patientens motivation att göra 

aktiva val avgörande (Malm et al., 2016). 

Erfarenheter av träning baseras på personliga egenskaper, sociala faktorer och 

komorbiditeter samt tidigare skador (Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 2016). 

Personlighet och träningspreferenser kan begränsa patienter från att delta i gruppträningar 

organiserade för patienter med RA eftersom personligheten styr i vilken form träningen 

utförs, ensam eller i grupp. Vissa individer kände sig mer bekväma och mer fokuserade när 

de var ensamma, vilket innebar att träningen behövde vara anpassad så att hen kunde utföra 

aktiviteten självständigt. Träningspreferenser kunde styra vilken typ av träning patienterna 

helst önskade genomföra. Negativa upplevelser av tidigare erfarenheter av träning kunde 

minska motivationen att vara fysisk aktiv, till exempel att vissa träningsformer upplevdes 

som ointressanta.  

Det var väsentligt för patienterna att få utrymme att berätta om tidigare upplevelser och 

vad som stimulerade dem till att upprätthålla den fysiska aktiviteten (Demmelmaier et al., 

2014; Malm et al., 2016). Det berodde på vad patienten hade för önskemål om träningsform 

och vad de själva ansåg vara betydelsefullt. 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa fysisk aktivitets påverkan på välbefinnandet hos 

patienter med RA. Litteraturöversikt är en design som enligt Friberg (2017) kunde ge 

författarna en god ämnesöversikt. Författarna använde databaserna PubMed samt Academic 

Search Complete för att hitta relevanta artiklar till valt syfte. Databaserna Cinahl Complete 
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och MedLine användes men de relevanta artiklarna hade redan hittats i de två ovannämnda 

databaserna, därför uteslöts dessa. Sökorden valdes utifrån syftet och översattes med hjälp av 

svensk MeSH och resulterade i ett stort antal träffar i samtliga databaser. 

För att begränsa antalet sökträffar användes booleska termen AND, detta även för att 

inkludera samtliga sökord i sökningen (Friberg, 2017). Inga fritextsökningar gjordes då 

författarna ansåg att tillräckligt många artiklar hittades via databaserna. Övriga begränsningar 

som lades till i sökningen var årtal 2007-2018, 10 years, “peer-reviewed”, “human”, 

“english” samt “free full-text”. Första sökningen gjordes med årsspannet fem år men 

författarna valde att utöka detta för att inkludera fler artiklar som svarade på syftet. Årtalet 

gav författarna en översikt av aktuella artiklar som var relevanta för syftet, även “free full-

text” användes som begränsning i PubMed. Sökningen i PubMed gjordes även utan “free full-

text” för att säkerställa att inga relevanta artiklar missades.  

De valda artiklarnas metod, kvalitativ och kvantitativ, analyseras på olika sätt. Kvalitativa 

artiklar har en berättande funktion där människans unika åsikt och meningsskapande 

synliggörs (Friberg, 2017). Författarna har valt att inkludera två artiklar med kvalitativ 

metod, där en artikel hade mixad metod. Författarna upplevde en skillnad mellan att 

analysera kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det upplevdes lättare att granska kvalitativa 

artiklar eftersom patienternas unika och personliga berättelser är kategoriserade i ord och 

teman vilket gör det lättare att tolka insamlad data. Analys av kvantitativa artiklar upplevdes 

svårare då det förekommer flertal förkortningar av relevanta begrepp och mätinstrument, 

vilket upplevdes svårt att tolka. Tabeller som representerade med siffror krävde mer tid och 

omfattande arbete för att tolkas. Majoriteten av valda resultatartiklar var av kvantitativ metod, 

åtta stycken kvantitativa artiklar inkluderades. Författarna valde inte medvetet kvalitativa 

eller kvantitativa artiklar, utan valde det som framkom av sökningarna och var relevant 

gentemot författarnas syfte. De kvantitativa artiklar gav författarna bredare kunskaper om det 

valda ämnesområdet och gav styrka åt litteraturöversikten då större mängd data kunde 

analyseras och generaliseras. Majoriteten av valda artiklar, som var relevanta mot syftet i 

denna studie var av kvantitativ design. Detta kan bero på att forskning, i kvalitativ design, 

gentemot vårt valda syfte delvis saknas eller föll bort vid urval. Analysen av resultatartiklarna 

diskuterades av författarna för att säkerställa förståelsen av resultaten. Därefter utsågs 

kategorier som var relaterade till studiens syfte och författarnas uppfattning vilket gav studien 

validitet.  
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Författarna samarbetade väl genom hela litteraturöversikten och inga intressekonflikter 

uppstod under tiden som skulle kunna påverka resultatet. Författarna skrev tillsammans och 

diskuterade kritiskt igenom de analyserade artiklarnas resultat vilket stärker pålitligheten av 

denna litteraturöversikt. Artiklarnas ursprung valdes inte medvetet av författarna, men gav 

författarna en ökad översikt av problemområdet i fler länder, vilket kan ses som en fördel 

eftersom att sjukdomen RA förekommer i hela världen. Artiklar som användes var skrivna på 

engelska vilket medför risk för feltolkningar och översättningsfel eftersom engelska är inte 

författarnas modersmål. Författarna var medvetna om sina personliga förförståelser om valt 

ämnesområde och distanserade sig från dessa, samt använde sig av konstant kritisk 

granskning gentemot varandra och artiklarna som valdes.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att fysiska aktiviteter, både hälsofrämjande fysisk aktivitet och vardagliga 

aktiviteter, kunde öka välbefinnandet på flera olika sätt för patienter med RA, till exempel 

genom ökat självförtroende att hantera sjukdomens symtom, motivation och gruppträffar.  

Resultatet visade att smärta var det vanligaste hindret för att utföra fysisk aktivitet och att 

patienterna med RA förblev mer inaktiva än innan sjukdomen (Veldhuijzen van Zanten et al., 

2015). Resultatet påvisade att fysisk aktivitet kunde upplevas som obehagligt i samband med 

smärta och därmed begränsa patienter i sitt utförande (Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 

2016). Fysiska aktiviteter avbröts på grund av smärta eftersom patienterna saknade tillit till 

kroppen och förmågan att övervinna smärtan. Smärtan upplevdes så pass obehaglig att det 

tolkades av patienterna som att kroppen skadades, vilket ledde till inaktivitet. När patienterna 

fortsatte utföra fysisk aktivitet, trots smärtan, förändrades inställningen till träning och 

upplevdes istället positivt. Enligt Roy (2009) behöver människan anpassa sig till nya 

omständigheter som livet ibland innebär. När människan använder strategier för att anpassa 

sig till omständigheter kan möjligheter till utveckling och meningsskapande ske. Att finna 

individuella anpassningsstrategier var grundläggande för patienter med RA, för att de ska 

kunna förbli aktiva trots upplevda smärtor och symtom relaterat till RA (Veldhuijzen van 

Zanten et al., 2015). Resultatet visade att fysisk aktivitet ökade och patienterna med RA 

tränade utan att uppleva rädsla för smärtan samt för att sjukdomsaktiviteten skulle öka 

aktivitet (Baillet et al., 2009; Dogu et al., 2013; Demmelmaier et al., 2014; Malm et al., 

2016). Välbefinnandet ökade när patienterna med RA upprätthöll den fysiska aktiviteten de 

utförde regelbundet. Författarna reflekterade över patienternas attityder till fysisk aktivitet, 
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detta påverkar patientens livsstil negativt om de inte kunde anpassa sig till den nya 

livssituationen som livet med RA innebar.  

Resultatet visade att utförandet av fysiska aktiviteter inte försämrade sjukdomsaktiviteten, 

vilket kunde öka motivationen att utföra fysisk aktivitet (Baillet et al., 2009; Dogu et al., 

2013). Symtomen, relaterat till RA, hade i vissa fall en tendens att förbättras av utförd fysisk 

aktivitet vilket gav patienter med RA ökat välbefinnande och ökade deras motivation till 

fortsatt aktivitet. Resultatet visade att patienternas kunskap om sin sjukdom, relaterade 

symtom och sjukdomsaktivitet kan leda till att fler patienter med RA förblir aktiva eller 

börjar med fysisk aktivitet. Författarnas anser att kunskap om sjukdomsaktivitetens stabilitet 

efter utförd träning är viktig information som bör förmedlas till patienter med RA. Resultatet 

visade att patienternas kunskap om sin sjukdom, relaterade symtom och sjukdomsaktivitet 

kan leda till att fler patienter med RA förblir aktiva eller börjar med fysisk aktivitet (Baxter et 

al., 2015). 

Litteraturstudiens resultat visade att deltagande i olika former av aktiviteter som till 

exempel rehabiliteringsmöten och gruppträningar, ökade patienternas motivation och 

välbefinnande (Demmelmaier et al., 2014; Dogu et al., 2013; Malm et al., 2016). 

Gruppträningstillfällen gav patienter med RA möjlighet att dela sina upplevelser och 

erfarenheter med varandra och lära sig nya sätt att hantera sin sjukdom samtidigt som de var 

fysiskt aktiva. Det gav patienter möjlighet till socialisering där patienten var en del av 

gruppen och gemenskap till andra personer med RA skapades. Känslan av gemenskap är en 

av faktorerna som ökade välbefinnandet och bidrog till högre motivation att utföra fysisk 

aktivitet. Den sociala faktorn, där stöd från omgivning ingår, är av betydelse för patienterna 

med RA (Kamwendo, Askenbom och Wahlgren, 1999; Wilcox et al., 2006). Stöd och 

umgänge med familjen kunde möjliggöra ökad fysisk aktivitet eftersom patienterna saknade 

sällskap. Patienter som upplevde glädje och njutning av fysisk aktivitet, tillsammans med 

andra, förblev och motiverades till fortsatt aktivitet. 

Resultatet visade att patienternas önskan att utöva och upprätthålla fysisk aktivitet drevs av 

självreglering (Kamwendo et al., 1999; Wilcox et al., 2006), som innebär tillit till egen 

förmåga samt motivation. Dessa gav bättre förutsättningar för att hitta balans mellan ideal 

och verklighet. Där ideal stod för önskade mål och verkligheten var fysiska och psykiska 

hinder som patienter behövde övervinna. Resultatet visade att patienternas förmåga att nå 

sina uppsatta aktivitetsmål, bidrog till motivation och välbefinnande (Knittle et al., 2011). 

Patienternas förmåga att prioritera och planera sin träning var essentiell för att fysisk aktivitet 

skulle upprätthållas. Författarna ansåg att motivation, uppsatta aktivitetsmål och tidsplaner 
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var avgörande faktorer för att stimulera patienterna att utföra fysisk aktivitet. Författarna 

ansåg att systematiska träningsscheman kunde förebygga inaktivitet och öka hälsofrämjande 

fysisk aktivitet, vilket kunde leda till ökat välbefinnande.  

Tidsbrist var ytterligare en orsak till inaktivitet där sjuksköterskans förmåga att planera 

och strukturera hjälper patienten, då de tillsammans kan skapar gynnande målsättningar. 

Författarnas reflektioner över schemalagda aktiviteter var att det kunde vara en start på en 

förändringsprocess (Rønningen och Kjeken, 2009). Resultatet visade att planering av fysiska 

aktiviteter kunde underlätta patienternas dagliga rutin genom att träningen blev av trots 

närvaro av symtom relaterat till RA. Enligt Roy (2009) skapades målsättningar, som var 

viktiga för patienten, tillsammans med sjuksköterskan. När målsättningen var av betydelse, 

intressant, för patienten var det lättare för hen att nå målet. RA patientens meningsfullhet 

kommer till uttryck genom agerande där sjuksköterskans förmåga att tolka patientens uttryck 

är av central betydelse (Roy, 2009). Författarna anser att det är ett samarbete mellan patienten 

och sjuksköterskan där båda har ett ansvar att medverka. Författarna reflekterade över 

sjuksköterskans arbete, som borde fokusera på att upplysa patienter med RA om aktiviteter 

som kan vara passande samt lyssna på patientens egna önskemål och intressen. 

Sjuksköterskeledda träffar gav styrka, kunskaper om egen förmåga och inre resurser för 

sjukdomshantering vilket styrktes av tidigare forskning (Rønningen & Kjeken, 2009; 

Grønning, Midttun och Steinsbekk, 2016). Sjuksköterskan kan hjälpa patienter att sätta 

realistiska mål som är viktiga för individer vilket medför ökad motivation för att åstadkomma 

dem samt ökad grad av anpassning som medför ökad välbefinnandet. Sjuksköterskan bör ha 

kunskap om att balansen i livet varierar mellan människor och förblir inte heller stabil genom 

livet. Förändringsprocessen sker ständigt under livet och balansering mellan ideal och 

verklighet pågår konstant och påverkas av olika stimuli från omgivningen och den inre 

människan (Roy, 2009). Det är väsentligt att patienten får verbalisera sina känslor för att de 

själva ska kunna förstå livsomställningen livet med RA innebär. Detta kan även hjälpa 

sjuksköterskan att tillsammans med patienten finna viktiga mål och problemområden.   

För allmänsjuksköterskan innebär resultatet viktigt information om hur patienter med RA 

kan upprätthålla fysisk aktivitet och hur sjuksköterskan kan bidra med stöd och råd till 

patienterna. Författarna har, genom teorin RAM, förstått sjuksköterskans roll som att vara 

patienterna med RA behjälplig vid verbaliseringen av sina känslor och synliggöra det som 

hindrar patientens målsättningar. Det krävs samarbete och patientens delaktighet för att 

engageras till förändring. Arvidsson et al. (2006) förklarar att ett lyckat samarbete mellan 

sjuksköterskan och patient kan leda till patientens anpassning till sjukdomen och omställning. 
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8.3 Tillit till egen förmåga och stillasittande beteende 

Tillit till sin egen förmåga, även kallat självförmåga, är ett bifynd i denna litteraturstudie och 

har visat sig vara av betydelse för patienternas välbefinnande och förmåga att utföra fysisk 

aktivitet. Resultatet visade att tillit till egen förmåga var en medlare för positiva övertygelser, 

“jag kan”, och ökade motivationen hos patienter med RA (Demmelmaier, Bergman, 

Nordgren, Jensen, och Opava, 2013). Tillit till sin egen förmåga vid RA kan delas in i två 

underkategorier, smärta och symtom relaterat till RA (Grønning et al., 2015). Patienter med 

RA som är aktiva har högre tillit till sin förmåga att hantera symtomen medan välbefinnandet 

blir lidande. Patienter som har högt välbefinnande men är inaktiva har högre tillit till sin 

förmåga att hantera sin smärta relaterat till RA. Tilliten till egen förmåga påverkar 

välbefinnandet positivt och genererar möjligheter för individer med RA att utveckla nya 

livsstilsvanor för att kunna hantera sin RA. Författarna ansåg att utvecklingen av 

anpassningsstrategier påverkades positivt när patienterna med RA upplevde tilltro till sin 

egen förmåga att utföra aktiviteter. Författarna ansåg att tilliten till egen förmåga påverkade 

hur väl patienterna använde sig av strategierna och hur de förmår anpassa sig till livet med 

RA.  Tilliten till egen förmåga påverkade patienternas hantering av dagliga aktiviteter 

positivt. Tilliten till egen förmåga har tendens att påverka effekten av utbildningar som 

patienter med RA genomgår, dessa korrelerar med varandra och kan påverka välbefinnandet 

positivt (Coty, Salt, Myers och Abusalem, 2017).  

Resultatet visade att efter introduktion av fysisk aktivitet i det vardagliga livet ökade 

tilliten till sin egen förmåga, således också motivationen att upprätthålla fysisk aktivitet. 

Patienter som var aktiva trots sina symtom ökade sin självförmåga att utföra fysiska 

aktiviteter i det dagliga livet, vilket gav patienterna insikt i att de klarar av att utföra 

aktiviteter de inte trodde. Författarna relaterade självförmåga som en bidragande faktor till 

upplevelser av njutning i samband med fysiska aktiviteter (Kamwendo et al., 1999). 

Tillit till egen förmåga ansågs av författarna vara en betydande faktor för RA patienternas 

anpassning till livet med RA samt fortsatt fysisk aktivitet. Författarna reflekterade över att 

patienterna med RA som hade kapacitet att öka sin tillit till egen förmåga med hjälp av fysisk 

aktivitet kunde öka sitt välbefinnande mer än de patienter som var inaktiva. Författarna ansåg 

att det inte enbart var det faktiska utförandet av fysisk aktivitet som gav välbefinnande då 

välbefinnande höjdes när patienternas tillit till egen förmåga ökade, vilket ledde till 
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upprätthållen fysisk aktivitet. Författarna såg detta som en positiv spiral som kunde leda till 

nya vanor och rutiner i vardagslivet där fysisk aktivitet var integrerat.  

Stillasittande beteende har framkommit som ett bifynd och kan vara en förklaring till att en 

stor andel patienter med RA är inaktiva eller inte upprätthåller fysiska aktiviteter. Patienter 

med RA saknade förmågan att hantera sina symtom och saknade anpassningsstrategier för att 

klara av de sämre dagarna som lede till stillasittande. Enligt Roy (2009) kunde avsaknad av 

anpassningsstrategier orsaka lägre nivå av adaption, kompromissade metoder. Detta påverkar 

välbefinnandet för patienter med RA då stillasittandet kompenserar för bättre 

anpassningsstrategier, vilket kunde leda till samsjukligheter samt inaktivitet. 

Patienter med RA spenderade en stor del av sin tid inaktiva, mest stillasittande skedde 

under arbetstid, framför tv:n och under fritiden vilket innebär att en stor andel av patienter 

inte nådde rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet. Anledningen till det 

stillasittande beteendet i form av vilopauser utgjorde enligt patienterna ett skydd för leder, 

vilket visar stort behov av patientundervisning (Thomsen et al., 2015). Författarna ansåg att 

sjuksköterskan som rådgivare behövde mer kunskap om patientundervisning och betydelsen 

av faktorer som påverkar patienternas aktivitetsnivå (Brodin et al., 2015; Veldhuijzen van 

Zanten et al., 2015).  

Författarna reflekterade att personlighetsdrag kunde orsaka stillasittande beteende. 

Medvetna val i vardagen som att ta bil istället för cykel var vanligt förekommande bland 

patienter med RA och dagliga aktiviteter utfördes sittandes för att undvika framträdande av 

RA symtom. Stillasittande beteende kunde som ett val som egentligen inte hade någonting 

med sjukdomen RA att göra eller berodde på lathet (Thomsen et al., 2015).  

Författarna anser att välbefinnande bör höjas och kan genom det minska riskerna för 

utveckling av komorbiditeter, både fysiska och psykiska. Författarna ansåg att sjuksköterskan 

bör uppmärksamma det stillasittande beteendet och att det bör minskas och hälsofrämjande 

aktivitet framhävas (Huffman, Pieper, Hall, St Clair, och Kraus, 2015). Patienternas 

personliga motionspreferenser kan hjälpa sjuksköterskan att finna en genomförbar 

träningsform där patienten kan njuta av att vara aktiva vilket underlättar att avsätta tid för 

träning i patientens schema (Kamwendo et al., 1999). Författarna anser att sjuksköterskan kan 

ge förslag på träningsformer utifrån patientens personlighet och intresse för att det ska vara 

acceptabelt för patienten med RA. I mötet med RA patienter bör sjuksköterskan vara 

medveten om betydelsen av att ge möjlighet för patienten att bestämma och ta ansvar för den 

fysiska aktivitet som bör utföras för att öka välbefinnandet. Resultatet visade att kännedom 

om motionsformer som är säkra och underhållande kan öka motivation att upprätthålla och 
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utveckla den fysiska aktivitetsnivån som kan resultera i en förbättring av RA symtom och öka 

välbefinnandet. Genomförbarhet, nära tillgång till träningsplatsen samt låg kostnad och 

anpassade övningar kan hjälpa patienter med RA att upprätthålla fysiska aktiviteter samt 

utveckla nya livsstilsvanor (Veldhuijzen van Zanten et al., 2015).  

Författarna anser att alternativet till personer som inte önskade utöva fysisk aktivitet 

utanför hemmet kunde vara Nintendo Wii-fit ®. Detta alternativ kunde öka aktivitetsnivån 

och leda till högre välbefinnande hos patienter med RA. Animerade träningsprogrammet 

Nintendo Wii-fit ® innebär större antal träningsformer som är tillgängliga och kan utövas 

både individuellt och i grupp (Zernicke et al., 2016). Träningsprogrammet Wii-fit ® innehöll 

styrketräning, koordination-, ledrörlighet och avkopplingsträning. Användning av Wii-fit ® 

visade ökad motivation och ambition till träning. Synliga poängsystemet, möjligheten att 

välja träna tillsammans med någon eller ensamt, möjlighet att anpassa sin motion efter eget 

schema samt variationen av träningsformer uppskattades av patienter. Wii-fit® kan erbjuda 

patienter ett underhållande alternativ träningsform med syfte att bibehålla och förbättra fysisk 

kondition. 

Författarna ansåg att möjligheterna att påverka sin situation och få bestämma över sina 

träningsformer ökar motivationen för upprätthållen träning samt gav välbefinnande. Synliga 

förbättringar vid genomförandet av fysiska aktiviteter av olika slag kan inspirera och 

stimulera patienter att fortsätta träna (Rønningen och Kjeken, 2009). Utöver förbättrade 

fysiska funktioner förbättrades även välbefinnandet och nya funktionella 

anpassningsstrategier utvecklades. När nya och förbättrade anpassningsstrategier hittades av 

patienterna med RA kunde en förändring av livsstilen ske. Forskning av Östlund, Thyberg, 

Valtersson, Björk och Sverker (2016) visar att det existerar flera strategier som patienter med 

RA använde för att kunna hantera aktiviteter i det dagliga livet. Enligt Roy (2009) använder 

människan olika strategier för att anpassa sig till nya livsomständigheter där olika nivåer av 

adaption ses. De olika nivåerna representerar livsprocesser där människan ständigt anpassar 

sig till omgivningen och olika faktorer för att upprätthålla balans i livet. Adaptionsnivåerna 

ändras ständigt beroende på yttre och inre stimuli som påverkar människan samt speglar 

människans förmåga att klara av förändringar på ett för patienten gynnsamt sätt. Anpassning 

till komplexa livsomständigheter påverkas av dessa nivåer och kan ses som en förutsättning 

för människans adaptionsprocess. Människan behöver medverka aktivt under processen till 

förbättrad hälsa. Adaptionsprocessen leder människan till personlig utveckling som kan bidra 

till ökad hälsa och välbefinnande.  
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9. Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat visade att fysisk aktivitet har en god inverkan på patienternas 

välbefinnande och tillit till sin egen kropp. Sjukdomsaktiviteten förblev stabil efter utförd 

fysisk aktivitet och det ledde till ökat välbefinnande, vilket är en viktig information för både 

sjuksköterskor och patienter. Litteraturöversiktens resultat bidrar med kunskap om fysiska 

aktivitetens påverkan på patientens psykiska och fysiska välbefinnande som visar att 

aktiviteter är säkra och genomförbara samt bidrar till förbättrad hälsa. Flera fysiska aktiviteter 

ökade välbefinnandet hos patienter med RA och påverkade inte sjukdomsaktiviteten och 

symtomen negativt. Denna kunskap ger sjuksköterskan en bredare förståelse för fler 

alternativ till fysisk aktivitet än rehabilitering. Sjuksköterskans roll i vården av patienter med 

RA är att stötta och vägleda för att nå förbättrat välbefinnande. Sjuksköterskan bör kunna 

föreslå aktiviteter som är genomförbara och säkra att utföra för patienter med RA. 

  

10. Förslag till fortsatt forskning 

Framtida forskning kan bidra med ökad förståelse för varför patienter med RA förblir 

stillasittande i större utsträckning. Kvalitativ forskning om orsaker till stillasittande beteende 

kan bidra med bredare kunskap och leda till förebyggande av detta beteende. Forskning om 

varför patienter med RA inte upprätthåller fysiska aktiviteter, trots att det bidrar till 

välbefinnande, kan skapa förbättrad förståelse för patienterna och förståelse för 

anpassningsstrategier. Forskning om direkt koppling mellan fysisk aktivitets påverkan på 

välbefinnandet saknas och skulle bidra med ökad förståelse till stillasittande beteende och ge 

sjuksköterskor bättre underlag för rådgivning. Sjuksköterskor behöver ha kunskap om 

bakomliggande orsaker till inaktivitet för att motivera patienter med RA till utövning av 

hälsofrämjande fysiska aktiviteter.  

  

11. Slutsats 

Målet var att belysa hur fysisk aktivitet påverkade personer med reumatisk artrit. Resultatet 

visade att fysisk aktivitet har en koppling till välbefinnandet som påverkades positivt av 

utförda aktiviteter i olika former. Sjukdomsanpassade fysiska aktiviteter var genomförbara 

och accepterade av patienter med RA, vilket ledde till högre välbefinnande. Stillasittande 

beteende hos patienter med RA påverkades framförallt av personlighetsdrag samt smärta. 

Sjuksköterskans rådgivande roll visade sig vara betydelsefull för patienternas kunskap om 
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sjukdomens påverkan. Sjuksköterskans stödjande funktion kunde hjälpa patienten att uppnå 

sina målsättningar samt underlätta patientens anpassning till livet med RA.  

Litteraturöversikten belyser påverkande faktorer som kan motivera eller begränsa 

patienternas utförande av hälsofrämjande fysisk aktivitet samt dagliga fysiska aktiviteter. 

Detta kan vara till nytta för sjuksköterskor som möter patienter med RA. Kunskap om hur 

sjukdomen påverkas av fysisk aktivitet och vad som leder till välbefinnande kan minska den 

ohälsosamma inaktiviteten hos patienter med RA. Detta innebär att allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor som arbetar med patienter med RA behöver kontinuerlig utbildning 

och kunskaps uppdatering angående sjukdomen samt hur den påverkar patientens 

välbefinnande och hälsan. Sjuksköterskan har ett ansvar att kontrollera att patienten har 

förstått given information. Detta för att säkerställa att rätt kunskap når patienten.   
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smärta och 
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Eversden, L., Magg, F., Nightingale, P. & 

Jobanputra, P. 
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2007, UK, BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 

Jämföra 
individualiserade 

övningar i uppvärmd 

pool och liknande 
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att se deras effekt på 

det övergripande 
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kontrollerad, kvantitativ. 
Urval:115 vuxna med 

RA,medlemmar i 
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rapporterade hos 

studiegruppen som 
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2011, 

Nederländerna, 

American College 

of Rheumatology, 

Arthritis Care & 

Research 

 

Att undersöka fysiska 

aktiviteter och 
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patienter med 
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Metod:  
Longitudinell 

undersökning, kvantitativ 

Urval: 
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Datainsamling: 
Frågeformulär, TSRQ,  

Analys: 
Independent t-test, 
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Signifikansen var 
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livskvalitet,förmåga 

att hantera smärta. 
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män och kvinnor.  

Malm, K., Bremander, A., Arvidsson, B., 

Andersson, M. L., Bergman, S. & Larsson, I. 

 

The 

influence 

of lifestyle 

habits on 

quality of 

2016, Sverige, 

International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and Well-

Beskriva och utforska 

hur patienter med 

etablerad RA 

upplever livsstilens 

inverkan på 

Metod:Kvalitativ, 

deskriptiv explorativ 

metod.  
Urval:22 från BARFOT 

(Better anti-Rheumatic 

Kategorier:begränsnin

gar, självreglering, 

gemensamhet. Dessa 

påverkade upplevelse 

av livskvalitet samt 



32 
 

life in 
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with 
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rheumatoid 

arthritis-A 

constant 

balancing 

between 

ideality 

and reality 

being livskvalitet. 
(fysisk aktivitet, kost, 

rökning,och alkohol) 

FarmacOTherapy) study 

från 1992 to 2006. 
Datainsamling: 

Intervjuer. 
Analys: 
Transkribering 

välbefinnande. 
 

 

 

 

 

 

 

Moonaz, S., Bingham,C. O. III, Wissow, L. & 

Susan J. Bartlett, S. J. 

  

  

Yoga in 

Sedentary 

Adults 

with 

Arthritis: 

Effects of a 

Randomize

d 

Controlled 

Pragmatic 

Trial 

2015, USA, J 

Rheumatol,  The 

Journal of 

Rheumatology 

Att utvärdera effekten 

av integrerad hatha 

yoga för stillasittande 

människor med artrit 

 

Metod: Randomiserad 

kontrollerad longitudinell 

studie, kvantitativ. 
Urval:75 vuxna med RA 

med sedentär livsstil. 

Rekrytering från kliniker, 

flygblad. 2005-2008. 
Datainsamling: 

Frågeformulärer 

Handdynamometer 
Analys:t-test, chi square 

tests, 
LOCF,ANCOVA, IBM, 

SPSS V21 

Physical Component 

Summary [PCS] 

signifikan högre i 

yoga-gruppen. 

Promenader mer 

förekommande i 

yogagruppen. 

Signifikant färre 

depressionsymtom. 

Ingen försämring av 

HRQoL i yoga 

gruppen.  
 

Silva, C. R. , Costa, T. F., de Oliveira, T. T., 

Muniz, L. F. & da Mota, L. M. 
 

 

Physical 

activity 

among 

patients 

from the 

Brasiĺia 

cohort of 

early 

2013, Brasilien, 

Revisita Brasiliera 

de reumatologia, 

Original artikel. 

Att undersöka den 

fysiska aktiviteten 

bland patienter med 

tidig RA och det 

möjliga sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet, 

sjukdomsaktivitet och 

Metod: Cross-sectional 

studie, Kvalitativ 
Urval: 72 patienter i tidigt 

stadie av RA. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: 
DAS 28, HAQ. 

Intervjuer,  Chi-square, t-

Cirka 43% är 

Regelbundet aktiva, 

promenader mest 

förekommande. 
Fysiska aktiviteten 

påverkade ej 

sjukdomsaktiviteten.  
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