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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Artros är en sjukdom som drabbar alla åldrar men har en stark koppling till den äldre 

befolkningen och då gruppen äldre i världen ökar, så ökar även antalet personer som lider av 

artros. Denna sjukdom innebär att vävnaden i leden bryts ner snabbare än den byggs upp igen. 

Riskfaktorer är ålder, kön, övervikt, överbelastning, tidigare ledskada samt ärftlighet, och 

diagnostiseras patientens beskrivning av sina problem och en klinisk undersökning. Artros 

behandlas med fysioterapi samt smärtlindring och om detta inte fungerar så finns det tre möjliga 

operationsbehandlingar, där den vanligaste är att ersätta den skadade leden med en protes. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa icke-operationsbehandlade patienters 

upplevelse av att leva med artros. 

 

Metod  

En litteraturöversikt genomfördes med sökningar på databaserna PubMed och Cinahl, och 15 

vetenskapliga artiklar togs fram. Dessa 15 artiklar analyserades enligt Whittemore and Knafls 

analysmetod. 

 

Resultat 

 

Utifrån de valda artiklarna kom fyra kategorier fram, dessa var Fysiskt mående och Psykiskt 

mående, Artrosens påverkans på vardagen samt Mötet med vården. Det fysiska måendet 

handlade om smärta, övriga fysiska påverkan och fysisk aktivitet som behandling. Det psykiska 

måendet var uppdelat i hopp och glädje samt stress, ångest och depression. Artrosens påverkan 

på vardagen handlade om egenvård, fritid och påverkan på jobbet. Mötet med vården handlade 

om avsaknad av stöd från vården och okunskap kring sjukdomen.  

 

Slutsats 

 

Smärtan är en stor del av att leva med artros vilket i sin tur leder vidare till effekter på det 

psykiska måendet såsom stress, oro och ångest. Smärtan påverkar hur patienterna uppfattar och 

lever sitt vardagsliv och detta förvärras av förvirrande information och ibland dåligt bemötande 

från vårdpersonal.  

 

Nyckelord: Artros, Patientperspektiv, Psykisk hälsa, Smärta  

  



   

ABSTRACT 

 

Background 

While Osteoarthritis is an illness which can affect anyone, it has an outsized impact on people 

with older age. With population around the world trending older, osteoarthritis is increasingly 

becoming a more common. The disease happens when the joint tissue breaks down quicker than 

it is able to build itself back up. The primary risk factors are age, sex, obesity, overload, earlier 

joint damage and heredity. Osteoarthritis is diagnosed through a mix of patient history and 

clinical examination, and it is commonly treated with physiotherapy and painkillers. If that 

doesn’t work there are three kinds of operations that can be done but the most common one is to 

replace the damaged joint with a prosthesis. 

 

Aim 

The aim of this review was to explore the topic of living with osteoarthritis among patients who 

have not undergone operation for their osteoarthritis.  

 

Method  

This study was a literary review done through the databases PubMed and Cinahl, and 15 articles 

were found. These 15 articles were analyzed through Whittemore and Knafls model.  

 

Results 

From the 15 articles emerged four themes, which were Physical mood, Psychological mood, 

Osteoarthritis effects on the everyday life and The meeting with healthcare. The physical mood 

theme had to do with the pain, other physical effects and physical activity as treatments. 

Psychological mood theme was about the hope and happiness, and stress, anxiety and depression. 

The osteoarthritis influences on the everyday theme was about selfcare, free time and effect on 

work. The meeting with healthcare was centered around lack of support from health care and 

ignorance around the illness.  

 

Conclusions 

In this work the author has reached to the conclusion that pain is a significant part of living with 

osteoarthritis. The pain osteoarthritis patients experience affects their mental health, their 

everyday lives and is worsened through confusing information and sometimes bad treatment 

from the health personal.  

 

 

Keywords: Mental health, Osteoarthritis, Patient experience, Pain  
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INLEDNING 

Artros är en sjukdom som i större utstäckning drabbar äldre människor och då befolkningen runt 

om i världen lever längre kommer fler personer att drabbas av artros. Det behövs då en tydlig 

strategi för hur vårdpersonalen skall bemöta och behandla patienter med artros. 

Världshälsoorganisationen satte 2017 upp globala strategier och hälsoplaner för ett hälsosamt 

åldrande (World Health Organisation [WHO], 2017). Dessa fem strategier definierar hur WHO 

anser att man ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt åldrande. Dessa strategier är Engagemang 

att agera för hälsosamt åldrande i alla länder, Utveckla en åldersvänlig omgivning, Anpassa 

vårdinrättningar till äldre människors behov, Utvecklingen av hållbara och jämlika system för 

långtidsvård och Förbättra mätningar, övervakning och forskning inom hälsosamt åldrande. 

Strategi två vilket är Utveckla en åldersvänlig omgivning, har som strategiska delmål att stärka 

äldres autonomi och delaktighet (WHO, 2017). De övriga strategierna är relevanta för ett 

hälsosamt åldrande men har inte samma starka koppling till artros som strategi två. Följderna av 

artros kan yttra sig på olika sätt. En av dessa är rädsla för rörelse, FOM, från engelskans Fear of 

Movement, detta är något vilket är vanligt hos patienter med artros. Enligt Gunn et al. (2018) så 

hade 77 procent av patienterna minst ett positivt svar på mätning av FOM. Denna rädsla minskar 

den drabbade personens möjlighet att vara delaktig och begränsar dennas autonomi.  

 

Författarens intresse för artros har växt fram under studiegången, men också den påverkan som 

artros har haft på närstående till författaren. Att förstå vad artros är och hur detta upplevs av 

patienterna kommer att vara en större del av sjuksköterskans arbete i framtiden. Genom denna 

kunskap kan sjuksköterskan lättare förstå vilket stöd och vilken vård som patienterna behöver. 

 

 

BAKGRUND 

Artros 

Artros är den vanligaste reumatologiska sjukdomen i Sverige och är en ledsjukdom där vävnaden 

bryts ned i en snabbare takt än den återuppbyggs. Sjukdomen definieras av ledsmärta, 

förändringar i kroppsstrukturer, eller en kombination av de båda. De vanligaste symtomen vid 

artros är smärta, vilovärk, morgonstelhet, viss ömhet över leden, generell trötthet som inte går 

över efter vila samt stelhet och nedsatt funktion i den drabbade leden eller lederna speciellt vid 

start av rörelse och belastning (Thorstensson, 2017). Artros kan drabba alla leder i kroppen men 

vanligast är knä-, hand- och höftartros (Prieto-Alhambra, Judge, Javaid, Cooper, Diez-Perez & 

Arden, 2013).  

 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD-10] är ett 

sjukdomsklassifikationssystem som delar in artros i huvudgrupper efter drabbat område. Dessa 

huvudgrupper är polyartros(när flera olika leder är drabbade), höftartros, knäartros, artros i första 

karpometakarpalleden (så kallad tumbasatros) samt andra artroser (Socialstyrelsen, 2020). Ett 

annat sätt att dela upp artros är efter om den är symtomatisk eller radiologisk. En radiologisk 

artros visar tecken när man röntgen undersöker leden och symtomatisk artros är när man visar 

symtom som kan tyda på radiologisk artros och man har artrossymtom (Neogi & Zhang, 2013). 

 

Prevalens och incidens  

 

Artros är ett växande problem som enligt Hay et al. (2017) orsakar en ökad sjukdomsbörda, 

disability adjusted life year [DALY]. Uttrycket DALY är definierat av WHO (u.å) som de åren 
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av förlorade hälsosamma levnadsår och ses över populationen. Artros har haft en procentuell 

ökning av DALY på 104,9 procent från 1990 till 2016 (Hay et. al, 2017). I Hubertsson, 

Petersson, Thorstensson och Englund (2013) studie så noterade de att (en)patient(er) med 

knäartros hade dubbel så stor risk att sjukskrivas och 40 till 50 procent mer sannolik att 

förtidspensioneras. De såg i samma studie att patienter med knäartros utgjorde cirka två procent 

av alla sjukskrivningsdagar över hela populationen. Prieto-Alhambra, Judge, Javaid, Cooper, 

Diez-Perez och Arden (2013) kom i sin studie fram till att i åldrarna 50 till 75 år så ökar 

mängden diagnostiserade patienter kraftigt och når en platå i slutet av livet.  

 

Riskfaktorer 

Artros har flertalet riskfaktorer såsom ålder, kön, övervikt, överbelastning, tidigare ledskada och 

ärftlighet. 

 

Den åldersrelaterade riskfaktorn har i Hochbergs, Lethbridge-Cejkus och Tobins (2004) studie 

noterats vara oberoende av de andra riskfaktorerna och varit en betydande faktor i utvecklandet 

av artros i knäna. Många teorier finns om sambandet mellan ålder och artros och Andersson och 

Loeser (2010) skriver att man kan se en koppling mellan många av de fenomen som man anser är 

standard med åldrande och uppkomsten av artros. Dessa kan vara ändringar i bendensiteten, 

förkalkning och kristallisering i ledvävnaden samt ändringar av cell- och vävnadshomeostas. 

(Andersson & Loeser, 2010) 

 

Fler kvinnor än män diagnostiseras med artros och detta ökar ytterligare när man räknar med 

symtomatisk artros (Srikanth et. al, 2005). Kvinnor har en tydlig ökning av artrosförekomst runt 

menopaus vilket sedan stadigt ökar med ålder. Denna förekomst av artros drabbar kvinnor mer 

än män men är speciellt prevalent vid handartros (Prieto-Alhambra, Judge, Javaid, Cooper, Diez-

Perez, & Arden,2013). Jones, Glisson, Hynes och Cicuttini (2001) fann i sin studie att pojkar har 

mer brosk i sina leder än flickor, vilket de tror kan ha en koppling till utvecklingen av artros 

senare i livet. Anledningen till att artros är vanligare hos kvinnor har diskuterats men handlar 

troligen om en hormonell påverkan. Nevitt och Felson (1996) såg att kvinnliga könshormoner 

hade en stark koppling till artros och detta hade påverkan på genom bendensitet och övervikt. 

Avsaknaden av östrogen har en koppling till benförlust men det som noteradea i Nevitt och 

Felson (1996) studie är att kvinnor med artros har en högre bendensitet än förväntat med deras 

kroppsvikt. Övervikt var vanligt hos kvinnor med högre endogent östrogen postmenopausal 

(Nevitt & Felson, 1996).  Cooley, Stankovich och Jones (2003) noterade i sin studie att deras 

resultat motsäger antagandet att östrogen skulle vara en skyddande faktor.  

 

Szoeke, Dennerstein, Guthrie, Clark och Cicuttini (2006)  noterade i deras studie ett starkt 

samband mellan övervikt och uppkomsten av knäartros. Detta överensstämde med Gelbert et al. 

(1999) som noterade ett samband mellan kroppsvikten i åldrarna 20 till 29 år och utvecklandet av 

knäartros senare i livet. Detta samband fanns enligt deras studie inte för uppkomsten av 

höftartros. 

 

Tidigare skada har visat vara en riskfaktor för uppkomsten av artros. Överbelastning och tidigare 

ledskada är två riskfaktorer som påverkar varandra. I Barenius et al. (2014) studie fann de en 

ökad risk för artros efter främre korsbandsrekonstruktioner och meniskresektion och kunde inte 

se någon ökning relaterade längden väntan på operation. Meniskruptur och följande operation 

har enligt Englund, Roos och Lohmander (2003) visat sig ha ett starkt samband med uppkomsten 

av artros, detta oberoende av hur allvarlig meniskrupturen var. 
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Ärftlighet som riskfaktor kan vara svår att studera då det kan vara svårt att avgöra vad som är 

orsakart av genetik och vad som är orsakat av omgivningen och ännu svårare då den 

bakomliggande orsaken för de olika artrostyperna är svåra att koppla till den genetiska faktorn. 

Lanyon, Muir, Doherty och Doherty (2000) noterade ökad förekomst av artros bland personer 

vilkas syskon hade haft en höftprotesoperation. De kunde däremot inte klargöra om detta var en 

genetisk- eller omgivningsfaktor.  

 

Diagnostisering 

Vid diagnostisering av artros rekommenderar Socialstyrelsen (2012) att man utför en samlad 

bedömning av anamnesen där tre vanliga symtom bör förekomma, samt tre kliniska fynd. Den 

kliniska undersökningen kan visa krepitationer vilket är knastrande ljud i leden, nedsatt rörlighet, 

svullen led, nedsatt böjförmåga, nedsatt inåtvridning och smärta vid inåtrotation (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Artos kan också diagnostisera genom röntgen undersökning där förändringar av kroppsstrukturer 

studeras. De röntgenkriterier som används, är de som Kellgren och Lawrence (1957) satte upp, 

dessa utgör en skala från noll till fyra. Denna femgradiga skala börjar på grad noll, som visar på 

inga tecken av artros, och stegar sig upp till grad fyra, vilket definieras som allvarliga tecken på 

artros. Enligt Socialstyrelsen (2012) ska röntgenundersökning endast ske när andra sjukdomar 

behöver exkluderas eller om man inte svarar på behandlingarna. Där nämner de även att 

röntgenundersökning inte är ett säkrare alternativ än att använda sig av anamnes, symtom och 

klinisk undersökning (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Behandlingar 

Fysioterapi 

Socialstyrelsens (2012) rekommendationer är att behandla artros med handledd och långvarig 

fysisk konditionsträning, fysioterapi. De rekommenderar att denna är blandning mellan 

kondition- och styrketräning och att den bör ske på land. Information ska ges till patienten om 

riskfaktorer och att motionsaktivitet inte påskyndar förloppet av sjukdomen (Thorstensson, 

2017). Sun et al. (2015) såg i sin studie ett samband mellan en ökning av kvalitetsjusterad livstid, 

QALY, från engelskan Quality Adjusted Life Year, och ökad mängd träning hos patienter med 

artros eller i riskzonen för artros. Denna studie ligger i linje med Socialstyrelsens 

rekommendationer men är kontraindikativt med Bennell et al. (2014) studie som inte kunde se 

skillnad mellan gruppen som fick fysioterapi och de som inte fick det.  

 

En av grundbehandlingarna för artros enligt Socialstyrelsen (2012) är viktnedgång. Denna 

viktnedgång kan vara med hjälp av fysiskträning men också med hjälp från dietist eller operativa 

åtgärder.  

 

Farmakologisk 

Smärtlindring är en stor del av behandlingen av artros. Där Thorstensson (2017) noterar att för 

att kunna fortsätta vara aktiv så kan Paracetamol eller icke-steroida antiinflammatoriska medel 

[NSAID] användas. Opioider verkar inte ha ökad smärtlindring när man jämför de med icke-

opioider vid den sortens långvarig smärta som förekommer vid artros (Krebs et. al 2018). 

Socialstyrelsen (2012) rekommenderar inte behandling med glukosamin och hyaluronsyra, för 

behandling av artros. 
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Operation 

Beroende på drabbad led kan operationsbehandlingen variera och dessa olika operationer är; 

steloperation av den drabbade leden, ersätta hela leden med en protes eller att man vinklar om 

leden för att spara på det brosk som finns kvar (Läkemedelsverket 2004). Operation är ett sista 

alternativ för vissa patienter med artros, och Selten et al. (2016) upptäckte i sin studie att många 

patienter har en stor rädsla för operationsbehandlingar. Denna rädsla innefattade komplikationer 

orsakade av operationen, illamående från sövning, postoperativ smärta samt återkommande 

symtom efter operationen.  

 

Omvårdnad vid artros 

Sjuksköterskans arbete i reumatologisk vård ska i mötet med patienter vara anpassad för 

individens behov, vara utifrån ett etiskt förhållningssätt stärka individens välbefinnande och 

hälsa i livets olika stadier, i samförstånd med individen och hens närstående förebygga, behandla 

eller lindra symtom och tillstånd samt arbeta ur ett personcentrerat arbetssätt (Föreningen 

reumasjuksköterskor i Sverige [FRS] & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). I van Eijk-

Hustings et al. (2013) studie så berättade patienter om hur reumatologisjuksköterskor kunde 

hjälpa dem med deras behov. Detta gjordes genom den kunskap och kännedom som dessa hade 

runt sjukdomen och patientföreningar, samt tillgänglighet till dem. Dessa sjuksköterskor var inte 

alltid erbjudna till patienten. Vissa av patienterna uttryckte att sjuksköterskan hade en mer 

bemötande personlighet vilket gjorde de lättare att bemötas av. Inom artrosvården såg McHugh, 

Silman, och Luker (2007) att ingen av patienterna hade mött en distriktssjuksköterska för sin 

artros. 

 

Sjuksköterskan möter patienter med artros i alla delar av vården. Dessa patienter kan vara svåra 

att smärtlindra då patienter maskerade sin smärta från sjukvårdspersonalen och meddelar inte 

detta när de byter sjukvårdspersonal (McHugh, Silman, & Luker 2007). Unützer et al. (2008) 

noterade minskade smärta och depression hos patienter där sjuksköterskan var vårdsmaordnare, 

vilket betyder att sjuksöterskan är den som leder omvårdnadsarbetet mellan olika professioner 

 

Patientförening 

Sjuksköterskor har mycket information att dela med sig av till patienter, och en av dessa kan vara 

information om nätverk. Patienter med artros har i Sverige hjälp av Reumatikerförbundet som 

sedan 1945 har arbetat med att stödja de drabbade genom att ge information om tjänster, 

aktiviteter samt erbjuda mötesgrupper. De arbetar även med att främja kunskapen hos 

allmänheten om reumatiska tillstånd, stödja forskning samt påverka politiker och beslutsorgan 

(Reumatikerföreningen u.å). 

 

Teoretisk utgångspunkt: Orems egenvårdsteori 

Artros är en sjukdom som kräver mycket av patienten själv där sjuksköterskan arbetsuppgift är 

att stötta vid de bitar där patienten inte kan eller har tillräcklig kunskap att kunna tillfredsställa 

sina behov. Detta överensstämmer mycket med Orems teori om egenvård och detta ansåg 

författaren vara av värde när resultatet av litteraturöversikten diskuterades.  

 

Egenvård uttryck av Orem (2001) är den personliga vården som individen behöver dagligen för 

att reglera sina egna funktioner och utveckling. Detta praktiseras av mogna eller mognande 

personer som har utvecklat en kapacitet att kunna reglera sin egenvård i en stabil eller 

föränderlig miljö. Att utöva egenvård kan inkludera personer med beroendevård vilka kan vara 

bebisar, barn eller personer med invalidiserande tillstånd, och att utöva vård till dessa. 
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Egenvårdskravet är den typen av handlingar som är behövliga för individens funktion, utveckling 

och välmående i det dagliga livet. Det finns tre typer av egenvårdskrav, dessa är universella, 

utvecklande och hälsoavvikelser. Universella egenvårdskrav är det som alla människor behöver 

för att överleva. Utvecklande egenvårdskrav är det som krävs för utvecklas och uppehålla 

utvecklande processer igenom hela livet. Hälsoavvikelse egenvårdskravet är det genetiska och 

medfödda defekter eller mänskliga strukturella och funktionella defekter som påverkar ens 

välmående och den prevention och reglering som krävs för att kontrollera detta (Orem, 2001).  

 

Sjuksköterskans roll enligt Orem (2001) uppstår när denna kapacitet för egenvård brister och 

sjuksköterskan behöver kompensera för personens kända eller utvecklande hälsobegränsningar. 

En egenvårdsbrist uppstår när det finns en obalans mellan hälsokravet och personens förmåga till 

egenvård. Omvårdnad kan ses som en hjälpande servis vilket kan ske med olika metoder där 

sjuksköterskan bör kunna välja och kombinera detta utifrån vilket agerande som krävs. 

Metoderna är agera för eller göra för någon annan, leda och dirigera, tillhandahålla fysiskt och 

psykiskt stöd, tillhandahålla och uppehålla en miljö som stödjer individens utveckling samt lära 

ut. Sjuksköterskans roll definieras av tre komponenter som sjuksköterskan bör ha kunskap, vilja 

och motivation inom. Dessa är den sociala, den interpersonella och den professionella eller 

uttryckt på ett annat sätt, kunskap om yrket. Den sociala komponenten handlar om att i sin roll 

som sjuksköterska kunna ha kunskap, förståelse och egenskaper att kommunicera med patienter 

av olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder. Den interpersonella komponenten 

handlar om att ha kunskap och förståelse om olika psykologiska och emotionella reaktioner och 

kunna kommunicera denna förståelse oavsett ålder eller emotionellt tillstånd av mottagaren. Den 

teknologiska komponenten handlar om att ha tekniker, erfarenheter och kunskap om olika 

medicinska och omvårdnadsbehandlingar (Orem, 2001). 

 

Problemformulering  

Artros drabbar stora delar av den äldre befolkningen och med den ökande mängden åldrande 

befolkning, kommer fler människor att leva med artros. Smärta vid artros kommer och går i skov 

och är speciellt närvarande vid uppstart av rörelse och belastning av lederna. Detta gör att 

personer med artros har en ovilja eller rädsla för att röra sig, vilket gör att fysioterapi som 

behandling framstår som motsägelsefullt för vissa patienter. Denna rädsla eller ovilja att röra sig 

har inte bara en negativ inverkan på sjukdomstillståndet utan även på personens frihet och 

delaktighet. Sista alternativet vid artros är ersätta den drabbade leden med en protes och då lider 

man ej längre av artros utan har problem gällande operativa och postoperativa problem. 

Behandlingarna vid artros handlar om att patienter själv ska kunna sköta sin vård och endast 

behöva ett lättare stöd från sjukvården. Orems egenvårdsteori handlar om denna egenvård och 

vårdens roll när denna egenvård brister. Att kunna förstå sig på hur personer uppfattar sin 

sjukdom och hur detta påverkar dem dagligen kan tydliggöra hur vårdpersonal bör bemöta dessa 

personer så att de får en god vård. 

  

SYFTE  

Syftet var att belysa icke-operationsbehandlade patienters upplevelse av att leva med artros. 
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METOD  

Design  

Detta arbete genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) är denna metod bra för 

att genomföra ett examensarbete på kandidatnivå. Detta kan göras av flera anledningar, för att 

söka evidens för en åtgärd, söka en förståelse för ett fenomen eller problem eller att skapa en 

översikt för ett område (Friberg, 2017). I detta arbete gjordes det för att få en förståelse för ett 

problemområde, patientens upplevelse av artros.  

 

Urval  

För att arbetet skulle hålla hög kvalitet, vara reproducerbart och reflektera så lite som möjligt av 

författarens förutfattade åsikter och bias, behövdes tydliga inklusions- och exklusionskriterier 

(Polit & Beck, 2017).  

 

Avgränsningar 

Artiklarna som inkluderades i sökningen skulle vara referentgranskade, det vill säga att de hade 

granskats av andra forskare (Karlsson, 2017). De skulle vara publicerade på engelska för att på 

så sätt få med största mängd forskning som författarna hade tillgång till. Sökningen skedde på 

artiklar som hade publicerats mellan åren 2010 och 2020, för att få den senaste forskningen inom 

området. 

 

Inklusionskriterier 

I detta arbete inkluderades artiklar som studerade alla typer av artroser då fokuset var att leva 

med artros och det är många patienter som lever med flera artrostyper men måhända endast har 

fått en officiell diagnos. I detta arbete inkluderades artiklar med fokus på patienter i alla åldrar då 

artros är en sjukdom som drabbar större delen äldre så ville inte författaren inte utesluta folk som 

nyligen diagnostiserats och hur deras upplevelse av sjukdomen är.  

  

Exklusionskriterier 

I detta arbete låg fokus på patienter som ännu inte genomgått operation för sin artros, därför 

exkluderades artiklar med fokus på operativa eller postoperativa åtgärder och upplevelser, från 

urvalet. Artiklar som inte hade ett patientperspektiv exkluderades. Studier som inte var 

primärkällor uteslöts, så som litteraturöversikter. 

 

Datainsamling  

Artikelsökningen gjordes med databaserna Public Medline, PubMed, och Cumulative Index for 

Nursing and Allied Health Literature, Cinahl. PubMed innehåller artiklar inom områdena 

medicin, tandvård och omvårdnad samt består av mer än 25 miljoner referenser. I databasen 

PubMed genomfördes sökningarna huvudsakligen med Medical Subject Heading, förkortat till 

MeSH-termer. Cinahl är en databas som har referenser till artiklar, böcker och avhandlingar 

inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ omvårdnad samt tal-och 

språkterapi. I denna databas så gjordes sökningarna med hjälp av Cinahl heading, vilka använder 

sig av många överensstämmande ord som MeSH-termer använder men har i tillägg även cirka 

2000 omvårdnadsord (Karlsson, 2017).  

 

Sökningen började med att söka de bärande begreppen och deras synonymer i separata 

omgångar. De bärande begreppen var artros och patientperspektiv. Detta gjordes med hjälp av de 
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booleska operatorerna “AND”, “OR” och “NOT”. ”AND” operatorn snävar in sökresultatet då 

alla artiklar ska inkludera alla sökorden, “OR” operatorn öppnar upp för fler resultat i jämförelse 

då den säger att sökresultatet bör ha någon av orden, och “NOT” är en exkluderande operator 

som används när ord eller fraser inte skall vara med i sökresultatet (Karlsson, 2017).  

 

Begreppet artros definierades av de engelska orden Osteoarthritis och synonymer till detta vilka 

var Osteoarthrosis, Osteoarthroses och Arthritis, Degenerative. Följande på detta så definierades 

begreppet för patientens perspektiv där de engelska orden Patient experience, Patient perspective 

och Patient perception nyttjades. Dessa är inte MeSH-termer då MeSH-termer inte har många 

uttryck för bemötande och känslor och de termer som de har inte var applicerbara för det syftet 

som hade ställts. De två separata sökningarna adderades, därefter lades avgränsningarna till 

sökningarna och fick fram det resultat som kan ses i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och Cinahl 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

6 Feb 2020 

osteoarthrosis [MeSH-term] 

AND Patient experience NOT 

arthroplasty [MeSH-term] NOT 

Orthopedic Procedures [MeSH-

term] 

198 16 7 3 

PubMed 

9 Feb 2020 

osteoarthrosis [MeSH-term] 

AND Patient perception NOT 

arthroplasty [MeSH-term] NOT 

Orthopedic Procedures [MeSH-

term] 

213 14 8 5 

PubMed 

31 Jan 2020 

osteoarthrosis [MeSH-term] 

AND Patient perspective NOT 

arthroplasty [MeSH-term] NOT 

Orthopedic Procedures [MeSH-

term] 

 

102 8 5 1 

Cinahl 

2 Feb 2020 Osteoarthritis [Cinahl heading] 

AND patient's perspective 

 

27 7 1 - 

Cinahl 

2 Feb 2020 Osteoarthritis [Cinahl heading] 

AND Patient experience NOT 

Arthroplasty 

27 11 4 2 

Cinahl 

2 Feb 2020 Osteoarthritis [Cinahl 

heading]AND Patient perception 

NOT arthroplasty 

19 7 4 4 

TOTALT 595* 49 29 15 

*Eventuella dubbletter förekom 
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning genomfördes på den valda 15 artiklarna. De kvalitetsgranskades enligt 

Sophiahemmets Högskolas underlag som är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), som kan ses i Bilaga A. Medhjälp av detta 

underlag så granskades artiklarnas metoddel och graderades enligt en tregradig skala. Dessa 

grader är I, hög kvalitet, II, medel kvalitet, och III, låg kvalitet. Detta noterades och 

sammanställdes i en matris och kan ses i bilaga B. För att kunna simulera att arbetet genomförts 

av flera författare så genomfördes denna genomläsning och bedömning flera gånger med tid 

emellan varje gång för att göra den första bedömningen mindre klar i författarens minne. De 

artiklarna som hade högre kvalitetsnivå vägde tyngre i dataanalys och i resultatdiskussionen då 

dessa har en högre trovärdighet.  

 

Dataanalys  

Dataanalysen genomfördes inspirerad av Whittemore och Knafls (2005) metod och skedde i 

stegen datareduktion, datavisning, datajämförelse samt slutsats och verifikation.  

 

I detta arbete på börjades dataanalys med datareduktionssteget där undergrupperna definierades 

från vad förfaren ansåg vara relevanta utifrån de initiala genomläsningarna av de valda 

artiklarnas resultat. Dessa undergrupper kom fram genom att de stycken som svarade på arbetets 

syfte underströks i texten och noterade ett tema i marginalen av artikeltexten. Nästföljande steg 

var datavisning, där Whittemore och Knafl (2005) föreslår diagram, grafer, matriser eller 

nätverk. I denna dataanalys används en matris för att sammanställa informationen. Där den text 

som understrukits i artiklarna kopierades över och sammanställdes med vilken artikel den tagits 

ifrån och vilken undergrupp den hade blivit tilldelad. Under datajämförelsen studerades matrisen 

utifrån teman och samband som kunde iakttas. Ur denna datajämförelse så växte de slutgiltiga 

subkategorier och kategorier fram i det sista steget, slutsats och verifikation. En del av de 

undergrupper som tidigare kommits fram till sammanställdes med andra, vissa byte i denna fas 

namn och en del stannade huvudsakligen likadana. Dessa nya undergrupper blev de 

subkategorier som sedan kategoriserades efter kategori. En del av den slutgiltiga matrisen som 

sammanställdes finns nedan i tabell 2. 
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Tabell 2: Dataanalysexempel  

Dataanalys: 

Artikel nr Meningsbärande enheter Subkategori

er 

Kategorier 

Artikel 1 

"R017: 'Well I had a bad do in September, a really bad do, and I 

never go to the doctors but I had to go. He put me on these 

drugs and they were 500 mgs. each and I was taking twelve a 

day. I couldn't. Don't get me wrong, when I first had them I 

needed them but couldn't go to work [because of the 

sideeffects]" 

Påverkan på 

jobbet 

 

Artrosens 

påverkan på 

vardagen 

 

Artikel 2 

"Participants reported a number of problems related to 

productivity. This could be problems related to specific job 

tasks that were difficult or impossible to perform, for example, 

handling small objects, writing on a computer, repetitive 

movements and holding on to tools such as paint rollers, 

knives." "Try imagining what it would be like having no hands. 

Edwin, 51" 

Artikel 13 

“The consequences of functional difficulties meant that two 

participants had to retire from their job because of hand 

problems” 

Artikel 8 

"...Everyday hurdles (19 subclusters; hard to walk on stairs and 

difficulty bicycling were most important for patients..." 

Fritid 

 Artikel 2 

"Emma and the other participants said that their activity patterns 

had become more sedentary and passive as the hand OA 

symptoms had advanced and watching TV had become a 

predominant leisure activity." 

Artikel 9 

“It's part of our lives, my whole family's like that, my 

grandchildren so sports, they're footballers." "I was active in 

my working life so I still need to be active....I got used to it, I 

need it or else I get bored." 

 

Forskningsetiska överväganden  

I detta arbete följde författaren de internationella etiska riktlinjer som är uppsatta, den svenska 

lagen gällande forskning som avser människor (SFS, 2003:460) samt använde de 

forskningsetiska grunderna som beskrivs av Kjellström (2017). Författaren följde de etiska 

grundvärdena för vetenskaplig forskning vilket innebär att inte plagiera någon annans text, inte 

göra ändringar i metod eller resultat samt fabricera eller förfalska källor (Kjellström 2017). De 

relevanta internationella riktlinjer som iakttogs under arbetets gång var Helsingforsdeklarationen 

(2013), Belmontrapporten (1979), samt The Council for International Organizations of Medical 

Sciences, CIOMS, (2016). Ovanstående riktlinjer och lagar var ej applicerbara på detta arbete 

men var av värde när valet av artiklarna skedde, då artiklar med etiska överväganden hade högre 

tillförlitlighet jämtemot de som saknade tydliga etiska överväganden. 

 

Författaren har i detta arbete arbetat med att minska påverkan från dennes förförståelse, där 

förförståelse är den fakta, information och erfarenheter som funnits innan arbetet startade 
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(Henricsson, 2017). Denna förförståelse kommer från tidigare under studietiden men även från 

den inverkan artros har haft på närstående till författaren.  

 

 

RESULTAT  

Resultatet har sammanställts från 15 vetenskapliga artiklar och definierades enligt kategorierna 

Fysiskt mående, Psykiskt mående, Artrosens påverkan på vardagen samt Mötet med vården och 

för att tydlig göra deras subkategorier se tabell 3 nedan. Dessa kategorier har underrubriker 

baserat på de subkategorier som kom fram under dataanalysen. Dessa fyra kategorier 

reflekterade de aspekter som fanns kring personer med artros och deras upplevelser av att leva 

med artros.  

 

 Tabell 3: Kategorieer och subkategorier 
Kategorier Subkategorier 

Fysiskt mående 

Smärta 

Övrig fysisk påverkan 

Fysisk aktivitet som behandling 

Psykiskt mående 
Positiva känslor 

Negativa känslor 

Artrosens påverkan på vardagen 

Egenvård 

Fritid 

Påverkan på jobbet 

Mötet med vården 
Avsaknad av support 

Okunskap kring sjukdomen 

 

Fysiskt mående 

Smärta 

Det resultatet som var mest återkommande i de studerade artiklarna av smärta. Pellinen,Villberg, 

Raappana, Leion-Kilpi och Kettunen (2016) studie visade att 50 procent av nydiagnostiserade 

patienter med artros hade hög nivå av smärta. Smärta var något som var en personlig upplevelse 

och även inom samma studie så hade deltagarna olika upplevelse av smärta. För många deltagare 

så var det svårt att sätta ord på sin smärta då man aldrig tidigare upplevt något av den typ av 

smärta eller att man inte hade ordförrådet för att kunna förklara det (Cedraschi et al. 2013; 

Dannecker, Warne-Griggs, Royse, & Hoffman, 2019; Pellinen, Villberg, Raappana, Leion-Kilpi 

& Kettunen 2016). 

 

Smärtan var fluktuerande med stor variation över tide men deltagarna tog endast smärtlindring 

när den blev för svår (Carmona-Terés et al, 2017). I Cordero-Ampuero, Darder Caloto och 

Nocea (2011) studie så var det viktigaste för deltagarna att de smärtlindrande läkemedlen som de 

tog, eller när de letade efter nya smärtlindrande läkemedel, inte fick negativa effekter på lång 

sikt, inte orsakade obehag under administrering och som gav lindring av symtom för att kunna 

utföra dagliga sysslor. Det som gjorde ett smärtlindrande läkemedel attraktivt var att det hade en-

gång-om-dagen-dosering, gav snabb smärtlindring och möjlighet att återuppta aktiviteter som 

inte längre varit möjliga samt att det var tillgänglig i butik. 

 

I flera studier var deltagarna medvetna om att smärtan skulle bli värre (Son, Kim, Kim, Jung, 

Kim, & Kim, 2013; Dannecker, Warne-Griggs, Royse, & Hoffman, 2019). Deltagarna i två 

studier pratade om att smärtan var värre när de gick nedåt till exempel i trappor eller berg (Son, 

Kim, Kim, Jung, Kim & Kim, 2013; Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin & Coudeyre, 2017). I 
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Olsen, Strand, Skjaerven, Sundal, och Magnussen, (2017) studie så beskriver deltagarna att de 

har haft smärta inte bara i det drabbade området, höften, utan även i svanken, skulderbladen och 

nacken. 

 

Övriga fysiska påverkan  

Utöver smärta identifierades andra fysiska problem relaterade till artros. Pellinen, Villberg, 

Raappana, Leion-Kilpi och Kettunen (2016) fann att 35 procent av de nydiagnostiserade 

deltagarna hade problem med trötthet och utmattning. Enligt Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin 

och Coudeyre så gjorde denna trötthet det svårt för deltagarna att genomföra sin fysioterapi 

(Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin & Coudeyre, 2017). I Cedraschi et al. (2013) studie så har de 

kommit fram till att smärtan leder till sömnlöshet och utmattning. 

I Pellinen, Villberg, Raappana, Leion-Kilpi och Kettunen (2016) studie grupperades sömnlöshet 

separat från trötthet och utmattning, den placerades i en grupp med symtomen; känsla av 

svaghet, sjukdom och kräkningar, aptitlöshet, dyspné och kittlingar vilket 12 procent av de 

nydiagnostiserade hade. I andra studier nämner de att deltagarna lider av ödem och deformation 

av knäleden (Son, Kim, Kim, Jung, Kim & Kim, 2013). 

 

Fysisk aktivitet som behandling 

Nydiagnostiserade deltagare har enligt Pellinen, Villberg, Raappana, Leion-Kilpi och Kettunen 

(2016) höga förväntningar på information gällande hur de ska hantera smärtan och smärtvården, 

samt prevention av ledskada och träning. Fysisk aktivitet hade enligt Gay, Eschalier, Levyckyj, 

Bonnin och Coudeyre (2017) en positiv inverkan på alla deltagare i deras studie. Deltagare i 

Carmona-Terés et al. (2017) studie upplevde att detta hade en positiv inverkan under medel till 

kort tid. Deltagarna uttryckte att de hade smärta i början men sedan gick det bra, medan andra 

tyckte det var svårt att hantera smärtan under fysioterapin (Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin & 

Coudeyre, 2017). Hill, Dziedzic och Nio Ong (2011) uttryckte deltagarna att de fick fysioterapi 

men att det de besvärades mest av, deras handartros, så fick de inga övningar eller hjälp med. 

Även om deltagarna för tillfället kände att fysioterapin fungerade för dem så var tankarna och 

medvetenheten om operation alltid närvarande (Olsen,Strand,Skjaerven, Sundal & Magnussen, 

2017). 
 

Psykiskt mående 

Positiva känslor 

Positiva känslor såsom hopp och glädje nämndes mindre av deltagarna än de negativa känslorna. 

Enligt Pellinen, Villberg, Raappana, Leion-Kilpi och Kettunen (2016) är däremot hopp den 

sjukdomsrelaterade känslan som flest av deltagarna kände starkt, 59 procent. Både hopp och 

glädje upplevdes när deltagarna fick information och stöd från vårdpersonal (Olsen, Strand, 

Skjaerven, Sundal, & Magnussen, 2017; Carmona-Terés et al. 2017). Deltagarna i Gay, 

Eschalier, Levyckyj, Bonnin och Coudeyre(2017) studie kommenterade att för att må bra så 

måste man fortsätta att vara aktiv och inte dra sig undan ifrån andra människor.  

 

Negativa känslor 

Den andra sjukdomsrelaterade känslan som deltagare i Pellinen, Villberg, Raappana, Leion-Kilpi 

och Kettunen (2016) studie upplevde var oro. Oro uppstod av att inte ha kunskap om eller 

referenser gällande sjukdomstillståndet (Olsen, Strand, Skjaerven, Sundal & Magnussen, 2017). 

Oro och rädsla upplevdes när man inte kunde få hjälp med eller själv hantera en situation (Hill, 

Dziedzic & Nio, 2010). Rädsla var också kopplat till att inte längre kunna umgås med vänner och 

familj (Miller et al 2016). Det var också svårt att fråga om hjälp kommenterade deltagarna i Son, 

Kim, Kim, Jung, Kim och Kim, (2013) studie, där de kände att de var till besvär när de behövde 
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fråga om hjälp för saker de ej längre kunde genomföra. Hur andra människor betraktade dem var 

en faktor som påverkade deltagarna negativt i studierna, såsom att behöva hjälp, prata om sina 

problem eller förändringar i kroppen från sjukdomen (Liu, Damman, Beaart-van de Voorde, 

Kaptein, Rosendaal, Huizinga & Kloppenburg 2016; Cedraschi et al. 2013; Son, Kim, Kim, 

Jung, Kim & Kim, 2013). 

 

Artros ledde för en del deltagare till ångest, stress och depression. I Jung, Seok, Kim, Song, och 

Choi, (2018) kunde man se att 32,3 procent av kvinnor med artros lider av hög stress vilket var 

högre än kvinnor i samma ålder utan artros, 24,6 procent. I samma studie såg man att depression 

och självmordstankar var vanligare hos både män och kvinnor med artros än de utan. Ångest 

kunde vara triggat av smärtan eller tanken på smärtan, medan i andra fall så var det en 

sorgeprocess som startat med att möta sitt eget åldrande (Cedraschi et al. 2013; Carmona-Terés 

et al. 2017).  

 

Artrosens påverkan på vardagen 

Egenvård 

Artrosen påverkade deltagarnas förmåga att utföra egenvård. Detta var allt från att klippa 

naglarna till att klä på sig till att utföra intimvård efter toalettbesök (Bukhave, & Huniche, 2014; 

Hill, Dziedzic, & Nio, 2010). Deltagarna uttryckte också att de hade problem att laga mat, även 

med hjälpmedel. Denna oförmåga att utföra egenvård gjorde att många deltagare kände sig 

frustrerade eller att de skämdes (Hill, Dziedzic, & Nio, 2010). 

 

Fritid 

I flera studier uttryckte deltagarna att det var viktigt för dem att kunna leva ett aktivt liv, såsom 

att kunna vara ute och gå i bergen eller vara aktiva med barnbarnen och familjen (Gay, Eschalier, 

Levyckyj, Bonnin & Coudeyre, 2017; Son, Kim, Kim, Jung, Kim, & Kim, 2013). Ett av de 

största problemen för deltagarna var svårigheter att röra sig och cykla (Klokker et al., 2015). I 

andra studier såg de att deltagarna rörde sig mindre för att undvika smärta och att den nya 

fritidsaktiviteten var att sitta framför TV:n (Bukhave & Huniche, 2014). Enligt Hill, Dziedzic, 

och Nio (2010) så undvek deltagarna tidigare hobbys, såsom att sticka eller meka med bilen, men 

också att umgås med vänner och kollegor. 

 

Påverkan på jobbet 

I tre av studierna så pratade deltagarna om hur sjukdomen hade påverkat deras arbete. Detta 

skedde genom att sjukdomen hade gått så långt att det blivit svårt att utföra jobbet och deltagarna 

hade antingen sjukskrivits eller varit tvungna att förtidspensioneras (Bukhave & Huniche, 2014; 

Hill, Dziedzic, & Nio, 2010). I Hill, Dziedzic och Nio Ong (2011) studie så fick deltagarna välja 

mellan medicinering eller att kunna jobba då bieffekterna av smärtlindringsläkemedlet gjorde det 

omöjligt att utföra jobbet. 

 

Mötet med vården 

Avsaknaden av stöd från vården 

Deltagarna i flera studier upplevde att vårdpersonalen inte tog dem på allvar, inte lyssnade på 

dem eller inte kunde göra något för dem. En vanlig kommentar från flera studier (Hill, Dziedzic, 

& Nio Ong, 2011, Cedraschi et al. 2013; Miller et al., 2016) var att den enda hjälp som de fick 

var smärtstillande läkemedel som de av olika anledningar inte ville eller kunde ta. En annan 

återkommande kommentar var att vårdpersonalen minimerat sjukdomen i deltagarnas ögon, i 
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Cedraschi et al. (2013 sida 4) studie sa en av deltagarna “...”The physiotherapist said: that’s 

life!”” (Hill, Dziedzic, & Nio Ong, 2011, Cedraschi et al. 2013; Miller et al., 2016) 

 

Deltagarna i flera studier kommenterade hur mycket som var gömt eller undanhållits från dem. 

Detta kunde vara tillgången till hjälpmedel eller tillgången till olika alternativa terapier och att de 

själva var tvungen att vara en kontinuerligt drivande kraft i sin egna vård (Hill, Dziedzic, & Nio 

Ong, 2011; Bukhave, & Huniche, 2014; Miller et al. 2016). 

 

Okunskap om sjukdomen 

Det fanns en osäkerhet om sjukdomen, både hos patienter och vad patienterna uppfattade hos 

vårdpersonalen. I Hill, Dziedzic, & Nio Ong (2011) studie så kommenterade deltagarna den egna 

okunskapen om sjukdomen, som var baserad på motsägelsefull information från olika 

vårdpersonal, och den okunskap som de uppfattade att vårdpersonalen hade för de artrostyper 

som de hade. Deltagarna i Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin och Coudeyre (2017) studie 

uttryckte delade åsikter om deras behandlingar där vissa av deltagarna sa att de kunde och borde 

genomföra fysioterapibehandlingarna och andra deltagare hade fått information från deras läkare 

om motsatsen. 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie hade syftet att belysa patienter med artros upplevelse av att leva med ens 

artrossjukdom. Författaren kom fram till fyra kategorier utifrån 15 vetenskapliga artiklar, och 

dessa speglade de delarna som patienterna meddelade i artiklarnas resultat. Utifrån artiklarna var 

det mest återkommande kommentaren smärta.  

 

Smärta påverkade alla delar av livet och var det som nämndes i alla av artiklarnas resultat. Andra 

fysiska åkommor (förutom smärta) nämndes i artiklarna sällan och det hade varit författarens 

förväntning att det skulle nämns mer än det gjordes. De andra fysiska problem som patienterna 

hade stämde inte överens med de tecken som kunde finnas på en klinisk undersökning. Detta 

visar på relevansen av att inte ställa en diagnos utifrån endast klinisk undersökning. 

Socialstyrelsens (2012) rekommendationer är att man ska både ha kliniska tecken men också tre 

symtom utifrån patientberättelsen.   

 

I Cedraschi et al. (2013) beskriver patienterna sin smärta på ett känslosamt sätt, där smärtan 

kunde ”väckas” och hur de försökte ”tämja” smärtan. Detta sätt att uttrycka smärta var något som 

författaren inför detta arbetet inte hade övervägt. De följande studier där patienterna beskrev sin 

oförmåga att kunna uttrycka sin smärta förtydligades därmed för författaren. Denna oförmåga 

hos patienterna att kunna uttrycka sin smärtupplevelse då denna är ny och främmande eller de 

ord de använder inte täcker det som de känner. Enligt Orem (2001) så är en del av 

sjuksköterskans roll att kunna uttrycka sig på ett förståeligt sätt till patienter och närstående men 

också att kunna förstå de psykologiska reaktioner som händer hos patienterna. Detta är en 

situation som sjuksköterskan skulle kunna applicera den expertis inom artros vården för att 

kunna hjälpa patienterna på ett praktiskt vis.  

 

Farmakologiska smärtlindringsbehandlingar var något som nämndes av patienterna i flera 

studier. I Cordero-Ampuero. Darder, Santillana, Caloto och Nocea (2011) studie nämnde 

patienterna vad de sökte i nya smärtlindrande läkemedel och vilka effekter som var viktiga hos 
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de läkemedel de tog. I Ueda et al. (2018) studie såg de att det som påverkade tillfredställelsen 

och följsamheten hos patienter vid smärtlindring var när man tog smärtlindringen, att man tog 

läkemedlet när smärtan fortfarande var relativt låg, och att förväntad smärtlindring överstämde 

med den smärtlindring som skedde. Detta kräver att patienterna är medvetna om hur mycket 

smärta det läkemedlet de tar faktiskt lindrar och när de ska ta det, däremot kolliderar detta med 

vad patienterna tyckte var viktigt i valet av läkemedel.  

 

Fysioterapi är en av de rekommenderade behandlingarna för artros av Socialstyrelsen (2012) och 

patienterna av många av studierna ansåg att fysioterapin hade en positiv inverkan på deras 

mående. Vissa patienter uttryckt däremot att utföra själva träningen var smärtsamt, att de medan 

de tränade inte kunde hantera sin smärta eller att det fanns en rädsla och ovilja att genomföra den 

(Gay, Eschalier, Levyckyj, Bonnin, & Coudeyre, 2017). Det lidande som uppstår i denna 

situation av fysioterapi sätter Bennell et al. (2014) studie som inte kunde se skillnad mellan 

gruppen som fick fysioterapi och inte fick fysioterapi i ett annat ljus. Den ovilja eller rädsla för 

att röra sig kan vara kopplad till FOM och inte den faktiska behandlingen. Patienterna uttryckte 

också en ångest runt smärtan eller möjligheten till smärta och då smärta vanligt vis uppstår vid 

start av rörelse kan detta påverka hur patienterna reagerar på träning.  

 

Stress och depression var något som patienter med artros led av mer än personer som inte hade 

artros. Domènech-Abella et al. (2017) såg i sin studie att storleken på det sociala nätverket hade 

en stark koppling till depression hos äldre. Detta kan vara en faktor varför det finns en ökad 

depressionsrisk hos patienter med artros då de har en mer stillasittande livsstil och undviker 

socialt umgänge som de tidigare haft. Detta var enligt patienterna i Hill, Dziedzic och Nio Ong 

(201) så berodde det minskade social umgänget på att de skämdes över att de inte kunde hålla i 

bestick. Patienterna var tvungen att sluta med hobbys. Detta kan enligt författaren dra ner på ens 

umgängeskrets och öka den social isoleringen.  Enligt Orem (2001) så har man ett utvecklande 

egenvårdskrav som består av de delar som man behöver för att utvecklas men också uppehålla 

denna utveckling. Ett mer inskränkt socialt liv och minskad mängd hobbys kan skapa en 

egenvårdsbrist i denna del och till följd uppstår denna psykologiska reaktion.  

 

De tre komponenter som Orem (2001) skriver om att en sjuksköterska bör besitta, finns det i 

flera av patientberättelserna en avsaknad av. Den interpersonella komponenten som uttryckt i 

Orem (2001) teori verkar saknas i det mötet som patienterna har haft. Känslan av att 

vårdpersonalen inte bryr sig beskrivs i Hill, Dziedzic och Nio Ong (2011) där patienterna 

uttrycker att genom det nonchalanta sättet som vårdpersonalen uttryckte sig om deras sjukdom 

och avsaknaden av förståelse från vårdpersonalen så kände de att det påverkade deras 

uppfattning av sig själv men också av vården. Orem (2001) säger att den interpersonella 

komponenten av sjuksköterskerollen innefattar ett emotionellt bemötande av patienter oavsett 

tillstånd men också en förståelse hur detta påverkar patienten i det livsskede de är i. Enligt FRS 

och svensk sjuksköterskeförening (2011) så ska sjuksköterskan bemötandet vara utifrån ett etiskt 

förhållningssätt samt stärka individens välbefinnande och hälsa i livets olika stadier. Författaren 

av detta arbete anser att avsaknaden av denna förmåga att på ett kompetent emotionellt och 

empatiskt vis interagera med artros patienter så leder detta till motsatsen till att stärka individens 

välbefinnande. Den professionella och den social komponenten som en sjuksköterska bör ha i sin 

arbetsroll enligt Orems (2001) teori var svårt att enligt författaren av detta arbete utläsa ur 

patienternas berättelser. Det fanns en osäkerhet sjukdomstillståndet, såsom att patienterna kände 

att de inte fick den fysioterapin för sin handartros eller att informationen från olika 

sjukvårdspersonal inte överstämde med den andres (Hill, Dziedzic & Nio Ong, 2011). Det finns 

antingen en avsaknad av information hos sjukvårdspersonalen vilket är en avsaknad av 

kompetens inom den professionella komponenten av yrkesrollen, eller så är det en avsaknad i 
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sjukvårdspersonalens sätt att förståeligt förklara information de besitter till patienterna vilket då 

är en svaghet i den sociala komponenten.   

 

Metoddiskussion  

Detta arbete är gjort som en litteraturöversikt vilket utifrån tidsaspekten varit en bra metod. En 

systematisk litteraturöversikt hade måhända varit mer fördjupande och kunnat ge en tydligare 

bild av patienternas perspektiv men på den tid som arbetet skulle genomföras hade detta varit 

näst intill omöjligt.  

 

Detta arbete har haft tydliga urvalskriterier vilket gör att arbetet är reproducerbart, vilket enligt 

höjer  arbetets tillförligheten (Henricsson, 2017). Genom att tydligt förklara arbetets 

datainsamlingsprocess har reproducerbarheten höjts och där med också tillförlitligheten.   

 

I detta arbete var syftet formulerat på ett sätt som ledde till fler kvalitativa än kvantitativa studier. 

Där kvalitativa studier enligt Henricsson (2017) är ett sätt att studera personers levda 

erfarenheter. Detta kunde ha justerats genom att uttrycka syftet på ett mer kvantifierbart sätt. 

Detta kunde också ha kunnat skiftats igenom vilka sökord som använts. Författaren valde att 

uttrycka syftet på ett sådant sätt att kunna inkludera mer av patientens uttryckta åsikter än 

forskarens eller vårdpersonalens tolkning av deras åsikt.   

 

Enligt Henricson (2017) så skriver de att desto fler utomstående som granskar resultatet och 

analysprocessen så ökar trovärdigheten och pålitligheten, och detta har gjorts genom 

handledarmötena. Det som sänker trovärdigheten och pålitligheten är att arbetet är skrivet av en 

författare och därför inte haft en annan person att aktivt utbyta idéer med under resultat- och 

analysprocessen. Detta arbete kan ha mer influenser av författarens åsikter än om arbetet hade 

skett av flera författare. Under hela arbetsprocessen har författaren tagit hjälp av utomstående för 

att minska influenserna av författarens åsikter.  

 

Henricson (2017) föreslår att man väljer studier med samma metoddesign vilket höjer 

trovärdigheten av studien. I detta arbete är de valda studierna till stor del av kvalitativ 

studiedesign och bara ett få tal av de valda studierna är av kvantitativ design. Detta sänker 

arbetets trovärdighet och hade varit bättre om det endast valts artiklar av kvalitativ design utifrån 

detta perspektiv. För att uppnå den behövda mängden av artiklar har de studier av kvantitativ 

design valts att inkluderas. De inkluderade artiklarna med kvantitativ design har däremot en  

 

Förförståelse av detta arbetsområde har funnits hos författaren. Det har aktivts arbetat med att 

inte låta denna förförståelse påverka arbetet. Detta har skett genom att presentera både det 

positiva och negativa inom olika områden. Då arbetet har fokuserat på ett patientperspektiv har 

det arbetats med att presentera så mycket som möjligt ur dennes synvinkel under 

resultatpresentationen.  

 

I detta arbete har artiklarna kommit från alla delar av världen vilket kan försvaga resultatet 

utifrån ett visst landsperspektiv men visar också på att artroslidandet är något som är applicerbart 

på en global nivå. Detta gör enligt Henricson (2017) att man kan applicera arbetet på fler 

kontexter utan att arbetet försvagas. Det fanns vissa delar av de studerade arbetena som ur ett 

svenskt perspektiv inte är lika applicerbart, såsom tillgången till specifika läkemedel och 

priskostnader av vissa behandlingar.  
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Slutsats 

I denna litteraturöversikt har syftet varit att belysa icke-operationsbehandlade patienters 

upplevelse av att leva med artros. Det tydligaste temat som kom fram var smärta, vilket är en 

fysisk aspekt som färgade resten av patienternas liv. Smärtan påverkade det psykiska måendet 

och orsakade oro och stress hos patienterna. Den fick även patienterna att bemöta sitt eget 

åldrande, vilket kunde leda till depression och självmordstankar. Smärtan sänkte aktivitetsgraden 

hos patienterna och gjorde det svårt för dem att våga göra vardagssysslor och fritidsaktiviteter, 

vilket i sin tur ledde till isolering och depression. Inom vården var smärtan det som mötet med 

vården handlade mest om men det uppstod en förvirring för patienterna när personalen gav 

motstridig information. Det kan därför vara svårt att dela upp artrosen och patientens upplevelser 

i olika kategorier då detta inte är något som går att separera för patienten. Det är deras liv.  

 

Fortsatta studier  

Författaren anser att det finns områden inom artrosvården som kan utvecklas.  

Det finns en tydlig vilja hos patienterna med artros att de vill fortsätta att vara aktiva inom 

arbetslivet men detta är idag väldigt problematiskt för patienten. Med fortsatt forskning inom 

området så kan man finna möjligheter för även personer med artros att kunna fortsätta vara 

aktiva inom arbetslivet. Detta område kan utforskas genom en patientfokuserad intervju- eller 

enkät studie förtydliga och fördjupa kunskapen om vilka områden som de har problem med i sitt 

jobb. Utifrån detta kan man tydliggöra vilka verktyg och behandlingar som behövs fokuseras mer 

på. Detta ligger i linje med det globala målet Minska ojämlikhet med fokus mot delmålet Främja 

social, ekonomisk och politiska inkludering (United Nations Development Programme [UNDP] 

u.å.). Då ärftlighet är en riskfaktor till artros så kan denna ekonomiska bortfallet påverka den 

socioekonomiska faktorn för vissa familjer. Detta kan göra levnadsstandarden för patienter med 

artros mer hållbar och kan leda till hälsovanor som inte är lika skadliga på sjukdomstillståndet. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Detta arbete ger en lättare insyn i hur patienter uppfattar sin egen situation och ger en överblick 

inom områden som vårdpersonal kan vara medvetna om när de bemöter patienter med artros. Det 

finns ett problemområde med hur information kommuniceras mellan de som är drabbade av 

artros och sjukvårdspersonalen, och mycket osäkerhet och lidande uppstår i detta möte. Fokuset 

verkar ha varit på att utvärdera patienternas smärta men författaren anser att man bör fokusera 

mer på hur man kan kommunicera den information som sjukvårdspersonalen har på ett vis som 

gör att patienter med artros känner att de förstår men också på ett vis som inte trycker ner 

patienten eller förminskar deras lidande. Detta kan också uppnås genom att närmare studera hur 

sjuksköterskans roll inom artrosvården definieras. 

 

Hållbar Utveckling 

Inom artrosvården kan detta arbete klargöra behovet av en hållbar synsätt på 

smärtbehandlingarna av patienterna. Detta genom att tidigt börja adekvat behandla artossmärtan 

genom användandet av fysioterapi och smärtlindringsläkemedel samt att på ett tydligt och 

personcentrerat sätt bemöta patienten i dens smärta. Detta kan då lägga grunden för en hållbar 

artosvård där enligt Anåker och Elf (2014) att hållbarhet kan vara att upprätthålla, stärka eller 

fortsätta något under en längre tid. Där man vill att artrospatienterna ska kunna upprätthålla och 

fortsätta med sin livsstil trots sjukdomstillståndet.  
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BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bukhave, E. 

B., & 

Huniche, L. 

2014 

 Activity 

problems in 

everyday life - 

patients’ 

perspectives of 

hand 

osteoarthritis: 

“try imagining 

what it would be 

like having no 

hands.” 

Syftet var att 

utforska 

förstahandsper

spektiv med 

aktiviteter och 

delaktighet i 

vardagen hos 

personer med 

handartros. 

Design: Kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie  

Urval: Diagnostiserad med handartros, levt med 

symtom en längre tid  

Datainsamling: Semi-strukturerad intervjustudie 

på 1,5-2h med varje deltagare individuellt 

Analys: Teoretisk ramverk av kritisk psykologi 

och social praktikteori. Gjord med stöd av 

Interpretative Phenomenological analysis 

31 

(-) 

Patienter hade problem att strukturera 

vardagen och hade ett flertal 

aktivitetsproblem. Detta påverkade 

deras delaktighet i sociala situationer. 

En stöttande fysisk och social 

omgivning krävdes för delaktighet.  

(K)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



III 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carmona-

Terés, V., 

Moix-

Queraltó, J., 

Pujol-Ribera, 

E., Lumillo-

Gutiérrez, I., 

Mas, X., 

Batlle-Gualda, 

E., … 

Berenguera, 

A.  

2017  

Spanien 

Understanding 

knee 

osteoarthritis 

from the patients’ 

perspective: a 

qualitative study.  

Syftet var att 

identifiera 

nuvarande råd 

och utförande 

från 

primärvårdprof

essioner från 

patientens 

perspektiv och 

att utveckla 

förståelsen för 

erfarenheter, 

perspektiv, tro 

och 

hanteringsstrat

egier hos 

patienter med 

knäatrros och 

hur dessa 

faktorer 

influenserna 

egenvården av 

sjukdomen.  

Design: Tolkande kvalitativ studie 

 Urval: Deltagarna var patienter med knäartros 

som var mellan 1–3 på Kellgren och Lawrence 

skala Datainsamling: Individuella intervjuer 

med öppna frågor på primär hälsocenterna, 

spelades in och transkriberades systematiskt. 

Analys: Tema analys. 

10 Patienter med knäartros kräver en 

personcentrerad närmande som 

erbjuder de strategier att kunna 

överkomma de psykologiska 

problemen och motsättningar som 

uppstår med sjukdomen.  

(K)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cedraschi C., 

Delézay S., 

Marty M., 

Berenbaum F., 

Bouhassira D. 

Henrotin Y., 

Laroche F. 

&Perrot S. 

2013. 

Frankrike 

“Let’s Talk about 
OA Pain”: A 
Qualitative 
Analysis of the 
Perceptions of 
People Suffering 
from OA. 
Towards the 
Development of a 
Specific Pain 
OA-Related 
Questionnaire, 
the Osteoarthritis 
Symptom 
Inventory Scale 
(OASIS) 

Syftet med 

studien vara att 

utveckla ett 

regelverk för 

patientcentrera

d utvärdering 

av artros 

smärta, som 

tillåter en 

djupgående 

beskrivning av 

smärta. 

Design: Kvalitetsstudie 

Urval: Fransktalande män och kvinnor med 

smärtsam hand-, knä- och höftartros, som inte 

har haft ledskada det senaste året och inte har 

genomgått protesoperation av drabbad led.  

Datainsamling: Semistrukturerad fokusgrupp 

med öppna frågor, som spelades in och 

transkriberade. 

Analys: Kvalitativ tema analys. 

14 Två huvudteman fann man och dessa 

vara problem hos patienterna att prata 

om sin smärta och kunna beskriva 

den, samt att smärtan hade en stor 

variation mellan patienterna.  

(K)II 

Cordero-

Ampuero, J., 

Darder A., 

Caloto M. 

&Nocea G. 

2011  

Spanien 

Evaluation of 

patients’ and 

physicians’ 

expectations and 

attributes of 

osteoarthritis 

treatment using 

Kano 

methodology 

Syftet var att 

utvärdera 

förväntningarn

a angående 

behandling av 

patienter med 

artros i 

Spanien. 

Design:Multicenter tvärsnittsstudie. 

Urval: Vuxna patienter med radiologiska tecken 

som visar minst ett år av sjukdoms progressions 

och minst ett utskrivet smärtlindrande medel. 

Datainsamling: Enkätundersökning och 

insamling genom telefonintervju 

Analys: Statistisk analys 

965 och 383 Det viktigaste med behandlingarna 

för patienter var total lindring av 

symtomen och långvarig 

symtomlindring. 

(P) II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dannecker, E. 

A., Warne-

Griggs, M. D., 

Royse, L. A., 

& Hoffman, 

K. G.  

2019 

 Listening to 

Patients’ Voices: 

Workarounds 

Patients Use to 

Construct Pain 

Intensity Ratings. 

Syftet var att 

analyser 

patientens 

perspektiv av 

mätningar av 

nuvarande, 

ovanliga, och 

extrem smärta 

samt mätningar 

av aktivitets 

relaterad 

smärta . 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 40 år eller äldre, gemenskapsboende och 

självrapporterad doktor diagnostiserad unilateral 

eller bilateral knäartros. Exkluderade om de var 

under 18 av 22 på Mini-Mental State 

Examination skalan, hade funktionsnedsättning 

som hindrade kommunikation i grupp, och 

otillräcklig tillgänglighet för att kunna vara med 

på fokusgruppsmöten.  

Datainsamling: Fokusgruppsmöten med 

öppnafrågor, spelades in och transkriberades.  

Analys: Induktiv kategori utvecklingsmetod  

31 Patienter möter en utmaning när 

dessa måste gradera sin smärta, och 

många faktorer påverkade 

patienternas uppfattning och 

mätningar av smärtintensitet. 

Patienterna utvärderade 

smärtsvängingar,-lokalisation, -

duration och -kvalitet när de 

utvärderade smärtintensitet.  

(K)II 

Gay C., 

Eschalier B., 

Levyckyj C., 

Bonnin A. & 

Coudeyre E. 

2018, 

Frankrike  

Motivators for 

and barriers to 

physical activity 

in people with 

knee 

osteoarthritis: A 

qualitative study 

Syftet var att 

utforska 

motivation för 

och barriär mot 

regelbunden 

fysisk aktivitet 

hos personer 

med knä artros.  

Design: Kvalitativ  

Urval: Patienter med diagnostiserad knäartros 

och smärta de senaste 3 månaderna samt 

exkluderade personer med inlärningssvårigheter 

och dålig franska.  

Datainsamling: 20 personer hade individuell 

semi-strukturerad intervju samt två 

fokusgrupper med slutna frågor, spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Temaanalys med koder 

27 De fann att motivatorerna för fysisk 

aktivitet var välmående, minskad 

smärta, självbild, livsstil, 

psykologiskt välmående, umgänge, 

andras uppfattning och omgivning.  

Barriärerna var rädsla för smärta, 

avsaknad av motivation, knäsmärta, 

kraftlöshet, depression samt 

sjukhusvistelse.  

(K)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hill S, 

Dziendzic K 

& Ong B. 

2010. 

Storbritanien 

The Functional 

and 

psychological 

impact of hand 

osteoarthritis 

Syftet var att 

studera 

påverkan av 

funktionsnedsä

ttning orsakad 

av handartros 

på vardagen.  

Design: Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Deltagarna skulle vara över 50 år, vad 

diagnostiserad av läkare med någon typ av 

handartros samt kunna och vilja ge sitt 

medgivande att vara med i studien. Person 

exkluderades om de hade haft kontakt med 

sekundärvården för sin artros de senaste fem 

åren eller väntade konsultation från sekundär 

vården och de som ansågs av sin läkare inte 

kunna delta i studien. 

Datainsamling: Semistrukturerad intervju som 

skedde i deltagarens egna bostad, spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Induktiv tema analys 

29 

(38) 

Deltagarna rapporterade att de hade 

påverkat i sitt dagliga liv av 

handartrosen. Uppfattningen av 

självständighet var påverkad. 

Patienter sa att de inte kunde 

genomföra “normal” vardagssysslor, 

och förvissa hade sjukdomen 

påverkat deras jobb. Deltagarna 

skämdes över utseendet av sina 

händer och reagerade negativt på 

sjukdomen. 

(K)II 

Hill, S., 

Dziedzic, K. 

S., & Nio 

Ong, B.  

2011. 

Storbritanien 

Patients’ 

perceptions of the 

treatment and 

management of 

hand 

osteoarthritis: a 

focus group 

enquiry. 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattning 

och erfarenhet 

av behandling 

och 

hanteringen av 

handartros hos 

äldre vuxna 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Primär och sekundär vårds deltagare, i 

åldrarna 50–84 med klinisk diagnostiserad 

handartros 

Datainsamling: Semistrukturerad gruppintervju 

Analys: Induktiv tema analys gjord med 

konstant jämförelsemetoden 

29 

(-) 

 

Patienterna har ett omött behov både i 

primär och sekundär vården. Detta 

från en kliniskt osäker behandling, 

avsaknaden av hög kvalitetsforskning 

inom terapeutiska behandlingar, och 

avsaknad av skriven information som 

finns med patientens erfarenheter. 

(K) II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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publikation) 
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studien 
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Titel Syfte Metod 
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datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jung J. Seok 

H., Kim J., 

Song G. & 

Choi S. 

2018. 

Sydkorea  

Association 

between 

osteoarthritis and 

mental health in a 

Korean 

population: a 

nationwide study 

Syftet var att 

utreda 

incidenter av 

uppfattad 

stress, 

depressivt 

humör eller 

självmordstank

ar hos patienter 

med artros 

2010-2012. 

Design: Rikstäckande tvärsnittsstudie 

Urval: Personer som var äldre än 50 år och hade 

genomgått en höft- eller knäröntgen. 

Exkluderade de som inte svarat på hälsodelen av 

frågeenkäten 

Datainsamling: Data togs från den enkätstudie 

som genomfördes av den koreanska staten, 

Korea National health and nutriotion 

examination survey.  

Analys: Statistisk analys  

8271 Personer med artros hade högre 

incident av uppfattad högstress och 

depression i jämförelse med personer 

utan artros. Detta gällde både män 

och kvinnor  

(CCT)II 

Klokker, L., 

Osborne, R., 

Wæhrens, 

E.E. Henning 

B. & 

Henriksen M. 

2015. 

Danmark 

The concept of 

physical 

limitations in 

knee 

osteoarthritis: as 

viewed by 

patients and 

health 

professionals. 

Syftet var att 

identifiera 

komponenter 

av fysisk 

limitations 

koncept i 

knäartros och 

att gradera 

dessa efter 

klinisk 

betydelse från 

både ett 

patient- och 

professionellt 

perspektiv 

Design: Konceptkarläggningsmetod 

Urval: Deltagarna hade kliniskt diagnostiserade 

knäartros som bekräftad av 

röntgenundersökning. Exkluderad personer som 

inte kunde läsa,prata och förstå danska 

Datainsamling: Deltagarna arbetade i workshop 

med konceptkartläggnigsmetoden och 

dokumenterade sedan detta i ett dataprogram.  

Analys: Tema analys 

15 

(35) 

Fem kluster av koncept togs fram. 

Dessa var “Limitationer/ fysiska 

brister”, “vardags hinder”, “Du är 

inte personen du brukade vara”, ” 

behov av ändringar i livet” och 

“externa limitationer”. Dessa var 

viktigare för patienterna är för 

vårdpersonalen.  

(K)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 
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Titel Syfte Metod 
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datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Liu R, 

Damman W., 

Beaart-van de 

Voorde L., 

Kaptein A., 

Rosendaal F., 

Huizinga T. & 

Kloppenburg 

M.  

2015 

Nederländerna  

Aesthetic 

dissatisfaction in 

patient with hand 

osteoarthritis and 

its impact on 

daily life 

Syftet var att 

utvärdera arten 

och 

utsträckningen 

av estetiska 

missnöjet hos 

patienter med 

handartros och 

undersöka 

påverkan på 

dagliga livet. 

Design: Tvärsnitts och enkätstudie. 

Urval: Patienter som var med i Hand 

OSTeoArthritis in Secondary care studien och 

som besökt Leiden Universitets medicinska 

center för reumatologiska utpatienter 

Datainsamling: Enkät och standardiserad fysisk 

undersökning. 

Analys: Multivariable analys 

247 

(46) 

Av patienterna så hade 26% 

rapporterat missnöje med estetiska 

utseendet av händerna och 13% av 

patienterna hade en påverkan på 

grund av det estetiska missnöjet. 

(P)II 

Miller J., 

Teare S., 

Marlett N., 

Shklarov S. & 

Marshall D. 

2016.  

Kanada 

Support for living 

a meaningful life 

with 

osteoarhtitis: A 

patient-to patient 

Research study 

Syftet var att 

studera vad 

upplevelse av 

vad är viktigt 

för patienter 

med artros när 

de söker hjälp 

för deras 

symtom. 

Design: Peer-to-Peer forskningsmetod, PaCER. 

Urval: Personer med självrapporterad artros som 

har interagerat med vården för att hantera deras 

symtom. 

Datainsamling: 15 patienter med två olika 

fokusgrupper satte upp en intervjustudie som 

skedde sedan över telefon med nio patienter. 

Detta spelades in och transkriberades. 

Analys: Tema analys som sedan tolkades av sex 

patienter 

25 Flertalet teman togs fram där “att 

stödja personer att hantera ett 

meningsfullt liv med artros” var av 

mest vikt. Detta hade tre 

undergrupper av “Rätt kunskap- 

specifik och detaljerad kunskap och 

information”, “Rätt professions 

support; pågående tillgång till 

hälsopersonal med artrosexpertis” 

och “rätt professions relation- ett 

partnerskap mellan patienten och 

vårdpersonalen”. 

(K)I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Olsen, A. L., 

Strand, L. I., 

Skjaerven, L. 

H., Sundal, 

M.-A., & 

Magnussen, L. 

H.  

2017 

Norge 

Patient education 

and basic body 

awareness 

therapy in hip 

osteoarthritis - a 

qualitative study 

of patients’ 

movement 

learning 

experiences.  

Syftet var att 

utforska 

patienters 

beskrivningar 

av deras 

upplevelse och 

resultat från att 

delta i 

patientundervis

ning och 

grundläggande 

kroppsmedvete

nhet terapi. 

Design: Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Deltagarna har primär höftartros och 

patienten bor mindre än en timme bort från 

behandlingsplatsen. Exkluderades om de inte 

klarade av behandlingen, om de var gravida 

eller om de inte förstod norska.  

Datainsamling: Två semistrukturerade intervjuer 

fyra och tio månader efter genomförd 

behandling, som spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Systematisk textkondensering och 

temaanalysmetod  

5(3) Patientundervisning följt av 

grundläggande kroppsmedvetenheten 

terapi verkar fördelaktigt för patienter 

med höftartros och visar varaktiga 

fördelar för vardagliga livsfunktioner.  

(K)II 

Pellinen T., 

Villberg J., 

Raappana M., 

Leion-Kilpi H. 

& Kettunen T. 

2016.  

Finland 

Knowledge 

expectations of 

recently 

diagnosed 

patients with 

knee 

osteoarthritis. 

Syftet var att 

bedöma den 

socio-

demografiska 

sjukdomsrelate

rade symtom, 

känslor och 

kunskaps 

förväntan hos 

patienter 

nyligen 

diagnostiserad 

med knäartros. 

Design: Deskriptiv studiedesign 

Urval: Inklusionskriterier var patienter som 

hade diagnostiserats med knäartros mellan 

januari 2012 och januari 2013 och hade blivit 

diagnostiserade i kommunalvården. 

Exkluderade personer som diagnostiserats för 

2012 och som diagnostiserats utanför 

kommunalvården. 

Datainsamling: Enkätstudie som skickades ut 

genom posten 

Analys: Deskriptiv statistisk analys.  

252 Patienter med knäartros har inte 

uppnått rekommendationen av att alla 

patienter ska få rådgivning runt 

artros. Kunskapsförväntningarna är 

höga speciellt gällande biofysiska, 

etiska och finansiella perspektiv. 

Smärta hos kvinnor och trötthet hos 

män får för lite uppmärksamhet från 

vårdpersonal.  

(P)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Son, H.., Kim, 

D., Kim, E., 

Jung, S., Kim, 

A. & Kim, T. 

2013. 

Sydkorea 

A Qualitative 

Study of the 

Experiences of 

Patients with 

Knee 

Osteoarthritis 

Undergoing 

Moxibustion 

Syftet var att 

utforska och 

förstå hur 

patienter med 

knäartros 

upplever 

moxibustions 

terapi.  

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Patienter deltog i klinisk studie och 

valdes ut från bekvämlighets stickprovstagning. 

Datainsamling: Individuell fördjupande intervju, 

som spelades in och transkriberades 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

16 Patienterna med knäartros hade 

fysiskt och emotionellt obehag som 

blev värre med tiden vilket ledde till 

emotionella besvär såsom depression 

och minska självkänsla. Med hjälp av 

behandling och diskussionerna fann 

patienterna att de behövde ändra sin 

levnadsvanor. 

(K)II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 


