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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patientutbildning har sedan länge haft sin givna plats i omhändertagandet av 
patienter med artritsjukdom. Utbildningens syfte är att förmedla patienterna nödvändiga 
strategier och verktyg för att kunna hantera sjukdomen i det dagliga livet samt att öka 
följsamheten till behandlingen. Endast ett fåtal studier beskriver behovet av information och 
utbildning hos patienter med nydiagnostiserad artritsjukdom.                                                 
Syfte: Att kartlägga behovet av information och utbildning hos patienter med 
nydiagnostiserad artritsjukdom.                                                                                              
Metod: En enkät med 21 frågor skickades till 72 patienter som under de senaste 6 månaderna 
fått en artritdiagnos. Enkäten innehöll 20 slutna frågor med förvalda ämnen aktuella för 
information och utbildning samt en öppen fråga för egna förslag.                                 
Resultat: Svarsfrekvensen var 69%. De svarande skattade 17 av 20 ämnen som viktiga att få 
information om och utbildning i. Ämnena ”anpassning i bostaden”, ”hur få kontakt med 
personer i liknande situation” och ” allmänna sjukförsäkringen” ansågs inte lika viktiga. För 
10 av de 20 ämnena önskade man att få informationen och utbildningen enskilt. I de övriga 
ämnena fanns det ingen signifikant skillnad för om de svarande önskade att få denna enskilt 
eller i grupp. Kvinnor skattade fler ämnen som viktiga att få information om och utbildning i 
än vad män gjorde.                                                                                                                          
Slutsatser: Det finns ett stort behov av information och utbildning hos patienter med 
nydiagnostiserad artritsjukdom. I de flesta fall föredrar man att få utbildningen och 
informationen enskilt, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid omhändertagandet av denna 
patientgrupp. 

 

Nyckelord: patientinformation, patientutbildning, tidig artrit, tidig reumatoid artrit, 
utbildningsbehov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT:  

Background: Patient education has since many years had a prominent role in the care of 
patients with arthritis. The purpose of the education is to deliver necessary strategies and tools 
to the patients to manage the disease in daily living and to increase compliance with 
treatment. Only a few articles describe the need for information and education in patients with 
newly diagnosed arthritis disease.                                                                                      
Objective: To describe the need for information and education in patients with newly 
diagnosed arthritis disease.                                                                                                  
Method: A questionnaire with 21 questions was sent to 72 patients who during the last 6 
months had received an arthritis diagnosis. The questionnaire contained 20 closed questions 
with pre-selected topics and one open-ended question for the patients´ own suggestions.        
Results: The response rate was 69%. The respondents rated 17 out of 20 topics important to 
get information and education about. “Adjustment in the home”, “how to make contact with 
people in similar situation” and “public health insurance” were topics that were not 
considered as important. In 10 of the 20 topics the patients preferred to receive information 
and education individually. In the rest of the topics there was no significant difference 
whether they preferred to get it individually or in a group. Women rated more topics as 
important to get information and education about than men did.                            
Conclusions: There is a big need for information and education among patients with newly 
diagnosed arthritis disease. They mostly prefer to get the information and education 
individually, which is an important aspect to consider in the care of this group of patients.  

 

Key words: early arthritis, early rheumatoid arthritis, needs assessment, patient education 
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1  INLEDNING 

Under de senaste decennierna har forskningen kring artritsjukdomar gått starkt framåt. Detta 

gäller den medicinska behandlingen där man strävar efter att tidigt kunna ställa diagnos för att 

snabbt kunna sätta in kraftfulla sjukdomsmodifierande mediciner. Forskning visar att de första 

åren är viktiga för den medicinska behandlingen och möjligheten att påverka förloppet av 

sjukdomen. Forskningens framsteg har också förändrat det kliniska omhändertagandet av 

artritpatienter avseende t.ex. områden som fysisk aktivitet och träning samt att patienterna 

förordas att ta en aktiv roll i behandling och hantering av sjukdomen. En förutsättning för att 

kunna ta aktiva beslut och för att kunna lösa problem som uppstår på grund av sjukdomen är 

kunskap. Denna utveckling ställer nya krav på patienten och ger nya förutsättningar för det 

kliniska omhändertagandet av nydiagnostiserade artritpatienter. I vårt arbete som 

sjukgymnaster inom reumatologi möter vi bl.a. patienter vilka nyligen fått en artritdiagnos 

och vi är intresserade av att veta mer om vilket behov av information och utbildning som 

denna patientgrupp har i förhållande till sjukdomen och den nya situation den medför. 

  

2  BAKGRUND 

Reumatiska sjukdomar definieras som läran om rörelse- och stödjeorganens medicinska 

(icketraumatiska) sjukdomar. Dessa brukar delas in i fyra huvudområden; inflammatoriska 

ledsjukdomar, reumatiska systemsjukdomar, artros samt lokala och generella smärttillstånd. I 

de inflammatoriska ledsjukdomarna, de så kallade artriterna, ingår reumatoid artrit (RA) 

vilken är den i särklass vanligaste artritsjukdomen. RA drabbar ca 0,5-0,7% av den vuxna 

befolkningen i Sverige (Engström-Laurent & Jacobsson, 2005).  Vid RA kan alla leder 

angripas men vanligast är inflammation i handlederna samt fingrarnas och framfötternas 

leder. Utbredningen blir ofta symmetrisk (Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005). En annan 

grupp inom de inflammatoriska ledsjukdomarna är spondylartriterna vilket drabbar ca 0,5% 

av befolkningen. Ankyloserande spondylit (AS) med inflammation i ryggens ligament och 

leder, ledinflammation i samband med förekomst av psoriasis (psoriasisartrit) eller 

inflammatorisk tarmsjukdom och reaktiva ledinflammationer efter infektioner är de 

sjukdomar som ingår i samlingsbegreppet spondylartriter (Engstöm-Laurent & Jacobson, 

2005). 
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Gemensamt för de flesta reumatiska sjukdomar är att de ger funktionsinskränkning och/eller 

smärta/ömhet i leder/lednära vävnad eller i muskler, samt uttalad trötthet (Klareskog & Saxne, 

2005). Dessa symtom samt variationen i sjukdomsaktivitet och sjukdomens kroniska natur 

orsakar flertalet problem vilka i sin tur påverkar patientens livskvalité. Aktivt deltagande av 

patienten i behandlingen kan bidra till en förbättrad sjukdomsutveckling och dess påverkan på 

hälsostatus (Holman & Lorig, 2005). Sedan många år har man i reumatologisk vård arbetat i 

team med många olika specialister, bl.a. sjuksköterska, sjukgymnast, kurator och 

arbetsterapeut. Detta är en styrka som ger förutsättning för mer effektiv behandling (Lindroth, 

Hedin & Enman, 2005). 

I omhändertagandet av patienterna erbjuds ofta utbildning som ett komplement till den 

medicinska behandlingen. I flera artiklar som beskriver studier inom området återkommer 

ämnen såsom sjukdomsinformation, medicinsk behandling, smärthantering, träning, ledskydd, 

hjälpmedel samt sjukdomens påverkan på relationer och det psykiska måendet. I kognitiv 

beteendeinriktad utbildning får ämnen som att sätta mål och problemlösning en mer 

framträdande roll. Utbildningens syfte är att förmedla patienterna nödvändiga strategier och 

verktyg för att kunna hantera sjukdomen i det dagliga livet (Holman & Lorig, 2005). 

Ytterligare ett syfte med utbildningen är att öka följsamheten till behandlingen genom att 

patienterna får en ökad förståelse för vikten av denna. Abourazzak et al. (2009) visade i sin 

studie att vid en treårsuppföljning hade utbildningsgruppen signifikant lägre 

sjukdomsaktivitet enligt DAS 28 (antal svullna och ömma leder). Detta resultat förklarade 

man med att utbildningsgruppen hade fått en ökad följsamhet till behandlingen. 

 Riemsma, Kirwan, Taal och Rasker (2003) visar i en review att vid första uppföljningen av 

utbildning finns signifikanta effekter på funktionsnedsättning, antal svullna och ömma leder, 

patientens självskattade hälsa, psykologiskt status och depression. Vid andra uppföljningen 

(efter 3-18 månader) fann man dock inga signifikanta effekter av patientutbildning men en 

tendens till förbättring av patienters funktionsnedsättning. Studierna i denna rewiev är 

baserade på patienter med reumatoid artrit (RA) vilka haft sin diagnos under många år. 

I en kontrollerad studie fick patienter med nydiagnostiserad RA (i medeltal 4.5 månader efter 

diagnos) genomgå ett kognitivt-beteende inriktat utbildningsprogram. Vid tre och sex 

månaders uppföljning syntes inga signifikanta förbättringar i hälsostatus jämfört med 

kontrollgruppen.  Det fanns dock en trend, ickesignifikant, till förbättrat hälsostatus i 

interventionsgruppen vid sexmånadersuppföljningen (Freeman, Hammond & Lincoln, 2002). 
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De flesta av patienterna i studien hade vid baseline en låg sjukdomsaktivitet, måttlig till låg 

smärtskattning, medelgod self-efficacy och en upplevelse av god hälsa. En förklaring till den 

uteblivna förbättringen anser författarna kan vara att deltagarna i det tidiga skedet inte 

upplever något hot mot deras hälsa eller känner att deras handlingar gör någon skillnad. En 

annan förklaring kan vara att sex månader är för kort tid för att påvisa någon förändring av 

hälsostatus. 

Mäkeläinen, Vehviläinen-Julkunen och Pietilä (2008) visar att personer som har haft sin RA-

diagnos i mer än 5 år är mer nöjda med den patientutbildning de har fått jämfört med de med 

kortare tids sjukdom. I studien framkom att patienterna med kortare tids sjukdom framförallt 

saknade emotionell stöttning och diskussion kring detta ämne.  

Neame, Hammond och Deighton (2005) och Tammaru, Polluste och Lember (2009) 

konstaterar i sina studier att patienter föredrar att få information utan att behöva fråga efter 

den. I Tammaru et al.´s (2009) kvalitativa studie med fokusgrupper framkom även att både 

mer erfarna och de nyinsjuknade patienterna var överens om att det var avgörande att få 

information i början av sjukdomstiden. Man menade att kunskapen var viktig för hur man 

skulle hantera sjukdomen. 

Barlow, Cullen och Rowe (2002) gjorde en studie om uppfattningar om utbildning, psykiskt 

välmående och self-efficacy bland personer med reumatoid artrit. Den kvalitativa delen visade 

att man föredrog att få information om prognos och behandling individuellt, medan 

självhjälpstekniker, träning och relationer kunde tas upp i grupp. Ämnen man ville veta mer 

om var arbete, hantering av skov, känslomässig påverkan och självhjälp såsom träning och 

användning av hjälpmedel. Deltagarna hade i medeltal haft sin sjukdom i 17 år. 

 

Vilken information patienter med nydiagnostiserad artritsjukdom önskar samt på vilket sätt 

den ska förmedlas finns endast beskrivet i ett fåtal tidigare studier. För ett förbättrat 

omhändertagande av nydiagnostiserade patienter vid Reumatologsektionen i Västerås och ett 

effektivt nyttjande av reumateamets resurser vill vi fördjupa oss i detta ämne. 

 



   

 4 

3  SYFTE 

Syftet är att kartlägga behovet av information och utbildning hos patienter med 

nydiagnostiserad artritsjukdom. 

3.1 Frågeställningar  

•  Vilka ämnen anser patienterna vara viktigast att få information om och utbildning i? 

•  Föredrar patienterna att få informationen och utbildningen inom respektive ämne enskilt 

eller i grupp? 

•  Finns det några skillnader utifrån diagnosgrupp, åldersgrupp och kön i ovan nämnda 

frågeställningar?  

•  Finns det några skillnader i ovanstående frågeställningar utifrån tid efter diagnos, vilka i 

teamet förutom läkare som man haft kontakt med samt om man deltagit eller inte deltagit i 

Reumatologsektionens informationsträff? 

 

4  METOD 

För att inom tillgänglig tid för studien kunna nå ett stort antal försökspersoner genomfördes 

en kvantitativ studie med en enkätbaserad deskriptiv kartläggning (Olsson & Sörensen, 2007).  

4.1  Urval  

Materialet var ett icke slumpmässigt stickprov. Urvalet var baserat på syftet med ett medvetet 

val av individer till undersökningen. Detta innebar att alla patienter (från 18 år och uppåt) vid 

Reumatologsektionen, Centrallasarettet i Västerås, som under perioden maj till oktober 2010 

fick någon av följande diagnoser: reumatoid artrit, polyartrit, oligoartrit, psoriasisartrit, 

spondylartrit och ankyloserande spondylit, inkluderades i studien. Dessa diagnoser delades in 

i två grupper som författarna valde att kalla artritgruppen respektive spondylartritgruppen. I 

den första gruppen ingick reumatoid artrit, polyartrit, oligoartrit samt psoriasisartrit med 

symtom företrädesvis från extremitetslederna. I den andra gruppen ingick spondylartrit, 

ankyloserande spondylit samt psoriasisartrit med symtom företrädesvis från ryggen. 

Gemensamt för diagnoserna i artritgruppen är att inflammationerna främst drabbar 

extremitetslederna medan det i spondylartritgruppen i huvudsak är ryggraden och dess leder 
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som engageras. Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom som förutom i hud och naglar 

kan ge symtom i såväl perifiera leder som i ryggen (Lindqvist & Alenius, 2005). Detta 

innebar att försökspersoner med psoriasisartrit placerades antingen i artritgruppen eller i 

spondylartritgruppen beroende på dominerande symtom. 

Utifrån ovanstående inklusionskriterier kom det totala utskicket av enkäter att omfatta 72 

enkäter varav 51 stycken till kvinnor och 21 stycken till män. Medelåldern var 57,6 år 

(SD=14,6 år) med en spridning från 24 till 87 år.  

Fördelningen mellan diagnosgrupperna var 59 stycken med artritdiagnos och 13 stycken med 

spondylartritdiagnos. 

Bortfallet i studien var 22 personer (30,6%). 

4.2  Datainsamlingsmetod 

En enkät skickades ut till patienter med nydiagnostiserad artritsjukdom vid 

Reumatologsektionen, Centrallasarettet i Västerås. Enkäten bestod av 20 slutna frågor och en 

öppen fråga samt att viss bakgrundsinformation efterfrågades (Bilaga 1). Enkäten skickades ut 

som ett häfte i A5-format. 

4.3  Tillvägagångssätt 

Enkäten utformades i samarbete med hela teamet, som förutom sjukgymnast bestod av 

arbetsterapeut, kurator, läkare och sjuksköterska. Den innehöll 20 slutna frågor med förvalda 

alternativ på ämnen aktuella för information/utbildning (t.ex. sjukdomsinformation, sömn, 

fysisk aktivitet/träning och psykiska reaktioner). Enkäten avslutades med en öppen fråga där 

det lämnades utrymme för patientens egna förslag. För de förvalda alternativen fick 

patienterna gradera hur viktigt det var för dem att få information/utbildning inom respektive 

ämne. De fick även för varje alternativ ange om informationen/utbildningen föredrogs att få 

individuellt eller i grupp. I enkäten förtydligades att svaren på frågorna skulle vara relaterade 

till artritsjukdomen. Enkäten innehöll också bakgrundsfrågor gällande diagnos, tid efter 

besked om diagnos, tidigare kontakt med teammedlemmar och om eventuellt deltagande i 

Reumatologsektionens informationsträff.  

Det färdiga enkätförslaget prövades på fem utvalda personer med olika utbildningsnivå. För 

ytterligare validering av enkäten testades den på en pilotgrupp om fem stycken patienter med 

icke nydiagnostiserad artritsjukdom (Ejlertsson, 2005). Detta förfarande föranledde inga 

förändringar av enkäten. 
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Den färdiga enkäten skickades under november månad till de patienter som under maj till och 

med oktober 2010 fått sin artritdiagnos på Reumatologsektionen, Centrallasarettet i Västerås. 

Kontaktuppgifter om dessa patienter hämtades från patientjournalerna utifrån listor med 

registrerade nybesök. I samband med denna genomgång registrerades kön och ålder för de 

patienter som inkluderades. För att möjliggöra anonymitet samt kunna rikta påminnelsebreven 

kodades varje enkät och kopplades till respektive försöksperson. För att kunna bedöma om 

svarsgruppens utseende vad gällde köns-, diagnos- och åldersfördelning var representativt i 

förhållande till det totala utskicket behövde vi veta diagnosfördelningen i hela materialet och 

inte enbart i svarsgruppen. Då dessa uppgifter saknades inhämtades de i efterhand.  

Vid utskicket av enkäten medföljde ett brev med förfrågan om medverkan. I brevet 

förklarades också syftet med studien samt att alla uppgifter skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. För att minimera bortfallet poängterades svarens betydelse för arbetet med 

förbättringar i omhändertagandet av nydiagnostiserade artritpatienter (Bilaga 2).  

Enkäten skulle besvaras anonymt och senast angivet svarsdatum återsändas i medföljande 

frankerade svarskuvert till en för studien oberoende person. Denna person skickade också ut 

påminnelse om svar vid ett tillfälle, ca en vecka efter förväntat svar på första utskicket  

(Bilaga 3). Detta förfarande valdes för att garantera patienternas anonymitet inför författarna. 

Av samma anledning gjordes inte heller någon uppföljning av bortfallet utan endast en 

redovisning i antal och procentandelar av de tillfrågade. Med hänsyn till den begränsade tiden 

för studiens genomförande skickades endast en påminnelse ut. 

4.4  Dataanalys 

Insamlad data bearbetades och analyserades via kvantitativ, icke-parametrisk deskriptiv 

statistik. I enkäten skattade patienterna sitt behov av information och utbildning i en 

ordinalskala (mycket viktigt, ganska viktigt, ganska oviktigt, mycket oviktigt) (Ejlertsson, 

2005). Vid registrering av svaren i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19.0 

omvandlades varje svarsalternativ till en siffra för att sedan bearbetas i dataprogrammet. 

Motsvarande sifferkodning gjordes även för bakgrundsinformationen (Ejlertsson, 2003; 

Wahlgren, 2008).  Vid registrering av bakgrundsinformationen upptäcktes det att frågan om 

vem/vilka i teamet på Reumatologsektionen som svaranden haft kontakt med saknade 

svarsalternativet ”Ingen”. Då det var vanligt förekommande att de svarande inte hade kryssat i 

något av de givna alternativen skapade vi alternativet ”Ingen” där dessa registrerades.  

Svaren på frågan om i vilken form patienterna önskade information/utbildning angavs på 
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nominal nivå (enskilt eller grupp). Dessa data sifferkodades och bearbetades även de i SPSS. 

Uteblivna svar på en fråga samt fall där man markerat dubbla svar hanterades som internt 

bortfall. 

För att underlätta analysen och tydliggöra resultatet delades den ordinala skalan in i två 

kategorier där ”mycket viktigt” och ”ganska viktigt” fick namnet ”viktigt”, och ”ganska 

oviktigt” och ”mycket oviktigt” fick namnet ”oviktigt”. Av samma anledning kategoriserades 

åldrarna i åldersgrupper (18-45 år, 46-63 år, 64-100 år) (Olsson & Sörensen, 2007). Denna 

gruppindelning valdes utifrån faser i familje- och arbetslivet.  

Det totala materialet presenterades i frekvenstabell för att se om svarsgruppen var 

representativ gentemot det totala utskicket vad gällde köns-, ålders- och diagnosfördelning.  

För att få en överblick över materialet skapades en frekvenstabell över hur de svarande hade 

skattat viktigt/oviktigt samt enskilt/grupp för respektive ämne. För att besvara våra två första 

frågeställningar analyserades dessa data med binomialfördelning för att se om signifikanta 

skillnader förelåg mellan svaren (Ejlertsson, 2003).  

För att se eventuella signifikanta skillnader mellan olika gruppers svar gällande 

viktigt/oviktigt och enskilt/grupp analyserades detta med chi² test. I de fall där villkoren för 

chi² test inte uppfylldes användes Fishers exakta test. Vid analys av variabeln åldersgrupper 

uppfylldes kriterierna varken för chi² test eller Fishers exakta test och därför användes Mann-

Whitneys U-test. De studerade grupperna var kön, åldersgrupper, diagnosgrupper, tid efter 

diagnos, de som har haft kontakt med eller inte har haft kontakt med någon i teamet förutom 

läkare samt deltagande eller inte deltagande i Reumatologsektionens informationsgrupp. 

Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05. 

Då det var ett fåtal inkomna svar på den öppna frågan redovisas dessa som citat i resultatet. 

4.5  Etiska överväganden 

En etisk frågeställning som övervägdes var hur tidigt efter besked om diagnos enkäter kunde 

lämnas ut. Detta togs hänsyn till vid val och formulering av ämnen i enkäten. Andra aspekter 

var att det var av vikt att anonymiteten samt frivilligt deltagande tydligt framgick för 

patienterna. 

Skriftligt tillstånd för genomförande av studien inhämtades från medicinskt ledningsansvarig 

överläkare på Reumatologsektionen, Centrallasarettet, Västerås. 
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5  RESULTAT 

Svarsfrekvensen var 69,4% (50 svaranden av 72 möjliga). Medelåldern i svarsgruppen var 

58,6 år (SD=13,8 år) med en spridning från 29 till 87 år. Fördelningen vad gällde kön, 

diagnos och ålder såg relativt lika ut för svarsgruppen jämfört med det totala utskicket  

(Tabell 1). 

 

Tabell 1 Fördelning av kön, diagnos och ålder inom det totala utskicket respektive svarsgruppen 

               Kön           Diagnos                      Ålder 
 Kvinnor Män Artrit Spondylartrit 18-45 46-63 64-100 
 n     (%) n     (%) n     (%) n     (%) n     (%) n     (%) n     (%) 
        Totala utskicket 
N=72 

51   (70)  21   (30) 
 

59   (82) 
 

13   (18) 
 

18   (25) 
 

28   (39) 
 

26   (36) 
 

Svarsgruppen 
n=50  

37   (74) 
 

13   (26) 
 

43   (86) 
 

7     (14) 
 

11   (22) 
 

20   (40) 
 

19   (38) 
 

 

 

Av de som svarat på frågan om sjukdomsduration hade 14 (29%) haft sin diagnos i < 3 

månader och 34 (71%) i > 3 månader. Av de 50 svarande hade 32 (64%) haft kontakt med 

någon i teamet förutom läkare och 15 (30%) hade deltagit i Reumatologsektionens 

informationsträff. 

 

5.1  Viktigt/oviktigt 

För majoriteten av de 20 frågorna fanns det en signifikant skillnad på svaren på frågan om hur 

viktigt/oviktigt man ansåg det var att få information/utbildning i respektive ämne. I dessa 17 

ämnen ansåg man att det var viktigt att få information/utbildning, medan man för de övriga tre 

inte såg någon signifikant skillnad på om ämnet var viktigt eller oviktigt (Tabell 2). 

 

 

 



   

 9 

Tabell 2 Fördelning av svar över hur viktigt ämnet är att få information om och utbildning i 
(viktigt/oviktigt) samt hur den föredras (enskilt/grupp). Svaren presenteras i antal och procent 
för respektive ämne samt totala antalet svar per ämne. Högsta möjliga antal svar per ämne är 
50. Beräknat med binomialfördelning. Signifikansnivå p≤ 0,05 

Ämne Viktigt Oviktigt   Enskilt Grupp   

 n      (%) n      (%) p Total n n      (%) n      (%) p Total n 

 
1 Sjukdoms-
information 

 
46   (94)       

 
3       (6)        
 

 
<,001 

 
49 

 
27   (61) 
 

 
17   (39)            

 
NS 

 
44 

2 Fötter/Skor 
 

34   (71)            
 

14   (29)         
 

0,006 48 30   (75)  
 

10   (25)           0,003 40 

3 Sömn 
 

42   (86)            
 

7     (14)  
 

<,001 49 28   (67) 
 

14   (33)             0,045 42 

4 Ergonomi 
 

41   (85)            
 

7     (15)            
 

<,001 48 22   (58) 
 

16   (42)            NS 38 

5 Provtagnings-
rutiner 

41   (85)            
 

7     (15)            
 

<,001 48 29   (67) 
 

14   (33)            0,033 43 

6 Smärthantering/ 
 Smärtbehandling 

46   (94)            
 

3       (6)              
 

<,001 49 30   (70) 
 

13   (30)            0,015 43 

7 Hur få kontakt 
med teamet 

43   (90)            
  

5     (10)            
 

<,001 48 31   (74) 
 

11   (26)            0,003 42 

8 Psykiska 
reaktioner 

36   (77)            
 

11   (23)         
 

<,001 47 30   (77) 
 

9     (23)               0,001 39 

9 Hantering av skov 44   (94)            
 

3       (6)              
 

<,001 47 33   (79) 
 

9     (21)               <,001 42 

10 Kost 
 

41   (90)            
 

9     (18)            
 

<,001 50 20   (48) 
 

22   (52)            NS 42 

11 Hand/Hand-
funktion 

44   (90)            
 

5     (10)            
 

<,001 49 29   (69) 
 

13   (31)                   0,021 42 

12 Påverkan på 
relationer 

42   (84)            
 

8     (16)          
 

<,001 50 21   (54) 
 

18   (46)           NS 39 

13 Anpassning i 
bostaden 

32   (64)            
 

18   (36)         
 

NS 50 23   (55)  19   (45)             NS 42 

14 Mediciner 
 

48   (98)            
 

1       (2)            
 

<,001 49 37   (84) 
 

7     (16)              <,001 44 

15 Hur få kontakt 
med personer i 
liknande situation 

25   (52)            
 

23   (48)         
 

NS 48 17   (44) 
 

22   (56)            NS 39 

16 Allmänna sjuk-
försäkringen (FK) 

29   (58)            
 

21   (42)          
 

NS 50 21   (54) 
 

18   (46)            NS 39 

17 Hjälpmedel 
 

34   (71)            
 

14   (29)         
 

0,006 48 26   (60) 
 

17   (40)               NS 43 

18 Hur reumatolog-
teamet arbetar 

38   (81)            
 

9     (19)           
 

<,001 47 18   (41) 
   

26   (59)           NS 44 

19 Arbetslivet 
 

33   (73)        
  

12   (27)         
 

0,003 45 25   (68) 
 

12   (32)             0,049 37 

20 Fysisk 
aktivitet/Träning 

48   (98)            
 

1        (2)             
  

<,001 49 25   (64) 
 

14   (36)            NS 39 
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Vid jämförelse mellan könen och vilka ämnen som man ansåg det vara viktigt att få 

information om och utbildning i fanns en signifikant skillnad i sex ämnen. Följande ämnen 

skattade män det mer oviktigt att få information om och utbildning i än kvinnor: sömn 

(p=0,010), ergonomi (p=0,007), provtagning (p=0,011), anpassning i bostaden (p=0,043), 

kontakt med personer i liknande situation (p=0,005) samt hjälpmedel (p=0,024) (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Signifikanta skillnader fanns mellan kvinnor och män för hur viktigt respektive oviktigt de 
ansåg det vara att få information om och utbildning i nedanstående ämnen. Presenteras i 
antal och procent av kvinnor respektive män för varje ämne. Högsta möjliga antal svar för 
varje ämne är 37 för kvinnor och 13 för män. Beräknat med chi² test. Signifikansnivå p≤0,05            
 

Ämne Kön Viktigt Oviktigt   

    n     (%)   n    (%) Antal svar/kön p 

3 Sömn 

 

kvinnor 

män 

34    (94) 

  8    (62) 

  2     (6) 

  5   (38) 

         36 

         13 

0,010 

4 Ergonomi 

 

kvinnor 

män 

34    (94) 

  7    (58)    

  2     (6) 

  5   (42) 

         36 

         12 

0,007 

5 Provtagnings-
rutiner 

kvinnor 

män 

33    (94) 

  8    (62) 

  2     (6) 

  5   (38) 

         35 

         13 

0,011 

13 Anpassning i 
bostaden 

kvinnor 

män 

27    (73) 

  5    (38) 

10   (27) 

  8   (62) 

         37 

         13 

0,043 

15 Hur få kontakt 
med personer i 
liknande situation 

kvinnor 

män 

23    (64) 

  2    (17) 

13   (36) 

10   (83) 

         36 

         12 

0,005 

17 Hjälpmedel 

 

kvinnor 

män 

29    (81) 

  5    (42) 

  7   (19) 

  7   (58) 

         36 

         12 

0,024 
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Vid jämförelse mellan åldersgrupper och vilka ämnen som man ansåg det vara viktigt att få 

information om och utbildning i fanns en signifikant skillnad för ämnena ”den allmänna 

sjukförsäkringen” (p=0,004) och ”arbetslivet” (p=0,018) där åldersgruppen 64-100 år tyckte 

att ämnet var oviktigt (Tabell 4).  

 

Tabell 4 Signifikanta skillnader fanns mellan åldersgrupper för hur viktigt respektive oviktigt de ansåg 
det vara att få information om och utbildning i nedanstående ämnen. Presenteras i antal och 
procent av respektive åldersgrupp för varje ämne. Högsta möjliga antal svar för varje ämne är 
för åldersgruppen 18-45 år 11, 46-63 år 20 och 64-100 år 19. Beräknat med Mann-Whitney U-
test. Signifikansnivå p≤0,05 

Ämne Åldersgrupper Viktigt Oviktigt   

   n     (%)  n     (%) Antal svar/åldersgrupp    p 

16 Allmänna 
sjukförsäkringen 
(FK) 

18-45 

46-63 

64-100 

  9    (82) 

14    (70) 

  6    (32) 

  2    (18) 

  6    (30) 

13    (68) 

               11 

               20 

               19 

 

0,004 

19 Arbetslivet 

 

18-45 

46-63 

64-100 

10    (91) 

16    (80) 

7     (50) 

1    (9) 
 
4    (20) 
 
7    (50) 

               11 

               20 

               14 

0,018 

 

 

Vid jämförelse mellan diagnosgrupp och vilka ämnen som man ansåg det vara viktigt att få 

information om och utbildning i såg man ingen signifikant skillnad mellan artrit- och 

spondylartritgruppen. 

Vid jämförelse mellan de som fått sin diagnos för mindre än tre månader sedan och de som 

fått sin diagnos för mer än tre månader sedan fanns en signifikant skillnad där samtliga 33 i 

den senare gruppen tyckte att ämnet ”sömn” var viktigt att få information om och utbildning i 

jämfört med 8 av 14 (57%) i den första gruppen (p <0,001). 

Vid jämförelse mellan de som har haft kontakt med och de som inte har haft kontakt med 

någon i teamet förutom läkare fanns det ingen signifikant skillnad för hur viktigt de skattade 

de olika ämnena i enkäten. 
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Vid jämförelse mellan de som deltagit i Reumatologsektionens informationsträff och de som 

inte deltagit, fanns en signifikant skillnad där 20 av 34 (59%) som inte deltagit skattade ämnet 

” hur få kontakt med personer i liknande situation” som oviktigt jämfört med 3 av 14 (21%) 

som deltagit i informationsträff (p=0,018). 

5.2  Enskilt/grupp 

För 10 av de 20 frågorna fanns det en signifikant skillnad för om man önskade få 

informationen/utbildningen enskilt eller i grupp, med fördel för enskilt. För de övriga ämnena 

fanns det ingen signifikant skillnad på hur man önskade att få informationen/utbildningen 

(Tabell 2). 

Data för kön, åldersgrupper, de som har haft kontakt med respektive inte haft kontakt med 

någon i teamet förutom läkare samt de som deltagit i respektive inte deltagit i 

Reumatologsektionens informationsträff analyserades. Det visade sig att det inom dessa 

grupper inte fanns någon signifikant skillnad på om man föredrog att få 

informationen/utbildningen enskilt eller i grupp.  

Mellan diagnosgrupperna fanns en signifikant skillnad i ämnet ”mediciner” (p=0,036) där 

artritgruppen föredrog att få information/utbildning enskilt.  Även i ämnet ”fysisk 

aktivitet/träning” fanns en signifikant skillnad (p=0,042) där artritgruppen föredrog att få 

information/utbildning enskilt medan spondartritgruppen föredrog att få 

information/utbildning i grupp.  

I ämnet ”fötter” fanns en signifikant skillnad där gruppen som haft sin diagnos mindre än tre 

månader föredrog att få informationen enskilt (p=0,036). 

 5.3  Öppna frågan 

Endast två svar erhölls på den öppna frågan där den svarande själv fick föreslå ämnen de hade 

behov av att få information om och utbildning i. Dessa svar var ”bassängträning” och 

”alternativa mediciner som inte ger biverkningar”. 
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6  DISKUSSION 

6.1  Metoddiskussion 

En enkätstudie valdes då denna metod passade utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

kunde med en enkät nå samtliga försökspersoner inom vald tidsperiod. Detta förmodades  

kunna avspegla den variation som naturligt förekommer inom befolkningen vad gäller 

utbildningsnivå, sysselsättning och familjeförhållanden etc. En enkät möjliggjorde att 

försökspersonerna kunde vara anonyma gentemot författarna. Detta var ett starkt argument 

vid val av metod då troligtvis ett flertal av försökspersonerna har haft eller kommer att ha 

kontakt med författarna i en behandlingssituation. Genom utskick av enkät gavs samma 

möjlighet till deltagande i studien oavsett bostadsort inom Reumatologsektionens 

upptagningsområde (Västmanlands län). 

Den relativt höga svarsfrekvensen i vår studie kan grunda sig i att försökspersonerna kände 

sig engagerade i ämnet och att de kunde se en personlig nytta av studiens resultat. Enkätens 

utformning med ett begränsat antal frågor med givna svarsalternativ förmodades vara enkel 

och därmed inte alltför tidskrävande att fylla i vilket också kunde ha påverkat svars-

frekvensen. Dock kan vi konstatera att av de svarande i denna studie var antalet män och 

patienter med spondylartritdiagnos lågt vilket gjorde att vid analysen blev dessa grupper små. 

I enkätstudier finns alltid en risk för bortfall och interna bortfall. En orsak till bortfall kan vara 

språksvårigheter. Dåliga kunskaper i svenska språket var dock inget exklusionskriterium i vår 

studie då dessa personer inte kunde urskiljas på förhand. Internt bortfall sågs framför allt där 

försökspersonerna skulle ta ställning till om de föredrog att få informationen/utbildningen 

enskilt eller i grupp. På frågan om vem/vilka i teamet som svaranden haft kontakt med lade vi 

till svarsalternativet ”Ingen” där vi placerade de som inte angivit något svar. Detta är vi 

medvetna om kunde vara en feltolkning av det uteblivna svaret. En svaghet med vår studie var 

att vi i enkäten inte tydligt har definierat vad orden information respektive utbildning står för. 

Detta kanske föranledde osäkerhet inför frågorna och därmed uteblivna svar. Ett bättre sätt 

hade varit att formulera frågeställningen så som Meesters, Vliet Vlieland, Hill och Ndosi 

(2009) gjorde i sin studie över utbildningsbehov bland patienter med RA. Där användes 

formuleringen ” Hur viktigt är det för dig att veta mer om…” En svaghet med enkätstudier är 

att man inte har möjlighet att förtydliga instruktionerna och på så vis minska risken för 

missförstånd och internt bortfall. En kvalitativ intervjustudie skulle ha kunnat minska dessa 
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risker och samtidigt ökat möjligheten till fler svar på den öppna frågan där de svarande gavs 

tillfälle att komma med egna förslag på för dem viktiga ämnen. 

Författarnas förförståelse kunde ha visat sig i de förutbestämda ämnen som försökspersonerna 

i enkäten hade att ta ställning till. För att minska denna styrning gavs möjlighet till att ge egna 

förslag i den öppna frågan. För att ytterligare minska risken för en sjukgymnastisk prägel på 

enkäten samt för att täcka in ett brett spektrum av ämnen engagerades hela teamet i skapandet 

av denna. Det stora antalet ämnen som skattades som viktigt att få information om samt ett 

litet antal svar på den öppna frågan visade att enkäten täckte in aktuella områden för 

artritpatienter att få information om. Flertalet ämnen i enkäten stod också att finna i tidigare 

gjorda studier inom området (Barlow, Cullen & Rowe, 2002; Ellard et al., 2009; Meesters et 

al., 2009).  

Det var dock en svaghet i den aktuella studien att enkäten som användes inte var validitets- 

och reliabilitetstestad. På grund av detta samt ett litet stickprov och därmed små undergrupper 

kunde inte signifikansnivån sättas till lägre än p≤0,05. Detta kunde medföra en risk för att en 

skillnad mellan grupper accepterades som signifikant trots att det inte stämde med 

verkligheten, ett s.k. typ І-fel. 

6.2   Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visade att patienter med nydiagnostiserad artritsjukdom tyckte att 

många ämnen var viktiga att få information om. Av de svarande tyckte 94-98% att det var 

viktigt att få information om och utbildning i ämnena ”sjukdomsinformation”, 

”smärthantering/smärtbehandling”, ”hantering av skov”, ”mediciner” och ”fysisk 

aktivitet/träning”. Detta stämde väl med Barlow, Cullen och Rowe (1999) som i sin studie 

visade att både patienter med kort sjukdomsduration (≤ 1 år) och längre sjukdomsduration (≥ 

10 år) uttryckte ett starkt behov av att få information och råd i dessa ämnen. 

Tre ämnen (”allmänna sjukförsäkringen”, ”anpassning i bostaden” och ”hur få kontakt med 

personer i liknande situation”) ansågs inte vara signifikant viktiga att få information om och 

utbildning i. En förklaring till att ”allmänna sjukförsäkringen” ansågs mindre viktigt kunde 

vara åldersfördelningen i studien, där nästan 40% var 64 år och äldre. Denna åldersgrupp 

skattade ämnet ”allmänna sjukförsäkringen” som oviktigt. En trolig förklaring till att 

”anpassning i bostaden” uppfattades som mindre viktigt anser vi bero på att personer som haft 

sin sjukdom en kort tid inte upplever något behov av sådana åtgärder. I gruppen som svarade 

att det var oviktigt att få information om ”hur få kontakt med personer i liknande situation” 
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var männen signifikant överrepresenterade gentemot kvinnorna. Av 12 män tyckte 10 stycken 

att ämnet var oviktigt. Det var intressant att se att det i ovanstående ämne också fanns en 

signifikant skillnad mellan de som deltagit och de som inte deltagit i Reumatologsektionens 

informationsträff. Av de som deltagit tyckte 21% att det var oviktigt att få veta hur man får 

kontakt med personer i liknande situation medan det i gruppen som inte deltagit var så många 

som 59% som tyckte att ämnet var oviktigt. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i några 

andra ämnen för att gruppen som inte deltagit tyckte att dessa var oviktiga. Detta ger oss en 

bild av att det finns en grupp som inte tycker att det är viktigt att få kontakt med personer i 

liknande situation, och kanske därmed undviker gruppinformation, men ändå anser att det är 

viktigt att få information. Det ger en insikt om att det är viktigt att erbjuda information i olika 

former så att alla ges samma möjlighet att få sina behov av information tillgodosedda. 

Av de som svarat var det en så stor andel som 36% som angav att de inte har haft kontakt med 

någon annan i teamet förutom läkare. Deras informationsbehov skilde sig inte från hur det 

totala antalet försökspersoner skattat.  

Ett något förvånande resultat, med tanke på tidigare beskriven symtombild för respektive 

diagnosgrupp, var att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna i skattning av 

viktighet för ämnena ”hand/handfunktion” och ”fötter/skor”. 

I likhet med andra studier, så som t.ex. Neame et al. (2005), visade vårt resultat att kvinnor 

hade ett större behov av information och utbildning än män. I den holländska studien av 

Meesters et al. (2009) fann man dock inget samband mellan utbildningsbehov och kön. 

I vår studie fanns det ingen signifikans för att försökspersonerna önskade att få 

information/utbildning i något ämne i grupp, medan en studie gjord av Barlow et al. (2002) 

visade att ämnen som self-management, träning och relationer föredrogs att få i grupp. I vår 

studie återfanns dock dessa ämnen bland de där det inte fanns signifikans för ”enskilt”. Vi 

visade i studien, i likhet med Barlow et al (2002) att enskild information/utbildning föredrogs 

för ämnena ”mediciner”, ” hantering av skov” och ”psykiska reaktioner”. 

Vårt resultat visade att artritgruppen föredrog att få information om och utbildning i ämnet 

”mediciner” enskilt. En förklaring till det kan vara att patienterna inom denna grupp, jämfört 

med spondylartritgruppen, tidigare i sjukdomsförloppet och även vid låg sjukdomsaktivitet 

sätts in på kraftfull sjukdomsmodifierande medicinering (DMARD). Dessa mediciner kräver 

bland annat noggrann, regelbunden kontroll pga. risken för biverkningar (Baecklund, 
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Bokarewa & Turesson, 2009; Jacobsson, Alenius, Feltelius & Lindqvist, 2009). Signifikans 

fanns också för att artritgruppen ville ha enskild utbildning/information om fysisk aktivitet 

och träning. En förklaring till detta kan vara att det i artritgruppen är vanligare med en 

hastigare och mer plötslig påkommen symtomdebut än vad som är vanligt i 

spondylartritgruppen där tiden mellan symtomdebut och diagnos kan vara lång (Feltelius, 

2005; Rantapää Dahlqvist & Jacobsson, 2005). Detta kan göra att artritgruppen upplever ett 

starkare behov av enskilt inriktad information för att möjliggöra fortsatt fysisk aktivitet. 

Vi kan konstatera att där försökspersonerna skulle ta ställning till ”enskilt” eller ”grupp” hade 

vi ett stort bortfall. Tänkbara orsaker till detta kan vara att man har missat frågan eller inte 

förstått instruktionerna. Vi såg en tendens att då man skattade oviktigt för ett ämne hade man 

inte svarat på frågan om enskilt eller grupp.  

Ett sätt att minska bortfallet kunde ha varit att ha ett svarsalternativ ”spelar ingen roll” som 

tillägg till alternativen ”enskilt” och ”grupp”. Vi tror att i de fall där det inte spelade någon 

roll hur informationen eller utbildningen erhölls har vissa försökspersoner utelämnat att ta 

ställning i frågan. I andra fall där försökspersonen känt sig tveksam inför valet mellan 

”enskilt” och ”grupp” tror vi att de valt enskilt för säkerhets skull. För hälften av ämnena 

fanns en signifikant övervikt för ”enskilt” och även för majoriteten av övriga ämnen fanns en 

övervikt för ”enskilt” dock inte signifikant. Om försökspersonerna hade getts möjligheten att 

svara att det inte spelar någon roll hur informationen eller utbildningen erhålls hade det 

kunnat ge värdefull information för utformning av omhändertagandet av nydiagnostiserade 

artritpatienter. Författarnas kliniska erfarenhet är att patienter som deltagit i grupp-

undervisning ofta anger att detta varit positivt. I Ellard et al.´s (2009) studie av 

utbildningsdagar för patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit (< 6 månader) och deras 

anhöriga, värdesatte flera patienter att träffa personer i liknande situation. Det vore intressant 

att vidare studera när efter insjuknandet det är lämpligast med gruppundervisning som 

komplement till det individuella omhändertagandet. I en kvalitativ studie med intervjuer av 

nydiagnostiserade patienter skulle man kunna få en fördjupad kunskap om hur en sådan 

gruppverksamhet skulle kunna utformas vad gäller timing och innehåll. 

6.3  Etikdiskussion 

I studien hålls en god etisk nivå och försökspersonernas integritet och anonymitet har 

vidmakthållits. Anonymiteten bevarades även då författarna i efterhand behövde inhämta 

uppgifter om försökspersonernas diagnos. 
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7  SLUTSATSER 

Resultatet i den aktuella studien visar att det finns ett stort behov av information och 

utbildning i 17 av de 20 undersökta ämnena hos patienter med nydiagnostiserad 

artritsjukdom. Behovet är lika stort oavsett diagnostillhörighet. Däremot visar det sig att 

kvinnor har ett större behov av information och utbildning än män samt att åldersgruppen 64-

100 år som förväntat inte har så stort behov av information om ämnena ”allmänna 

sjukförsäkringen” och ”arbetslivet”. Något som framgår tydligt i studien är att det inte är så 

viktigt för nydiagnostiserade artritpatienter att få kontakt med personer i liknande situation. 

Tydligt framgår också patientgruppens önskan om att få information och utbildning enskilt då 

det i hälften av de 20 föreslagna ämnena finns signifikans för enskilt. Det framgår också att ca 

en tredjedel av de nydiagnostiserade artritpatienterna inte har haft kontakt med någon annan i 

teamet än läkaren.  
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  Bilaga 2   

  

Kartläggning av informations- och utbildningsbehov vid Reumatologsektionen, Västerås 

 
Enkäten som du har fått med detta brev skickas ut till alla personer vid Reumatologsektionen 
som fått en artritdiagnos under perioden maj till oktober 2010.   

I en undersökning vid Reumatologsektionen i Västerås vill vi kartlägga behovet av 
information och utbildning hos personer med nydiagnostiserad artritsjukdom. Syftet är att få 
svar på vad vi kan förbättra i de rutiner som vi har idag gällande det tidiga omhändertagandet 
vid reumatisk sjukdom.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt men det är av stor betydelse för oss att du 
som får enkäten besvarar den. Försök svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna och 
skicka tillbaka enkäten i bifogat frankerat svarskuvert, senast den 8/12 2010. 

Du besvarar enkäten anonymt vilket innebär att dina svar inte kommer att kunna kopplas till 
dig som enskild person. Enkäten är kodad och namnlistan med nummer kommer att förstöras 
så snart alla svar kommit in. Om du väljer att inte svara på enkäten så kommer detta redovisas 
i gruppform i resultatet. 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola.  

Vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara medföljande enkät. Tack på förhand! 

Eventuella frågor besvaras av nedanstående ansvariga: 

 

 

Anna Danarp   Åsa Pettersson 
Leg sjukgymnast  Leg sjukgymnast 
021-17 48 68   021-17 48 68 
anna.danarp@ltv.se  asa.pettersson@ltv.se 

 

Åsa Ahlgren 
Handledare 
Universitetslektor, Mälardalens högskola, Västerås 
021-10 73 26 
asa.ahlgren@mdh.se  



  Bilaga 3   

  

Kartläggning av informations- och utbildningsbehov vid Reumatologsektionen, Västerås 

Du fick för ca två veckor sedan en förfrågan om att delta i en enkätstudie. Detta är en 

påminnelse, då ditt svar är av stor betydelse för att resultatet ska bli så fullständigt som 

möjligt. Om du har svarat under de senaste dagarna kan du bortse från denna påminnelse. 

 
Enkäten som du har fått med detta brev skickas ut till alla personer vid Reumatologsektionen 
som fått en artritdiagnos under perioden maj till oktober 2010.   

I en undersökning vid Reumatologsektionen i Västerås vill vi kartlägga behovet av 
information och utbildning hos personer med nydiagnostiserad artritsjukdom. Syftet är att få 
svar på vad vi kan förbättra i de rutiner som vi har idag gällande det tidiga omhändertagandet 
vid reumatisk sjukdom.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt men det är av stor betydelse för oss att du 
som får enkäten besvarar den. Försök svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna och 
skicka tillbaka enkäten i bifogat frankerat svarskuvert, senast den 21/12 2010. 

Du besvarar enkäten anonymt vilket innebär att dina svar inte kommer att kunna kopplas till 
dig som enskild person. Enkäten är kodad och namnlistan med nummer kommer att förstöras 
så snart alla svar kommit in. Om du väljer att inte svara på enkäten så kommer detta redovisas 
i gruppform i resultatet. 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola.  

Vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara medföljande enkät. Tack på förhand! 

Eventuella frågor besvaras av nedanstående ansvariga: 

 

Anna Danarp   Åsa Pettersson 
Leg sjukgymnast  Leg sjukgymnast 
021-17 48 68   021-17 48 68 
anna.danarp@ltv.se  asa.pettersson@ltv.se 

 

 

Åsa Ahlgren 
Handledare 
Universitetslektor, Mälardalens högskola, Västerås 
021-10 73 26 
asa.ahlgren@mdh.se 


