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Sammanfattning:  

Bakgrund: Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är ett samlingsnamn för flera sjukdomstillstånd 

inom reumatisk sjukdom för barn. JIA kännetecknas av inflammationer i leder som leder till 

stelhet, smärta och trötthet för barnen vilket påverkar deras aktivitetsutförande. En 

arbetsterapeut arbetar med dessa barn för att de ska kunna leva ett så delaktigt och aktivt liv 

som de klarar av. Syfte: Syftet med studien är att utifrån arbetsterapiprocessen beskriva 

arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med barn med juvenil idiopatisk artrit. Metod: 

Denna studie gjordes med en kvalitativ ansats där sju arbetsterapeuter intervjuades. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och den insamlade datan analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Deltagarna hade erfarenhet av att göra bedömningar 

genom intervju och mätningar av handfunktion. De hade olika erfarenheter kring målsättning 

men gemensamt är att sätta barnet i fokus och de aktiviteter barnet vill utföra. Deltagarna 

arbetade mycket med strategier och hjälpmedel vid åtgärder för att barnen ska klara vardagen 

och vissa gör uppföljningar medan andra endast gör uppföljningar vid behov. Deltagarna 

upplevde att arbetsterapin för dessa barn har förändrats då medicinen blir bättre, vilket leder 

till att deformerade leder och kontrakturer inte är lika förekommande idag. Dock upplevde de 

att barnen har behov av arbetsterapeutinsatser då smärta och trötthet påverkar barnens vardag 

och aktivitetsutförande. Slutsats: Deltagarna hade olika erfarenheter kring arbetet med barn 

med JIA. Barn med JIA mår i dag bättre men de upplever ändå problem i vardagen och därför 

är arbetsterapeutens perspektiv och arbete viktigt kring barnen.   

Sökord: Arbetsterapi, Juvenil idiopatisk artrit, Arbetsterapeuters erfarenheter, Kvalitativ 

studie 
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1. Inledning 

Att leva med en sjukdom där leder, muskler och skelett är påverkade av aktiva 

inflammationer som leder till stelhet, trötthet och smärta är utmanande för barn i deras vardag 

(1). Som barn är det en självklarhet att kunna vara ute och leka, springa, spela fotboll, delta på 

idrotten i skolan och åka hem till en kompis och umgås. Men detta är inte alltid självklart för 

alla barn. Att inte kunna vara med i fysiska aktiviteter på grund utav smärta, stelhet och 

trötthet är vanligt för barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA), barnreumatism. Att inte kunna 

vara med i aktiviteter kan ge en känsla av utanförskap och ensamhet. För barn med JIA 

behövs stöd och hjälp av omgivningen för att de också ska vara med och delta i aktiviteter. En 

yrkesgrupp som stödjer dessa barn är arbetsterapeuter som förser barnen med hjälpmedel, 

träning och strategier för att utveckla aktivitetsutförande och underlätta deras vardag. Barnets 

anhöriga är också i behov av stöd och handledning för att i vardagen upprätthålla 

aktivitetsförmågan hos barnet (2). Att medverka i aktiviteter hjälper barn att utveckla 

färdigheter samt stärker deras självkänsla. Oavsett om ett barn har en diagnos eller inte så har 

de rätt till att delta i meningsfulla aktiviteter (2). Som arbetsterapeut ligger fokus på aktivitet, 

d.v.s. hur människan utför aktiviteter och känner sig motiverade att utföra aktiviteter samt vad 

som sker när en skada/sjukdom eller annat hinder orsakar aktivitetsproblem. Utifrån detta 

arbetar arbetsterapeuter med att möjliggöra för personen att bli engagerad i aktiviteter. Detta 

leder till tillfredsställelse för personen och främjar både det fysiska och emotionella 

välbefinnandet hos personen (3).  

 

Denna studie fokuserar på arbetsterapeuternas erfarenheter kring arbetet med barn med JIA 

utifrån arbetsterapiprocessen, bedömning till uppföljning. Ett stort intresse kring detta 

ämnesområde fanns sedan innan då en av författarna som skrivit detta arbete föddes med JIA.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Juvenil idiopatisk artrit (JIA) 

Reumatism är en autoimmun sjukdom och är ett samlingsnamn för flera sjukdomstillstånd 

som framför allt yttrar sig i inflammationer i leder, skelett och muskler (4). Många reumatiska 

sjukdomar innebär smärta i leder och muskler, funktionsinskränkning samt nedbrytning och 

förlust av funktion i bland annat ben, brosk och kroppens vitala organ (5). Många som 

diagnostiserats med reumatisk sjukdom upplever tydlig trötthet som kan komma att påverka 

livskvaliteten negativt (5). Tröttheten kommer i och med den kroniska inflammationen och 

bör därför behandlas snabbt genom att minska inflammationsaktiviteten. Dagens mål är att 

patienter med sjukdom i kroppens rörelseorgan ska erfara att det är behandlingsbart och att de 

ska kunna leva ett liv som alla andra (5) För alla behandlingar ligger fokusen på att bromsa 

processen av inflammationer (5). 

 

JIA, eller barnreumatism som den benämns i vardagsspråk, tillhör gruppen reumatiska 

sjukdomar (5). För att få diagnosen JIA krävs det att barnet uppfyller olika kriterier som är 

uppsatta för sjukdomen. Ett kriterium är att sjukdomsdebuten ska komma innan 16 års ålder 

samt att minst en led ska vara aktivt inflammerad under sex veckor. Dessa kriterier avgör 

även vilken kategori av JIA barnet har (5). JIA kan delas in i sju stycken kategorier beroende 

på var inflammationerna och i hur många leder den är lokaliserad (5). Innan 1997 benämndes 

sjukdomen i Europa som Juvenil kronisk artrit, JCA (5) men ändrades sedan till juvenil 

idiopatisk artrit. Detta gjordes eftersom det inte är känt varför sjukdomen uppkommer, 

begreppet idiopatisk betyder okänd anledning (6). 

 

Varje år drabbas cirka 200-250 barn av JIA i Sverige (6) och det är vanligare hos flickor än 

hos pojkar. Hos flickor debuterar sjukdomen vanligast vid ett till tre års ålder medan hos 

https://docs.google.com/document/d/1oiBiWQBFMbx1LPbwTZ48Bk_zkCoDKcAdmhMtCMhmxd0/edit#_msocom_4
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pojkar kan debutåldern variera (5). En led som sjukdomen oftast debuterar i är knäleden. 

Ibland kan insjuknandet vara akut med till exempel feber och utslag men sjukdomen kan 

också vara smygande och börjar med morgonstelhet och belastningssvårigheter (5). De 

vanligaste symtomen hos barn med JIA är smärta, stelhet och trötthet (5, 6). Dessa symtom 

påverkar barnets fysiska rörlighet vilket leder till en aktivitetsbegränsning i vardagen.  

 

2.2 Sjukdomens påverkan på aktivitetsutförandet 

Att inte kunna röra sig fysiskt som andra barn kan påverka barnen med JIA både socialt och 

emotionellt (1). Exempelvis vid tidig ålder kan de inte vara med i leken till följd av 

sjukdomen. De inflammatoriska lederna leder till att barnet inte hänger med i lek och väljer 

att leka en mer stillasittande lek inomhus, ensam (1). Detta påverkar barnet även vid 

skapandet av kompisrelationer, att inte kunna vara med i lek ger en känsla av utanförskap 

vilket gör att barnen känner sig ensamma (1). En studie (7) visade att barn med JIA ligger i 

riskzonen för att uppleva sociala svårigheter till följd av sjukdomens fysiska effekter, som 

förändring i utseende i form av svullna och i vissa fall deformerade leder. Studien (7) visade 

även att biverkningar som barnet kan erfara från antiinflammatoriska läkemedel och ofta 

förekommande läkarbesök kan leda till stor frånvaro från skola och en mycket reducerad tid 

tillsammans med klasskamrater. Alla dessa faktorer kan ha stor negativ påverkan hos barnets 

sociala fungerande (7). Barn upplever att de inte har tid för lek, att de inte kan leka med vem 

som helst då de upplever sig begränsade till sitt eget hem på grund av sjukdomens symtom. 

De leker helst inomhus då kallt väder förvärrar deras symtom och att smärta samt stelhet blir 

till ett hinder vid deltagande i aktiviteter (1).  

 

2.3 Aktivitetens betydelse 

Inom arbetsterapi är aktivitet det centrala begreppet och definieras som “allt en person gör 

och engagerar sig i för att fylla sin tid” (2). Aktivitet är också något som individen uppfattar 

som meningsfullt (2). Mänskliga aktiviteter riktar sig mot tre områden: lek, arbete/skolarbete 

samt aktiviteter i dagliga livet (3). Lek är aktiviteter valda av fri vilja som individer gör för sin 

egen skull, som till exempel idrott och spel. Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är sådant 

individer gör för att ta hand om sig själva, så som att duscha, äta och städa (3).  

 

För barn ses lek som en vanlig aktivitet och uppfattningen om den egna förmågan utvecklas 

genom lek (3). Genom att via lek engagera sig i omgivningen blir barnet medvetet om sin 

kapacitet. Upplever barnet både misslyckanden och framgångar så resulterar det i att barnet 

får mer kunskap om sin egen kapacitet. Barn har intresse för aktiviteter som ökar deras 

kapacitet, vilket i sin tur leder till att barnet blir intresserad av att använda samt utveckla sin 

kapacitet (5). Aktiviteten lek kan ses ur olika dimensioner, exempelvis att lek är för lekandets 

skull och att det ger barnet sociosymboliskt värde i att vara en del av en grupp (2).  

 

Alla individer har olika motivation och olika villkor för att utföra aktivitet. Det finns tre 

beståndsdelar som syftar till att förklara hur en individ bestämmer sig för, anordnar och utför 

aktivitet. Dessa tre är viljekraft, vanebildning, och utförandekapacitet (3). Viljekraft syftar till 

individens motivation. Vanebildning syftar till beteendemönster i till exempel en bekant 

fysisk miljö och närmiljö. Utförandekapacitet är de förmågor en individ har för ett kompetent 

genomförande. Förmågan att göra saker kan bero på fysiologiska och kognitiva faktorer (3). 

Miljön har en stor påverkan på individens aktiviteter, miljön kan både begränsa och 

möjliggöra aktiviteter. Genom den fysiska och sociokulturella kontexten kan miljön sätta 

krav, begränsa aktivitetsutförandet men också skapa mening/ intressen och individen kan 

utveckla en egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga (3). I barndomen utvecklas viljekraft, 
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vanebildning och utförandekapacitet vilket möjliggör för att barnet ska övergå till att bli en 

aktiv individ som på ett individuellt sätt kan tänka och göra (3).  

 

2.4 Arbetsterapi 

Arbetsterapeuten arbetar med alla åldrar och diagnoser för att klienten ska kunna leva ett så 

delaktigt och aktivt liv som hen klarar av (8). Genom intervention arbetar arbetsterapeuten 

tillsammans med klienten för att förbättra och utveckla klientens utförande i dagliga 

aktiviteter. Till exempelvis att äta, klara personliga hygienen, arbeta, studera och vara socialt 

delaktig (8). Idag ska alla insatser av en arbetsterapeut ha ett klientcentrerat perspektiv, både 

till barn och föräldrar/ vårdnadshavare. Det är också av vikt att engagera både barn och 

förälder till att vara involverade i arbetsterapiprocessen (2).  

 

För att stödja klienter i deras dagliga aktiviteter arbetar arbetsterapeuten efter en process som 

innehåller bedömning, sätta upp mål och genomföra interventioner. Denna process är viktig 

inom arbetet för att skapa en terapeutisk relation med klienten och går igenom hela processen 

(8). Processen arbetsterapeuten använder sig av ska vara aktivitetsfokuserat där aktivitet är det 

centrala (2). Det finns olika arbetsterapiprocesser som fungerar som en struktur för 

arbetsterapeuter i deras arbete. Det generella innehållet i processerna består av bedömning av 

aktivitetsutförande inkluderat målsättning, åtgärder och uppföljning (8).  

 

Vid JIA behöver barnen stöd av en arbetsterapeut för att skapa förutsättningar för barnen att 

utföra aktiviteter i sin vardag. En studie (9) beskriver olika bedömningsinstrument som 

används vid bedömning av aktivitetsutförande för barn med JIA. Exempelvis ”Childhood 

Health Assessment Questionnaire” (CHAQ) och ”Juvenile Arthritis Quality of life 

Questionnaire” (JAQQ) (9). Andra studier (1,10,11) lyfter också stöd/ åtgärder/ interventioner 

som barn har fått av arbetsterapeuter har varit ortoser för både hand, handleder och fotleder. 

Dessa ortoser skulle hjälpa barnets leder att komma i rätta vinklar för att minska smärta och 

ge barnen bättre sömn (10). Arbetsterapeuten arbetade också med att hitta strategier för 

barnen i olika aktiviteter. Exempelvis att gå istället för att springa i lek, barnet kan observera 

en aktivitet för att känna delaktighet och hur de ska hålla pennan i skolan (1,11). 

Arbetsterapeuter arbetade även med att träna upp barnens självständighet i aktiviteterna. När 

barnet växte upp och skulle gå in i vuxenlivet var det viktigt att de kunde klara av 

hushållssysslor i vardagen, därför var det viktigt att lära ut strategier och ge ut eventuella 

hjälpmedel när barnet kom upp i övre tonåren (10). 

  

2.5 Problemformulering 

Idag finns det forskning om arbetsterapi för reumatiska sjukdomar, dock anser författarna i 

denna studie att det saknas forskning kring arbetsterapi för barnen med reumatisk sjukdom. 

Det saknas i synnerhet studier kring hela arbetsterapiprocessen, från första mötet med barnet 

till sista när barnet har blivit vuxen. Arbetsterapi handlar inte bara om att sätta in åtgärder 

utan handlar också om att lära känna personen, utföra bedömningar, målsättning, värna om 

den terapeutiska relationen, implementera interventioner/åtgärder och utföra uppföljning (3). 

Denna studie vill se till hela arbetsterapiprocessen, från bedömning till uppföljning, där 

arbetsterapeutens perspektiv står i fokus. Hur arbetar arbetsterapeuterna idag med dessa barn?  

 

3. Syfte 

Syftet är att utifrån arbetsterapiprocessen beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta 

med barn med juvenil idiopatisk artrit. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1oiBiWQBFMbx1LPbwTZ48Bk_zkCoDKcAdmhMtCMhmxd0/edit#_msocom_12
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4. Metod  

En kvalitativ ansats valdes för att svara på studiens syfte, det var passande då 

arbetsterapeuters erfarenheter önskades. Med kvalitativ metod är det möjligt att beskriva 

mänskliga erfarenheter och upplevelser (12) vilket är lämpligt för studiens syfte.  

 

4.1 Urval 

För att finna deltagare undersöktes inledningsvis på vilka sjukhus i Sverige som det fanns 

mottagningar för barn med reumatiska sjukdomar där det arbetade arbetsterapeuter. 

Kontaktuppgifter hittades till totalt sju mottagningar som sedan kontaktades. Först tillfrågades 

enhetschefer på mottagningarna om intresse för studien och ett informationsbrev med 

förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie skickades. Vid godkännande 

kontaktades sedan arbetsterapeuter på enheten med informationsbrev innefattande förfrågan 

om att delta i en intervjustudie om arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med barn med 

JIA. Inklusionskriterier för medverkande i denna studie var att de skulle vara legitimerade 

arbetsterapeuter med minst sex månaders erfarenhet av att arbeta med barn med JIA. 

 

Förfrågan om deltagande skickades ut via mail till totalt elva, varav åtta tackade ja. Därefter 

drog en tillbaka sin medverkan. Deltagarna representerade fem landsting. 

 

Deltagarna i studien var sju kvinnliga arbetsterapeuter som har arbetat som arbetsterapeut i 

nio till 35 år och har ett till 29 års erfarenhet av att arbeta med barn med JIA. Deltagarna i 

studien arbetar fem till 25 procent av sin tjänst med barn med JIA. Återstående procent 

arbetade deltagarna med andra diagnosgrupper eller på andra mottagningar. Första kontakten 

med barnen för deltagarna sker vid utredning av diagnos eller vid remiss från exempelvis 

läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska.  

 

 4.2 Datainsamling 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer, som av Kvale och Brinkeman 

(13) benämns som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna form av en 

forskningsintervju har som mål att inhämta deltagarnas egen redogörelse av upplevelse av ett 

fenomen (13). Intervjuarens uppgift är då att uppmuntra deltagaren att prata obehindrat om de 

valda ämnena med sina egna ord (14). Alla deltagare blir ställda samma frågor och frågorna är 

öppna så möjligheten finns att svara fritt (15).  

 

Till denna form av intervju utformades en intervjuguide (se bilaga 1) innehållandes kategorier 

utifrån syftet samt hade som utgångspunkt att fånga hela arbetsterapiprocessen. Första 

intervjun var tillika en pilotintervju. Efter den intervjun fick deltagaren svara på hur hen 

upplevde och förstod frågorna. Deltagaren upplevde frågorna som välformulerade dock 

formulerades en fråga om då intervjuaren fick upprepa frågan för deltagaren vid 

intervjutillfället. Pilotintervju togs med i materialet då författarna ansåg att materialet var 

användbart och bidrog till studiens resultat och syfte.  

 

Det är av vikt att deltagarna själv får välja plats för intervju samt att platsen innebär en ostörd 

miljö (15). Det är av betydelse att deltagaren känner sig bekväm och trygg i miljön (16). I två 

fall utfördes intervju i ett personligt möte på en plats och tid vald av deltagarna. De andra 

intervjuerna skedde på telefon och Skype i en lugn och ostörd miljö, på en tid vald av 

deltagarna. Intervjuerna spelades in och tiden för intervjuerna var från 35 till 45 minuter 

långa.  
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4.3 Analys 

Vid analysprocessen analyserades materialet med en kvalitativ innehållsanalys (17). Efter 

genomförda intervjuer transkriberades intervjutexten samt avidentifierades. Materialet lästes 

noga flera gånger utav båda författarna för att inget material skulle gå förlorat. I början av 

analysprocessen användes ett deduktivt angreppssätt där förutbestämda kategorier valdes 

utifrån arbetsterapiprocessen. Kategorierna var: Bedömning, åtgärder, uppföljning. Det 

material som berörde respektive steg i arbetsterapiprocessen fördes in under respektive 

kategori, exempelvis materialet som berörde bedömning fördes in under kategorin 

bedömning. Efter uppdelningen behandlades texterna inom respektive kategori med ett 

induktivt angreppssätt för att analysera materialet förutsättningslöst utefter syftet. Vid denna 

analys framkom även en till kategori ”arbetsterapeutens roll”.  

 

Därefter skapades meningsenheter av materialet. Meningsenhet kan vara en mening eller den 

del av ett stycke som hör ihop på grund av dess innebörd (17) och som svarade mot studiens 

syfte. Lämpligt stora meningsenheter valdes ut för att sedan kondenseras, vilket betyder att 

meningsenheten bryts ner samtidigt som dess innebörd bevaras (17). De kondenserade 

texterna gavs sedan koder vars syfte var att beskriva innehållet hos en meningsenhet (se tabell 

I). Koderna gav en överblick över allt insamlat material vilka sedan jämfördes med varandra 

för att finna likheter och skillnader i materialet samt att finna mönster. Koder med snarlikt 

innehåll fördes in i underkategorier under respektive kategori. Analysen av materialet 

fokuserade på det manifesta innehållet, vilket Lundman och Graneheim (17) förklarar som det 

textnära innehållet, det personerna beskriver. Detta manifesta innehåll presenteras i form av 

kategorier i resultatdelen i studien. 

 

Tabell I. Exempel på analys av intervjuer 

Meningsenhet Kondensering Kod  Underkategori  Kategori 

Man vill se olika 

grepp och hur dem 

gör och så. Jag 

mäter handstyrka 

när det känns 

relevant att göra det 

jag gör det inte det 

rutinmässigt så det 

är mer om dem 

själva upplever att 

dem är svaga eller 

om dem har 

efterfrågat att man 

ska mäta styrkan, 

det kan vara om 

dem upplever att 

dem är svaga. 

Mäter 

handstyrka om 

barnet 

uttrycker 

svaghet. 

Handstyrkemätning Kartläggning Bedömning 

 

 

4.4 Forskningsetiska övervägande  

De fyra grundläggande principerna: autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen 

och principen att inte skada (18) följdes under studiens gång för en moralisk och etisk grund i 

studien och kring deltagarna.  
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Urvalsprocessen började med ett godkännande från enhetschefer som i sin tur hänvisade till 

arbetsterapeuterna som arbetade med barn med JIA. De arbetsterapeuter som kontaktades fick 

information om syftet samt upplägget kring metod, vilket ingår i informationskravet (18). 

Deltagarna fick även information om att deltagandet var frivilligt och de kunde när som helst, 

utan anledning, avbryta medverkan. Deltagarna fick även skriva på en samtyckesblankett.  

 

Materialet som samlades in vid intervjuerna behandlades konfidentiellt. Konfidentialitet 

innebär att obehöriga inte kommer åt materialet (18). Deltagarna har avidentifierats i samband 

med transkriberingen av intervjutexterna och namngetts till intervju A-G. Detta gör att 

deltagarnas citat redovisas i deras respektive bokstav i resultatet. Materialet kommer även att 

följa nyttjandekravet, vilket innebär att materialet endast kommer användas i denna studie 

(18).   

 

Denna studie gav en chans för deltagarna att reflektera över sina egna erfarenheter och hur de 

arbetar med dessa barn. En vinst för deltagarna kan vara att få samtala med en oberoende 

person och dela sina erfarenheter som kan vara till nytta för andra. Medan en risk för 

deltagandet kan vara att deltagarna upplever emotionell stress och förlorad tid (14). Studiens 

syfte och deltagarnas deltagande gjorde att nyttan för studien ansågs överväga risken för 

deltagandet.  

 

5. Resultat 

Utifrån de tre förutbestämda kategorierna samt den tillkommande kategorin från analysen, 

tillkom även underkategorierna: Barnets upplevelse, barnets förmåga, målsättning, strategier, 

hjälpmedel, ergonomi i skolan, gruppaktiviteter, överskrivning till vuxenreumatologen och 

brist på resurser (se tabell II). 

 

Tabell II. Kategorier med underkategorier.  

Kategori Underkategori 

Bedömning - Barnets upplevelse 

- Barnets förmåga 

- Målsättning 

Åtgärder - Strategier 

- Hjälpmedel 

- Ergonomi i skolan 

-Gruppaktiviteter 

Uppföljning  

Arbetsterapeutens roll - Överskrivning till vuxenreumatologen 

- Brist på resurser  

 

5.1 Bedömning 

Under kategorin bedömning framkom det att deltagarnas erfarenhet var att intervjua barnet 

angående ADL och problem i vardagen, att kartlägga barnets funktioner samt sätta mål 

tillsammans med barnet. Bedömningarna hade som syfte att lokalisera var och i vilka 

situationer barnet upplever smärta, trötthet och stelhet vilket påverkar deras vardag.  

 

5.1.1 Barnets upplevelse 

Deltagarna hade erfarenhet av att inleda bedömning med intervju tillsammans med barnet. 

Hur de kommunicerar med barnet var kopplat till barnets ålder. Fokus lades alltid på barnet 

och de talade till barnet. En del deltagare uppgav att intervju med barnen skedde med 



 10 

föräldrarna vid samma bord medan andra föredrog att ha barnet framför sig under intervju 

samtidigt som föräldrarna satt vid sidan av. En deltagare berättade: “Jag sitter här, barnet 

sitter där, föräldern sitter där borta i fåtöljen, som publik. Så att jag har direkt kontakt med 

barnet. Det är barnets upplevelse som jag är ute efter” (A). 

 

En erfarenhet som framkom var att deltagarna intervjuade fritt men även utifrån till exempel 

ADL-taxonomin. Intervjun med barnen handlade oftast om vilka problem som barnet 

upplever i vardagen, hur det påverkar deras aktivitetsutförande, när och var barnet har ont och 

är stel i sina leder. Är det på morgonen när de vaknar eller är det på kvällen efter en lång dag i 

skolan? Erfarenheter var också att de företrädesvis diskuterade med barnet runt ADL- 

förmåga snarare än att observera barnet i aktivitet. Bedömningsinstrument som även kunde 

användas vid intervjun var “Pediatric Evaluation of Disability Inventory” (PEDI) som handlar 

om ADL för yngre barn och CHAQ som är ett diagnosspecifikt frågeinstrument.   

 

Några deltagare uppgav att de också undersökte om barnen hade svarat på livskvalitetsfrågor 

som registreras i svenska barnreumaregistret. 

 

Under intervjun med barnen var det av vikt att skapa kontakt med barnet vilket gjordes med 

vad deltagarna beskriver som kontaktskapande frågor. En erfarenhet var att fråga följande: 

“Vad tycker du är lättast, vad tycker du är roligast, vad är svårast” (A). Ofta ställdes frågor 

kring skola, fritid och aktivitet. 

 

Smärta kommer ibland upp i samtalet med barnet och då diskuterade deltagarna med barnet 

om när smärtan kommer och hur den yttrar sig. Deltagarna beskrev att den upplevda smärtan 

hos barnet var ett stort problem och att det påverkar barnets aktivitetsförmåga. Erfarenheten 

var att smärta är en stor del av själva sjukdomen och att alla barn har smärta. En deltagare 

berättade: “Det blir ibland ett fokus på smärta, men det är ju ett stort problem för den här 

gruppen” (G). En deltagare uttryckte att barnen ibland har svårt att uttrycka smärtan, ibland 

vet inte ens föräldrarna om att barnet upplever smärta och i många fall att barnet är så van vid 

smärtan att barnet vänjer sig vid att ha ont.   

 

5.1.2 Barnets förmåga 

Vid bedömning använde sig alla deltagare av olika mätningar för att kartlägga handfunktionen 

hos barnen. Efter intervju uppgavs bedömning av handstatus som en vanligt förekommande 

bedömning enligt alla deltagare men att de inte mäter handstatus på alla. Deltagarna beskrev 

att de utförde kartläggning efter behov, som när barnet uttrycker smärta i händer eller vid 

efterfrågning från till exempel läkare. Mätning av handstyrka och rörlighet var även en vanligt 

förekommande bedömning men många uppgav även här att det utfördes efter behov när ett 

barn uttryckt svaghet i händerna. Vid mätning av handstyrka användes vanligtvis GripIt och 

Jamar.  

 

En deltagare använde sig av observation samt olika bedömningsinstrument där barnet kunde 

utöva olika aktiviteter. “Jag kollar hur de sitter, hur de jobbar och då kan jag använda mig 

av finmotoriska bedömningsinstrument, pinnprov, styrka, känsel. Lite allt möjligt” (A). En 

erfarenhet var även att de hade som rutin att känna igenom alla leder för att finna 

inflammationer samt för att undersöka rörlighet i leder. 

 

En deltagare uppgav att för motorisk bedömning fanns och användes instrumenten “Peabody 

Developmental Motor Scales” (PDMS-2) och “Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency” (BOT-2).  
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5.1.3 Målsättning 

Vid målsättning beskrev deltagarna erfarenheter om att målsättningen för barnen ser olika ut. 

En del arbetade mycket kring att sätta upp mål tillsammans med barnen medan andra inte 

brukar uttrycka mål i mötet med barnen. En deltagare beskrev: “Ja det blir liksom inte uttalat 

mål men ja indirekt så är det vi vill sätta interventionen mot…” (F). Medan en annan 

deltagare beskrev: “För att komma någon vart så får man sätta små mål, så att de ska kännas 

nåbara. När de har krokat i och visat att de vill, då kan man sätta till ett till mål”(A). 

 

En aspekt som alla deltagare hade gemensamt var att barnet är i fokus vid målsättning, även 

om några uppgav att de inte uttryckte målen verbalt eller nedskrivet. Deltagarna beskrev att 

barnet alltid står i centrum utifrån vilka aktiviteter de upplever är svåra och det de vill ha hjälp 

med. Fokus låg på barnet och deras önskningar även om deltagarna och föräldrarna anser att 

en annan aktivitet ska prioriteras. Hur mycket föräldrarna är involverade i målsättningen 

menar deltagarna beror på barnet och dess ålder. En deltagare hade erfarenheten att föräldrar 

oftast sätter målen om barnet är yngre än sex år. En annan erfarenhet var också hur olika 

mycket föräldrar är involverade, en del föräldrar låter barnet från tidig ålder få prata för sig 

själv medan andra föräldrar pratar samt bestämmer mer än barnet. Deltagarna uttryckte dock 

vikten att inkludera föräldrarna i målsättningen men att de främst fokuserar på barnens 

önskningar. Mål som barnen många gånger väljer är mål kring fritidsaktiviteter och att kunna 

umgås med kompisar. Många barn med reumatism kanske inte har ork eller energi att utföra 

de aktiviteter som de vill. Ett mål som uttrycks av deltagarna är att barnet ska få balans i 

vardagen. En balans mellan skolan och fritidsaktiviteter, att kunna spara på energin i skolan 

för att utföra någon rolig fritidsaktivitet efter eller under skoltiden.  

  

5.2 Åtgärder 

I denna kategori framkom det att åtgärder sätts utifrån de satta målen för barnet. En deltagare 

uttryckte att det övergripande syftet med arbetsterapeuternas arbete med dessa barn är att de 

ska leva ett så bra och delaktigt liv som de kan och att barn ska känna sig delaktiga i sin 

vardag. Det är då viktigt att arbeta med meningsfulla aktiviteter vid åtgärd för att få dem 

delaktiga. Även om målen var satta efter barnet så hade deltagarna erfarenhet av svårigheten 

att motivera barnen till att träna och utföra åtgärderna som de ger. De brukade då 

rekommendera lekaktiviteter för barnen för att få dem delaktiga i sin träning. Att exempelvis 

leka med lera, baka eller använda tvåhandsaktiviteter som exempelvis att öppna burkar. De 

rekommenderade, som de beskrev, “roligare aktiviteter” för barn, speciellt de allra minsta. 

Under kategorin framkom underkategorierna strategier, hjälpmedel, ergonomi i skolan och 

gruppaktivitet.  

  

5.2.1 Strategier 

För att öka barnets självständighet hade deltagarna erfarenhet av att arbeta med strategier, tips 

och tricks för att barnet ska kunna fördela sin energi och utveckla sin aktivitetsförmåga. 

Deltagare beskrev att äldre barn känner att de vill klara av saker trots att de har ont och då har 

diskussion kring strategier kommit upp. ”Man försöker, att de ska få en känsla över att få 

kontroll över sin egna situation” (A). En erfarenhet som framkom var att det är utifrån barnets 

egna vilja och hur de vill ha det som de ger förslag på strategier. ”De kanske vill spara på sina 

krafter för att kunna lägga den på skolan och då kanske istället får hjälp vid påklädningen” 

(E).  

 

En erfarenhet som framkom var att ett större fokus läggs på barnens aktivitetsbalans över 

dygnet. Deltagarna pratade om energisparande aktiviteter med barnen för att de ska kunna 

vara igång hela dagen. Om barnet kände sig stel på morgonen kunde ett varmt bad eller 
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värmedyna för händerna mjuka upp lederna. Detta gör att barnet kommer igång fortare på 

morgonen då hen slipper stelheten. En deltagare brukade även rekommendera att barnet leker 

lite i sängen innan barnet går till skolan, för att väcka kroppen och komma igång fortare. En 

strategi kan vara att hushålla med energin genom att till exempel vila under dagen på skolan 

för att orka med fritidsaktiviteter på kvällen. Erfarenheten av betydelsen att informera om 

strategin att lägga jobbiga aktiviteter på förmiddagen för att minska stelhet och smärta på 

kvällen uttryckte många sig ha. Samma gällde även att inte göra för mycket under en dag för 

att orka utföra aktiviteter som barnet upplever är roliga. En deltagare i studien gav exemplet 

på åtgärd där vila spelade en stor roll i upplägget av barnets dag.  

 
Till exempel hade vi ett barn som ville så gärna åka till Liseberg men hon var så trött 

så hon orkade inte...alltså om hon bara gick så liksom orkade hon inte vara med på 

själva aktiviteten, så då fick hon låna en rullstol som hon kunde vila sig emellan och 

sen kunde hon vara med och åka, och vara med där. Så då blev ju rullstolen en åtgärd 

för att orka vara med på själva aktiviteten (F). 

 

Detta citat visade att användandet av ett tillfälligt hjälpmedel blev till en strategi för att bevara 

energi till aktiviteten barnet ville utföra. Ett annat exempel är när förskolegrupper ska ut på 

utflykt. En strategi var att låta barnet cykla eller åka sparkcykel till utflyktsstället. Deltagaren 

beskrev vikten av att själva huvudaktiviteten går att genomföra.  

 

Strategier är en åtgärd som deltagarna hade stor erfarenhet av, dock hade de även erfarenheten 

att de inte tränar strategier på mottagningen, utan barnet får träna hemma. På grund av brist på 

resurs och tid får barnen oftast med sig träningsprogram hem för att träna i hemmet.   

 

5.2.2 Hjälpmedel 

En del i deltagarnas arbete med barn med JIA var att förskriva hjälpmedel. Deltagarna i 

studien beskrev olika hjälpmedel som de förskriver för att underlätta för barnen i deras 

vardag. Hjälpmedel som exempelvis skrivhjälpmedel, kildynor, underarmsstöd, arbetsstol, 

fibermadrasser, värmehjälpmedel och ortoser. Mjuka ortoser var det hjälpmedlet som alla 

deltagare nämnde och som de arbetade mycket med. Oftast gör deltagarna inte hårda ortoser 

utan idag är det mer mjuka ortoser för avlastning av händerna. Deltagarnas erfarenhet var att 

idag mår barnen bättre och deras leder blir inte deformerade som förr i tiden. Detta leder till 

att ortoser enbart utformas vid behov när barnet upplever smärta i handled eller fingerled. Vid 

smärta på nätterna uppmuntrade deltagarna barnen att sova med handledsstöd för att ha 

händerna i en bra position under nätterna.  

 

5.2.3 Ergonomi i skolan 

När det kommer till ergonomi gav deltagarna tips och förskrev hjälpmedel till barn för att 

hjälpa samt förbättra deras sittande i skolan. Oftast är det äldre barn som sitter stilla i skolan 

som behöver stöd för att klara av dagen. Råd och rekommendationer gavs angående ergonomi 

vid dator då det idag är en väldigt populär aktivitet enligt deltagarnas erfarenhet. Flera 

deltagare var negativa till surfplattor då inget stöd för handled ges vilket leder till spänning i 

armen och nacken vilket oftast leder till huvudvärk. Deltagarna hade erfarenhet av att 

förskriva arbetsstolar till skolan eller att de rekommenderar skolan att köpa in en arbetsstol till 

barnen för att underlätta sittandet. En deltagare beskrev att vissa skolor idag har höga bord 

längst bak i klassrummen där alla barn/ungdomar kan flytta till ifall de vill stå en stund under 

lektionstid. Detta var deltagaren mycket positiv till då alla barn/ungdomar, oavsett diagnos 

eller inte, kan stå och förbättra sin hållning och energi i skolan. Att ge tips och råd om att ta 

pauser i skolan var också något som flera deltagare hade erfarenhet av. Eftersom skolbarn 
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sitter mycket är det viktigt att tänka på att resa sig upp ibland samt tänka på hur de sitter. 

Barnen får även råd och tips på hur de ska bära böcker i skolan för att minimera smärta. 

 

5.2.4 Gruppaktivitet 

Tre deltagare hade erfarenhet av ungdomsgrupper där ungdomar får chansen att träffa andra 

ungdomar med reumatism, vilket är en form av åtgärd. Aktiviteterna på träffarna varierade 

från att ungdomarna sitter och pratar fritt till att de utför en aktivitet samtidigt som de 

diskuterar kring ett ämne. Ett exempel var att ungdomarna bakade samtidigt som de 

diskuterade exempelvis sjukdomen, framtiden, ergonomi, smärta och aktivitet. Deltagarnas 

erfarenhet var dock att det har varit svårt att få ungdomarna att komma och delta. En 

gemensam erfarenhet var att ungdomarna inte har tid, att de har mycket i skolan, att det är 

långt att åka samt att de kanske inte vill ha så mycket fokus på sjukdomen. En deltagare 

uttryckte att ungdomar inte tycker sig ha nytta av att delta för de ser sig själva som friska. 

 

Deltagarna beskrev att de tipsade barnen och ungdomarna om reumatikerförbundet och unga 

reumatikerförbundet. Dessa organisationer ordnar varje år sommarläger för personer med 

reumatism, håller föreläsningar och kan erbjuda stödpersoner som kan komma och prata ute i 

skolor.  

 

En erfarenhet som framkom var att anordna vuxengrupper där föräldrar med nyinsjuknade 

barn får komma på en utbildningsdag och träffa andra föräldrar i samma situation. Denna 

grupp ger möjlighet att träffa andra föräldrar samt vårdpersonal som läkare och 

arbetsterapeuter för att diskutera tillsammans. Denna grupp brukar uppskattas väl av de som 

deltar.   

 

5.3 Uppföljning 

Vid kategorin uppföljning efter genomförda åtgärder hade deltagarna olika erfarenheter. En 

del deltagare arbetade mycket med att följa upp, ha regelbundna och täta uppföljningar med 

barnen vilket följande citat visar: “Sedan försöker jag alltid göra uppföljning efter tre veckor. 

Då kommer de hit igen, jag frågar hur det har gått och kanske kompletterar med någonting 

och sådär” (A). Medan andra deltagare endast träffade barnen för uppföljning vid behov, 

“Men har man ett stort behov, att man är superstel i en handled och man måste verkligen få 

upp rörligheten, då kanske man träffas efter tre till fyra veckor igen. Så liksom det beror på, 

behovet styr” (G).  

 

5.4 Arbetsterapeutens roll 

Under kategorin arbetsterapeutens roll hade deltagarna erfarenhet av att deras roll kring 

arbetet med barn med JIA har förändrats. Deltagarna erfar att den medicinska utvecklingen 

har förbättrats, vilket har lett till mindre deformerade leder och kontrakturer. Deltagarna i 

studien upplevde att arbetsterapi för JIA har fått ett annat fokus idag än för tio år sedan. 

Deltagarnas erfarenheter var att felställningar och kontrakturer var vanliga förr men att det i 

princip inte finns idag, endast i enstaka fall med flyktingar som kan vara underbehandlade. Så 

ett annat fokus på arbetsterapin och på barnen finns idag “Det finns ett annat behov idag för 

vi tänker att idag ska man inte bara kunna ta sig framåt utan man ska kunna leva och göra de 

aktiviteter man vill” (G). Fokus ligger idag på fritidsaktiviteter, att kunna leka, vara aktiv och 

ha ett så bra liv som möjligt. 

  

5.4.1 Överskrivning till vuxenreumatologen 

En del i deltagarnas arbete med barn med JIA är överskrivningen till vuxenreumatologen, som 

sker vid 18 års ålder. Deltagarnas egna erfarenhet av delar i arbetsterapiprocessen som de 
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upplever behöver utvecklas rörde just överföringen från barn till vuxenreumatologen. De 

arbetade på att få fram en fungerande rutin där barnen ska bli erbjudna ett informationsmöte 

när de blir överskrivna och att arbetsterapeuten på barnreumatologen/ mottagningen ska 

kontakta barnets blivande arbetsterapeut på vuxenreumatologen. Idag erfar en del av 

deltagarna att överföring till vuxenreumatologen inte sker efter en bestämd rutin. En deltagare 

blev fundersam när frågan kom upp.  

 

Jag var det förut men nu när du säger det så var det jättelängesen och jag vet 

inte om det blev för att det inte har varit några på ett tag eller om det är att vi 

inte har ett fungerande team så att de har glömt bort arbetsterapeuten på något 

vis (B).   

 

De som av erfarenhet upplevde att de har en god rutin vid överföring till vuxenreumatologen 

vet när barnen överförs och har kontakt med arbetsterapeuten på vuxenreumatologen i god tid 

innan överskrivningen. Några deltagare i studien arbetade och utgick från vuxenreumatologen 

och samarbetade tillsammans med barnrmottagningen med barn med JIA. Det blev då en 

naturlig övergång från barnsidan till vuxensidan för deltagaren då de följer med ungdomen 

och fortsätter träffa ungdomen på vuxenreumatologen. 

 

Några deltagare uppgav att de hade erfarenhet av att arbeta med “transition” då de upplevde 

att tonåringarna inte är tillräckligt förberedda vid överskrivningen. En deltagare beskrev: 

“För sedan när man förs över till vuxen så är det mening att man ska ha koll på sin sjukdom 

och att man kan hantera den och sin vardag” (D). Meningen med ”transition” arbetet är 

enligt erfarenhet att barnen från 13 års ålder går igenom ett frågeformulär som handlar om 

självständighet i vardagen. Detta frågeformulär ska sedan besvaras tre gånger innan 

ungdomen överskrivs till vuxenreumatologen, för att säkerställa att ungdomen kan hantera 

sjukdomen och de problemen som kan uppstå. 
 

5.4.2 Brist på resurser 

Gemensamt för de flesta av deltagarna var att de önskar mer tid för denna grupp. Speciellt 

upplevde en deltagare att det behövts mer tid när det kommer till barn som har problem med 

det sociala, de som av olika skäl inte kan vara med på idrotten i skolan eller på rasterna. “Att 

komma efter lite i skolan och lära sig om historia, det kan man lära sig när som helst. Men att 

ta igen social kompetens, det är mycket svårare att ta igen när man är tjugotvå än när man är 

åtta” (A). Erfarenheten var att det behövs tid till att få till en strategi eller att ändra om 

någonting i ett barns vardag. En deltagare beskrev sina möten med barnen som:  

 

Det vi gör blir ganska komprimerat. [...] vi har fyrtiofem minuter på oss 

tillsammans med sjukgymnasten och då ska vi hinna göra våra bedömningar 

och ta reda på vad problemen är och vad de har för nedsättningar och se om det 

är möjligt att hitta några lösningar, någon åtgärd då. Allt händer på väldigt 

kort tid (E). 

 

Deltagarna erfar att de endast arbetade med punktinsatser med barnen, att de inte hade en 

kontinuerlig kontakt. Detta beskrev en deltagare troligtvis beror på en ekonomisk besparing, 

att de tog bort teamverksamheten och deras tid med barnen. Deltagaren trodde detta berodde 

på att JIA inte är en livshotande sjukdom och därför prioriteras resurserna på andra barn där 

de är mer akut sjuka, att det är där pengarna läggs.  
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Det fanns erfarenhet av att samarbeta med skolvärlden men upplevelsen var att det råder ett 

behov av att det ska finnas arbetsterapeuter ute på skolorna. “Man måste jobba tätare med 

skolan tror jag för alla har ju skolplikt och det är ju superviktigt för barnen att de klarar 

skolan” (G). En erfarenhet som framkom var att deltagarna inte hade resurser för att åka på 

skolbesök och se hur barnen har det i skolan. “Ang skolbesök och förskolebesök och sådär, vi 

har så pass mycket och så många patienter så ofta informerar vi föräldrarna och frågar om 

de kan berätta vidare. Vi åker mer ut ifall kommunikationen ej funkar, och om skolan inte 

förstår” (A). 

 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att utifrån arbetsterapiprocessen beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta 

med barn med juvenil idiopatisk artrit. Resultatet av analysen visade på att det fanns olika 

erfarenheter kring arbetet med denna diagnosgrupp utifrån arbetsterapiprocessen. Gemensamt 

för deltagarna var att de sätter barnen i fokus och att de arbetar aktivitetsfokuserat.  

 

Ett överraskande fynd var fokuset som läggs på barnens aktivitetsbalans över dygnet. 

Deltagarnas erfarenheter var att de pratar med barnet om energisparande aktiviteter och att 

hushålla med sin energi. Det fanns ett fokus på att barnen kan bibehålla sin energi till de 

aktiviteter de vill kunna utföra. I en studie (19) framkom det att aktivitetsbalans kan fastställas 

som den enskilde individens uppfattning om att ha rätt mängd av aktiviteter samt rätt variation 

av aktiviteter under dagen. Strategier som användes i studien för att uppnå aktivitetsbalans 

hade ett koncept som var förknippade med välbefinnande och tillfredsställelse (19). Studiens 

(19) resultat stödjer det deltagarna beskriver i denna studie, genom att ha en balans mellan 

skola, fritidsaktiviteter och sömn kan barnen uppnå välbefinnande i sin vardag. Det kan antas 

att upplevelsen av aktivitetsbalans är individuell och någonting att eftersträva för att känna 

balans i det vardagliga livet, även för barn med JIA. Att hjälpa dessa barn genom att fokusera 

på hela dygnets aktiviteter kan leda till att de har ork och energi till att utföra de aktiviteter de 

vill utföra. Deltagarna i studien hade erfarenhet av att förskriva fibermadrasser och 

handledsstöd till natten för att barnen ska få en bra nattsömn. Resultatet visade att det är 

viktigt att arbetsterapeuten även fokuserar på sömnen för att barnet ska uppnå aktivitetsbalans 

över dygnet. Detta leder till att barnen har energi till de aktiviteter som de vill kunna utföra. 

 

Det framgick i studien att överskrivningen till vuxenreumatologen var något som deltagarna 

upplevde behöver utvecklas. De hade erfarenhet av att överföringen till vuxenreumatologen 

inte sker efter en bestämd rutin. I en studie (20) beskrevs hur många patienter med JIA som 

enligt dem själva hade upplevt en misslyckad överföring från barn till vuxenreumatologen. 

Det framkom att det var en hög frekvens av misslyckade överföringar. I studien (20) framkom 

det även att unga patienter som överförts till vuxenreumatologen hade en “otillräcklig” 

uppföljning av sin artrit under de två följande åren. Det kan antas att det finns en risk att barn 

glöms bort både vid överföringen om processen inte sker efter en bestämd rutin. Att bli vuxen 

innebär för många mer ansvar och en stor omställning i livet. Lika är det för barn med JIA. 

Övergången från barn till vuxenreumatologen när unga blir myndiga kan innebära en stor 

förändring, så som nya rutiner, ny personal samt annan policy på mottagningen. Att ha en 

välplanerad transitionsplan kan underlätta och förbereda barnet inför överskrivningen. Det 

kan antas om överföringen till vuxenreumatologen sker på ett sätt som får barnen att känna 

sig trygga så ska arbetsterapeuten tillsammans med resterande i teamet vara närvarande. Detta 

kan ge känslan av ett tryggt och säkert avslut inför överskrivningen och vuxenlivet.  
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I resultatet framkom det att strategier, hjälpmedel och ergonomi är åtgärder som deltagarna 

hade stor erfarenhet om. Att arbeta med åtgärder hjälper barnen utveckla en självständighet i 

vardagen för att kunna klara av skolan, fritidsaktiviteter och social delaktighet. Detta stämmer 

överens med tidigare studier (1,10,11) som beskriver olika alternativ till aktivitetsutförande 

som hjälper barnen utveckla en självständighet och delaktighet i vardagen. Deltagarna i 

studien uttryckte behovet av att fokusera på barnet och deras intressen vid arbetet med barnen. 

Genom att använda sig av “roliga aktiviteter” och meningsfulla aktiviteter inbjuder deltagarna 

att barnet blir mer motiverad. Denna fokusering på aktiviteter har stöd i tidigare studier (1, 

11) där fokus ligger på aktiviteter som barnet upplever som roliga. Detta skapar ett intresse 

för barnet vilket motiverar barnet att utföra aktiviteter (11). Deltagarnas erfarenheter och 

tidigare studier (1,11) indikerar att klientcentrering är viktigt i arbetet för att motivera och 

framställa fungerande åtgärder utefter barnens behov och intresse. Inom arbetsterapi är 

klientcentrering av stor betydelse. Arbetsterapeuten ska se till klientens önskemål och 

perspektiv genom att kommunicera och söka information under arbetsterapiprocessen (3).  

 

Genom att arbeta med åtgärder som strategier, hjälpmedel och ergonomi hjälper 

arbetsterapeuterna inte barnen endast att utvecklas fysiskt utan också andra färdigheter, 

exempelvis socialt deltagande. Tidigare studier (1,7,10) visar att barn med JIA har svårt med 

det sociala på grund av deras smärta, stelhet och trötthet som är en följd av inflammationerna. 

Med hjälp av arbetsterapeutens åtgärder kan barnen utveckla en självständighet vid utförandet 

av de aktiviteter som de vill kunna utföra. Exempelvis hur de ska lägga upp sin dag för att 

orka med skola och delta i fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter är viktiga för barnen i deras 

skapande av kompisrelationer och för deras känsla av delaktighet i aktiviteter, så de inte 

upplever känslan av att känna sig utanför.  

 

En skillnad som författarna till studien upptäckte var att tidigare forskning handlar mycket om 

åtgärder gällande ortoser. Tidigare studier (10, 11) beskriver att arbetsterapeuter främst 

arbetade med hårda ortoser för ett ge bra stöd och korrigering av barnens leder. Här skiljer sig 

tidigare studier ifrån vad deltagarna i denna studie berättade, vilket var att deformerade leder 

inte är vanligt nu för tiden. De tidigare studierna (10, 11) är skrivna på 90-talet, sedan dess har 

medicinerna blivit bättre och barnens leder är idag inte deformerade som förut. Deltagarna 

beskrev att barnen idag mår förhållandevis bra jämfört med förr och att de vanligtvis bara ger 

ut mjuka ortoser som åtgärd vid smärta. Deltagarna upplevde att arbetsterapin har fått ett 

annat fokus idag, att det mer fokuseras på aktivitet och att barnen ska klara av dagliga 

aktiviteter. Eftersom barnen har mindre omfattande funktionsnedsättning, samtidigt som flera 

deltagare beskrev en ekonomisk nedskärning, har författarna till denna studie diskuterat om 

arbetsterapin kommer försvinna helt för denna diagnosgrupp. I e-magasinet 

“Reumatikervärlden” (21) beskriver Bo Magnusson, barnreumatolog vid Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, att barn med JIA är en patientgrupp som lätt kan glömmas bort. Han menar på 

att dessa barn får den medicinska behandling de behöver men att de inte nödvändigtvis får 

omvårdnad, till exempel arbetsterapi, som kan bidra till ett bra liv. Detta på grund av att 

neddragningarna framför allt går ut över just omvårdnad. Det kan antas att exempelvis 

arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator kanske prioriteras bort för denna grupp, då de får den 

medicinska behandlingen som gör att de mår bättre. Resultatet för denna studie visade att 

barnen behöver insatser av arbetsterapeuten för en fungerande vardag. Arbetsterapeutiska 

insatser möjliggör för barnen att leva ett aktivt och delaktigt liv, därför är det viktigt att 

arbetsterapeuten fortsätter att arbeta med dessa barn. 

 

I resultatet framkom det att flera bedömningsinstrument användes. Vissa deltagare hade 

erfarenhet av att använda bedömningsinstrument CHAQ och PEDI medan andra intervjuade 
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fritt med inspiration från ADL- taxonomin. Tidigare studier (9, 22) stödjer användandet av 

bedömningsinstrumenten CHAQ och PEDI för barn med JIA, då de går igenom aktiviteter i 

dagliga livet och barnen skattar vad de upplever som svåra respektive lätta aktiviteter att 

utföra. Enligt studierna (9, 22) finns det många fler bedömningsinstrument som 

arbetsterapeuter kan arbeta med, exempelvis JAQQ och ”Childhood Arthritis Impact 

Measurement Scale” (CAIMS). Dock visade denna studie att många deltagare inte har 

erfarenhet av att använda sig av dessa bedömningsinstrument. Det författarna kan anta vara 

orsaken till varför deltagarna inte använder bedömningsinstrumenten var att det finns brist på 

tid och resurs. Det kan antas att om alla deltagare hade tid och resurser till att använda sig av 

samma bedömningsinstrument så kan det resultera i en jämlikare vård. Det var även stor 

olikhet i erfarenhet av att undersöka om och vad barnen hade svarat på livskvalitetsfrågor som 

registreras i svenska barnreumaregistret. Syftet med detta kvalitetsregister är att kunna 

observera både effekt och bieffekt av vård samt behandling för att ge dagens sjukvård en 

chans att göra vården bättre genom att utvärdera den (23). Ökad kännedom om vad olika 

former av vård ger för resultat är vad som kan leda till ökad kunskap om hur arbetsterapeuter 

bör arbeta med denna diagnosgrupp. Genom att undersöka hur barn har svarar på frågor 

angående livskvalitet, kan det ge arbetsterapeuten kännedom om hur de mår i sitt 

aktivitetsutförande och kan därefter diskutera fram tänkbara lösningar och optimera sitt 

arbete. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Syftet var att utifrån arbetsterapiprocessen beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta 

med barn med JIA, därför valdes en kvalitativ ansats. Metoden bygger på att ta reda på och 

beskriva människors erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (12), vilket passade studiens 

syfte.  

 

Totalt var det sju stycken deltagare i studien, åtta tackade ja men en drog tillbaka sin 

medverkan. Eventuellt hade denna deltagare bidragit till ytterligare information, vilket hade 

kunnat påverka resultatet. En till erfarenhet hade bidragit med mer data till studien, som hade 

gett mer variation i studiens resultat. Totalt sju deltog, de representerade fem olika landsting i 

Sverige och berättade om sina erfarenheter. En stor variation ökar trovärdigheten i studien då 

syftet var att beskriva erfarenheter (17). Deltagarna hade olika många år av erfarenhet som 

arbetsterapeut och att arbeta med JIA vilket gav ett innehållsrikt material. Detta ledde till ett 

stort omfång av erfarenheter som ökar resultatets trovärdighet i denna studie. I studien har val 

av deltagare och insamlingsmetoden beskrivits noggrant så att läsare ska kunna bestämma om 

resultatet är överförbart till verksamheter eller ej. Detta överensstämmer med vad Lundman 

och Graneheim (17) beskriver skapar förutsättning för överföring till andra verksamheter.  

 

Semistrukturerade intervjuer (13) användes för att samla in data. Två intervjuer gjordes face 

to face, en via Skype och fyra via telefon. Denna olikhet i insamlingsmetod kan ha påverkat 

resultatet då personliga möten kan bidra med mer informationsrik data. Icke-verbal 

kommunikation i form av kroppsspråk missades i intervjuerna via telefon samtidigt som 

författarna fick upprepa vissa frågor då deltagaren inte hörde tillräckligt i telefonen. Trots de 

olika sätten för intervjuerna anser författarna att de fick fram mycket information av alla 

deltagare. Deltagarna var mycket pratsamma och ville gärna dela med sig av deras 

erfarenheter till författarna.  

 

I efterhand upplever författarna till studien att fråga nummer 9, 12 och 16 i intervjuguiden (se 

bilaga I) upplevs som stängda och ledande frågor. Författarna anser i efterhand att dessa 

frågor bör ha formulerats om för mer öppenhet vilket hade gett deltagarna möjlighet att 



 18 

beskriva sin erfarenhet mer obegränsat. Hur frågorna formulerades kan ha påverkat studiens 

resultat då deltagarna inte gavs utrymme för mer än det som efterfrågades. 

 

Med hjälp av de förutbestämda kategorierna kunde materialet delas upp i början av analysen 

vilket underlättade vid analysprocessen. Tack vare dessa uppdelningar var materialet enklare 

att dela upp i meningsenheter, kondensera, sätta koder och sedan bilda underkategorier. 

Nackdelen med förutbestämda kategorier anser författarna kan vara att materialet blir för 

förutbestämt och att materialets helhet försvinner. Dock hänger alla kategorier i resultatet 

ihop med varandra då de ingår i arbetsterapiprocessen, detta gjorde att materialet får en helhet 

trots uppdelningen. Uppdelningen av arbetsterapiprocessens delar underlättade analysen då 

författarna inte hade mycket erfarenhet av kvalitativ analys. Samtidigt hittades ytterligare en 

kategori vid den induktiva analysdelen vilket visade en öppenhet till materialet.  

 

Barn med JIA är en liten diagnosgrupp vilket leder till att det inte är många arbetsterapeuter 

som arbetar med denna grupp. Detta gjorde det svårt att rekrytera deltagare och att 

avidentifiera deltagarna. Under intervjuerna diskuterade och nämnde deltagarna andra 

arbetsterapeuter i landet som arbetade med dessa barn. Detta har lett till att en del information 

ifrån materialet har valts bort då den informationen kan kopplas till vissa arbetsterapeuter.  

 

6.3 Förslag på studier  

Det behövs mer forskning kring hur arbetsterapeuter bör arbeta med denna diagnosgrupp. 

Resultatet i denna studie visade att deltagarna inte alltid följer arbetsterapiprocessen och inte 

har en rutin för barnen vid överföring till vuxenreumatologen.  

 

Författarna i denna studie anser förslagsvis att en enkätstudie skickas ut till de 

arbetsterapeuter som arbetar med denna diagnosgrupp för att undersöka vilka delar i 

arbetsterapiprocessen som prioriteras bort och varför. Detta skulle kunna påvisa i ett större 

omfång hur arbetet ser ut idag ute på de olika verksamheterna i Sverige. 

 

Samtidigt anser författarna att mer studier behövs om arbetsterapeutiska insatser kring 

aktivitetsbalans över dygnet. Deltagarna diskuterade mycket kring hur barnen lägger upp sin 

dag för att hushålla med sin energi. Därför vore det intressant att utföra mer studier kring 

aktivitetsbalans över dygnet, exempelvis en kvalitativ studie om vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som kan riktas mot barn med JIA och vad dess effekter är. 

 

7. Slutsats 

Det framkom i studien att deltagarna hade olika erfarenheter kring arbetet med barn med JIA. 

Det som påverkar denna skillnad av erfarenheter var den tid och de resurser som deltagarna 

hade till dessa barn. Denna tid och resurs påverkade då hur mycket de arbetade kring delarna i 

arbetsterapiprocessen. Deltagarnas erfarenheter var att barnen mår bättre idag i sina leder men 

barnen har fortsatta problem i vardagen. Därmed blir arbetsterapeuters perspektiv och arbete 

viktigt för barnen så att de ska kunna leva ett så aktivt och delaktigt liv de kan. Resultatet av 

denna studie beskriver arbetsterapeuters erfarenheter kring arbetet med barnen, hur de 

bedömer deras förmågor, deras klient- och aktivitetsfokusering, vilka åtgärder de arbetar med 

och hur de utför uppföljningar. Denna beskrivning av erfarenheter kan öka kännedom till 

andra arbetsterapeuter eller andra yrkesgrupper som arbetar med denna patientgrupp. Enligt 

deltagarnas erfarenhet behövs det mer tid för arbetsterapi för barn med JIA. Deltagarna erfar 

hur viktigt arbetsterapi fortfarande är för dessa barn i deras vardag. Barn med JIA upplever 

fortsatt problem i sin vardag och därför är arbetsterapeuternas perspektiv och arbete 

fortfarande viktigt för barnens aktivitetsutförande. 
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8. Tack 

Vi vill tacka de arbetsterapeuter som har ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter, 

utan ert deltagande kunde inte denna studie genomföras. 
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10. Bilaga  

1. Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

 

2. Hur länge har du arbetat med barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA)? 

 

3. Har du någon ytterligare utbildning om JIA? 

 

4. På vilken enhet/ avdelning möter du dessa barn  

 

5. Av din erfarenhet, var i processen kopplas du som arbetsterapeut in i arbetet med barnet? 

 

6. Hur ser bedömningsprocessen av aktivitetsutförandet ut? 

 

7. Hur sätter ni upp mål med barnen? 

 

8.  Vilka åtgärder jobbar ni med? 

 

9. Tränar ni med barnen på enheten eller får de instruktioner och ska sedan träna hemma? 

 

10. Erbjuder ni gruppaktiviteter med barnen? Så att de får träffa andra med JIA. 

 

11.  Hur inkluderar ni föräldrar/ vårdnadshavare i processen? 

 

12. Av din erfarenhet, har du till mesta dels kontinuerlig kontakt med barnen eller är det mer 

korta engångsinsatser? 

 

13. Hur ofta träffar ni barnen för en uppföljning? 

 

14. Hur ser det ut när barnen kommer upp i övre tonåren och ska skrivas över till vuxen 

reumatologen? Är ni involverad i denna process, görs en uppföljning/utvärdering? 

 

15. Under själva  arbetsterapiprocessen, är det någon del som du känner behöver utvecklas? 

 

16. Har du någon upplevelse av om de arbetsterapeutiska interventionerna har minskat/ ökat 

under de senaste 10 åren? Med tanke på att det medicinska har utvecklats. 

 

17. Har du erfarenhet av en/ flera specifika intervention/ interventioner som har haft goda 

resultat för barnen med JIA? 

 

 

 


