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Sammanfattning:  Alltfler människor blir alltmer fysiskt inaktiva och riskerar därmed att 

drabbas av vällevnadssjukdomar. Personer med reumatoid artrit (RA) är 
mer fysiskt inaktiva än befolkningen i stort. Trots den medicinska 
utvecklingen får personer med RA nedsatt ledrörlighet, muskelfunktion 
och balans. Att öka deras fysiska aktivitetsnivå skulle kunna förbättra 
dessa parametrar samt minska deras risk att drabbas av 
vällevnadssjukdomar i framtiden. Syfte: Syftet var dels att kartlägga 
nivån av självskattad fysisk aktivitet, hälsa och tilltro till egen förmåga 
hos personer med nydebuterad RA dels att undersöka samband fysisk 
aktivitetsnivå och hälsa respektive tilltro till egen förmåga. Metod: I en 
tvärsnittsstudie skickades enkäter ut till 88 personer med nydebuterad 
RA. Samtliga hade insjuknat mellan 2003 och 2005 och deltog i tidig 
artrit mottagningen på Reumatologiska kliniken på Universitets-
sjukhuset i Örebro. Resultat: 61 personer (69 %) svarade på enkäten.  
50 % riskerar försämrad hälsa och risk att drabbas av vällevnads-
sjukdomar på grund av låg nivå av fysisk aktivitet. Låga, men i några fall 
signifikanta samband hittades mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa 
respektive tilltro till egen förmåga. Ju mer fysiskt aktiv man skattade att 
man var desto bättre hälsa upplevde man inom områdena rollfunktion – 
fysiska orsaker, smärta, allmän hälsa, social funktion och den psykiska 
dimensionen (r=0.27-0.37). Ju högre man hade graderat sin fysiska 
aktivitetsnivå desto högre tilltro hade man till att kunna hantera andra 
symptom som till exempel trötthet, nedstämdhet och besvikelse (r=0.28-
0.39).  

 
Sökord:  Reumatoid artrit, fysisk aktivitet, hälsa, egen förmåga 
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Bakgrund 
 
Reumatoid artrit 
Reumatoid artrit (RA) är en systemsjukdom som karakteriseras av kronisk, symmetrisk 
inflammation av främst leder i händer och fötter, men alla synoviala leder kan drabbas (1). 
Vanliga symtom är smärta, ledsvullnad, stelhet och trötthet vilket leder till nedsatt funktion 
och försämrad livskvalité. Prevalensen i Skandinavien är ca 0.5 % och incidensen 20-30/100 
000 invånare och år. Sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. 
Medianåldern för insjuknande är 55-60 år, men den kan debutera i alla åldrar. Orsaken till RA 
är en blandning av genetiska och omgivningsrelaterade faktorer, där drygt hälften beräknas 
bero på genetiska faktorer. Den bäst dokumenterade omgivningsrelaterade riskfaktorn för att 
få sjukdomen är rökning. Rökare har även ökad risk att få en svårare grad av sjukdomen. 

Andra faktorer är exponering av kisel, asfalt, mineraloljor och asbest. Även lantbruksarbete 
har visat sig ge ökad risk. Många personer får även symtom från andra organsystem som 
resulterar i till exempel vaskulit, pleurit, perikardit m.m. Det är viktigt att snabbt få kontroll 
över den inflammatoriska processen via sjukdomshämmande farmakologisk behandling för 
att minska brosk- och leddestruktion. Det har visat sig att sjukdomen är mer påverkbar och 
kan få ett lindrigare förlopp om dessa mediciner sätts in i ett tidigt skede. Därför sätter man 
direkt in ett starkt sjukdomshämmande läkemedel så snart diagnosen är ställd. Under tidigt 
80-tal var behandlingsstrategin annorlunda. Då var vila det första valet av behandling vid RA, 
därefter följde anti-inflammatoriska mediciner och först om dessa inte hjälpte satte man in 
starkare sjukdomshämmande mediciner (2). Utvecklingen av mediciner har fortskridit under 
2000-talet, med följd att många personer med nydebuterad RA numera har låg till måttlig 
sjukdomsaktivitet (3). Trots detta har många nedsatt ledrörlighet, muskelfunktion och balans.  
 
Utvecklingen av sjukgymnastisk behandling vid RA 
Under de senaste 20 åren har den sjukgymnastiska behandlingen för personer med RA 
förändrats mycket från att ha varit passiv till att bli mer aktiv. Under 70- och 80-talet försökte 
man vetenskapligt bevisa att vila hade en inflammationsdämpande effekt men resultaten 
kunde inte styrka detta (4, 5). Ekblom et al (6, 7) visade på 70-talet positiva effekter av fysisk 
träning vid RA och rekommenderade detta. Kliniskt var det dock svårt att få någon 
genomslagskraft. Under 80-talet bestod den sjukgymnastiska behandlingen mest av försiktig 
kontrakturprofylax för att förhindra stelhet i lederna (8). Rådet var att långsamt ta ut rörelsen i 
leden och det skulle ske så smärtfritt som möjligt. Det handlade mycket om avlastning för 
lederna, vila och att respektera smärtan. Styrketräning började så smått komma in i bilden 
under 80-talet, men man rekommenderade försiktig statisk styrketräning för att inte belasta 
leden så mycket och träning som gav smärta skulle omedelbart tas bort. Träningen har 
successivt utvecklats och på 2000-talet består numera den sjukgymnastiska behandlingen till 
största delen av aktiv dynamisk träning inkluderande både rörlighets-, styrke- och 
konditionsträning. Träningen initieras och kontrolleras av sjukgymnast, men bör så 
småningom övergå till ett eget ansvar för personen med RA. Man är inte längre rädd för 
smärta som uppkommer under träning. Träningen har visat sig ha positiv effekt på 
muskelstyrka, ledrörlighet, funktion, kondition och kunnat minska depression (9, 10) och kan 
utföras alltmer intensivt med belastande träning utan att inflammationerna i lederna förvärras 
(11, 12, 13). Dynamisk träning under aktiv sjukdomsfas, det vill säga då inflammationerna är 
kraftiga, har även visat positiva resultat med ökning av fysisk funktion och muskelstyrka utan 
att inflammationerna förvärras (14). Under senare år har man även visat att den ökade 
träningsbelastningen inte förvärrade ledförstörelsen röntgenologiskt (11, 15, 16). Tvärtom 
finns en tendens att leden röntgenologiskt förstörs långsammare för patienter som belastar 
sina leder genom träning jämfört med dem som inte belastar sig. Ett observandum är att inte 
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belasta stora leder så mycket om de redan vid träningsstart har grava röntgenologiska 
förändringar. Hård belastande träning på dessa leder påskyndar ledförstörelsen (16). En studie 
av de Jong et al (17) visade att belastande träning kunde minska utvecklingen av osteoporos 
som annars är en del av den reumatiska sjukdomen. Förbättringen syntes i höftlederna, men 
inte i ryggraden. 
 
Riskfaktor för ohälsa 
Fysisk inaktivitet är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av de tio viktigaste 
riskfaktorerna för ohälsa i världen (18). Studier har visat ett tämligen starkt samband mellan 
grad av fysisk aktivitet och total dödlighet såväl som risk att insjukna i stora 
vällevnadssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fetma och osteoporos (19, 
20, 21). 
 
Rekommendationer för fysisk aktivitet 
För bibehållen hälsa behöver alla friska människor i åldern 18-65 år vara fysiskt aktiva på en 
nivå med måttlig intensitet, det vill säga motsvarande rask promenad, minst 30 minuter per 
dag åtminstone fem dagar i veckan eller vara fysiskt aktiva på en nivå med hög intensitet, det 
vill säga aktiviteter som ger snabb andning och kraftigt ökad hjärtfrekvens, minst 20 minuter 
per gång tre dagar i veckan (20). Den fysiska aktiviteten på måttlig nivå kan delas upp i 
omgångar om minst tio minuter per gång under dagen. En kombination av de två varianterna 
kan också utföras för att uppnå rekommendationerna. Man behöver dessutom utföra träning 
för att bibehålla eller öka muskelstyrka och muskeluthållighet minst två gånger i veckan. 
Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller 
träningsintensiteten. Dessa rekommendationer ska ses som ett tillägg till de aktiviteter på låg 
intensitet som man dagligen utför (ex matlagning, promenad, shopping) eller till de aktiviteter 
som varar mindre än tio minuter. 

Rekommendationer för personer över 65 år och de med kroniska sjukdomar är de 
samma som för vuxna friska, men hänsyn måste tas till personens fysiska kapacitet (22). 
Dessutom poängteras att det är viktigt att träna ledrörlighet åtminstone två gånger i veckan 
samt att de som har risk för att ramla bör balansträna. 
 
Rekommendationer för fysisk aktivitet vid RA 
Generellt kan en person med reumatisk sjukdom träna lika ofta och på samma nivå som 
människor utan sjukdom, om man inte har speciella besvär med till exempel hjärta och 
lungor, eller har väldigt svåra ledskador (23). Det är viktigt att starta träningen på en låg nivå 
och sedan öka belastningen med 2-3 veckors intervall för att undvika ökad smärta. 
Träningsintensiteten kan behöva varieras över tid eftersom reumatiska sjukdomar går i skov. 
Dessutom kan man ibland behöva träna på högre belastning gällande armar och lägre för 
benen och tvärtom. 
 
Fysisk aktivitetsnivå hos svenska befolkningen och hos personer med RA 
Flera stora nationella studier (24, 25, 26) visade att drygt 60 % av Sveriges vuxna befolkning 
var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Detta innebar att 40 % inte kom upp i den 
rekommenderade dosen och därför löpte ökad risk för att drabbas av vällevnadssjukdomar. 
Studierna visade också att ca 10 % av befolkningen hade en helt stillasittande fritid. 
En svensk studie av Eurenius et al (3) gjorda på personer med nydebuterad RA visade att  
47 % av personerna hade så låg aktivitetsnivå att de riskerade generellt försämrad hälsa på 
sikt.  
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Definitioner av hälsa och fysisk aktivitet 
Hälsa definieras i denna studie som hälsorelaterad livskvalitet och avser hur sjukdom och 
symptom påverkar en persons funktion och tillvaro i det dagliga livet; fysiskt, psykiskt och 
socialt (27).  

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning (19, 
28). Effekterna är beroende av intensitet, varaktighet, frekvens, typ av träning, ålder och 
genetiska faktorer. Det minimum av fysisk aktivitet som ger dokumenterade hälsovinster är 
aktiviteter med måttlig till hög intensitet och som förbrukar minst 150 kcal (kilokalorier) per 
dag eller 1000 kcal per vecka. Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som 
syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter som exempelvis kondition 
och styrka.  
 
Tilltro till egen förmåga 
En människas tilltro till egen förmåga (self-efficacy) och tilltro till sina möjligheter att lyckas 
nå ett uppställt mål eller en beteendeförändring är en friskfaktor och kan delvis förklara våra 
beteenden. Begreppet har sin grund inom Social Kognitiv Teori (29) som är en av de mest 
studerade vetenskapliga teorierna inom beteendeförändring. Den beskriver ett ömsesidigt 
samspel mellan individ, beteende och omgivning. Tilltron är starkt situationsbunden och 
påverkar vilka val man gör, hur mycket ansträngning man är beredd att lägga ner för att nå 
resultat, hur länge man står ut med motgångar och nivån av prestationer som förverkligas. Det 
bästa sättet att stärka sin tilltro är att lyckas nå ett uppsatt mål. Detta kan man åstadkomma 
genom att sätta realistiska mål eller så små mål att man är säker på att lyckas. Andra viktiga 
faktorer som förbättrar tilltro till egen förmåga är vad andra för individen betydelsefulla 
personer anser om beteendet, hur mycket stöd och uppmuntran man får i sitt 
förändringsarbete, att ha positiva förebilder och hur man själv mår både fysiskt och psykiskt. I 
flera studier (30, 31, 32, 33) har man sett att tilltro till egen förmåga för fysisk aktivitet har 
starkast samband med framtida fysisk aktivitetsnivå.  
 
Tilltro till egen förmåga vid RA 
I studier gjorda på personer med RA (34, 35) visade det sig att de med högre tilltro till egen 
förmåga rapporterade mindre smärta och sjukdomsaktivitet och var generellt mer nöjda med 
sin hälsa än de med lägre tilltro. I en studie av Stenström (36) visade det sig att personer med 
RA minskade smärtan som uppkommit under aktivitet genom att de fokuserade på målet med 
träningen istället för på smärtan. De fick även regelbunden positiv feedback i samband med 
träningen. Genom detta arbetssätt lyckades personerna även öka sin tilltro att kunna hantera 
trötthet och humör.   
 
Tidig artritmottagning 
Inom Örebro läns landsting remitterar primärvårdens läkare alla vuxna personer som 
misstänkts ha insjuknat i RA till Reumatologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro 
(USÖ). Där gör reumatologläkare en snabb utredning för att kunna sätta definitiv diagnos 
enligt kriterier från American College of Rheumatology (ACR) (37). När diagnosen är klar 
bokas inom några veckor en tid på tidig artritmottagningen. På mottagningen finns ett team 
som består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Personen 
erbjuds att få träffa teamet en förmiddag vid inskrivning, efter tre, tolv och 24 månader under 
de två första åren. Vid behov kan ytterligare träffar bokas in däremellan. Personen får chans 
att träffa respektive yrkesrepresentant under 45 minuter vid varje tillfälle. Syftet är att ge 
personerna ökad kunskap om sin sjukdom och ge rekommendationer för hur de på bästa sätt 
kan leva med den. 
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Planerade förändringar på tidig artritmottagningen 
Sjukgymnasterna på tidig artritmottagningen har diskuterat hur de ska förändra sitt arbetssätt 
för att kunna hjälpa personer med RA att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Åtgärder som planeras 
för att nå detta mål innefattar ordination av fysisk aktivitet på recept (FaR®)1, att tillsammans 
med personerna sätta upp tydliga mål inriktade på fysisk aktivitet och lära ut hur man ska 
förhålla sig till sin smärta under fysisk aktivitet. Dessa åtgärder erbjuds under de två år som 
personerna tillhör tidig artritmottagningen. 
 
Fysisk aktivitet på recept 
FaR innebär en individanpassad ordination av fysisk aktivitet i förebyggande eller 
behandlande syfte, som komplement eller ersättning för läkemedel (23, 38). Till hjälp vid 
förskrivning använder man ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdoms-behandling” 
(FYSS)(23). FYSS är en informationskälla som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk 
aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Den är skriven 
av svenska experter inom olika medicinska områden. 
 

 

Problemformulering 
Fysisk inaktivitet är ett stort samhällsproblem där alltfler människor blir alltmer stillasittande 
och därmed riskerar att drabbas av vällevnadssjukdomar. Trots allt bättre mediciner inom 
reumatikervården och därmed lägre sjukdomsaktivitet hos personer med RA kvarstår problem 
med nedsatt ledrörlighet, muskelfunktion och balans. Många har också låg fysisk 
aktivitetsnivå, vilket delvis skulle kunna förklara deras låga funktion. Sjukgymnasterna på 
tidig artritmottagningen planerar att förändra sitt arbetssätt för att hjälpa personer med RA att 
bli mer fysiskt aktiva. 

En kartläggning av fysisk aktivitetsnivå hos personer med RA kan användas för att veta 
var fokus ska läggas vid framtida sjukgymnastiska insatser. Vår utgångspunkt är att personer 
med nydebuterad RA har lägre fysisk aktivitetsnivå än genomsnittet av svenska befolkningen, 
att det finns ett samband mellan fysisk aktivitetsnivå och god hälsa respektive hög tilltro till 
egen förmåga.  
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att kartlägga hur personer med nydebuterad RA i nuläget skattar 
sin fysiska aktivitetsnivå, hälsa och tilltro till egen förmåga, samt att undersöka sambandet 
mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa respektive tilltro till egen förmåga. 
 
 
Frågeställningar 
• Hur fysiskt aktiva är vuxna personer inom Örebro läns landsting som insjuknat i RA 

2003-2005? 
• Finns det samband mellan graden av fysisk aktivitetsnivå och hälsa?  
• Finns det samband mellan graden av fysisk aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga? 
 
 
 
 
 

 

 

1FaR® är ett registrerat varumärke och för att underlätta läsningen är ® borttaget i resten av uppsatsen. 
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Metod 
Studien var en tvärsnittsstudie med enkätundersökning som metod.  
 
Urval 
Samtliga nydebuterade personer med RA (n=96) som remitterades till tidig artritmottagningen 
på Reumatologiska kliniken på USÖ under åren 2003-2005 och som därmed avslutades 
mellan 2005-2007 inkluderades i studien. Namnen på dessa personer hämtades från ett 
patientregister som finns på Reumatologiska kliniken på USÖ.  
 
Exklusionskriterie 
Sju personer avbröt deltagande i tidig artritmottagningen under det första året och 
exkluderades ur denna studie. En person hade avlidit. 
 
Enkäter  
Enkäterna skickades ut per brev med adresserat och frankerat svarskuvert. För att bedöma 
genomförbarheten av studien gjordes en pilotundersökning där tre personer med RA testade 
valda enkäter. Dessa personer deltog inte i studien. Kontroll gjordes hur lång tid det tog att 
fylla i enkäterna, om det upplevdes rimligt att fylla i antalet enkäter och om de upplevde det 
vara möjligt att fylla i dem utan ytterligare instruktion än den som stod på enkäterna. 
Testpersonerna bedömde att det hade tagit mellan 15 och 45 minuter att fylla i dem. Vi tog 
beslutet att använda alla enkäter utifrån deras svar och utifrån att enkäterna hade bäst 
möjlighet att kunna svara på våra frågeställningar. 
 
Bakgrundsfrågor 
En enkät med bakgrundsfrågor (bilaga 1) användes för att kunna beskriva studiedeltagarna. 
Frågorna handlade om ålder, kön, rökning, utbildningsnivå, sysselsättning, boende och 
beskrivning av eventuell annan diagnos som begränsade möjligheten till fysisk aktivitet. År 
för diagnossättande hämtades från klinikens patientregister. För att få en bild av 
funktionsförmågan hos dessa personer användes enkäten Stanford Health Assessment 
Questionnaire Disability Index (HAQ) (39). Instrumentet är reliabilitets- och validitetstestat 
för svenska förhållanden (40) och är artritspecifikt (bilaga 2). Det mäter aktiviteter i dagliga 
livet i åtta olika delskalor. Varje delskala innehåller två till tre frågor med sex svarsalternativ 
från 0 (kan utföras utan svårighet) till 3 (omöjligt att utföra). Det högsta resultatet från 
respektive delskala summeras och divideras sedan med antalet delskalor. Resultatet blir ett 
värde på mellan 0 och 3. Följande aktiviteter graderas: klädsel och toalett, uppresning, 
måltider, gång, hygien, räckvidd, gripförmåga och andra aktiviteter. 
 
Frågor om fysisk aktivitetsnivå 
För att mäta personernas fysiska aktivitetsnivå användes en enkät som har använts i flera 
svenska studier (38, 41, 42) där man bland annat utvärderade FaR. Instrumentet är inte 
reliabilitets- eller validitetstestat. Enkäten innehåller fem frågor (bilaga 3). Frågorna ett och 
två berör hur fysiskt aktiv man är respektive hur mycket motion man bedriver per dag och per 
vecka. De har fyra svarsalternativ med gradering av fysisk aktivitetsnivå från ingen alls till 
mer än en timme om dagen respektive fem till sex timmar per vecka. Fråga tre handlar om hur 
mycket vardagsmotion man ägnat sig åt de senaste tolv månaderna med fyra svarsalternativ 
från ingen alls till dagligen/nästan dagligen. Fråga fyra berör hur mycket motion man ägnat 
sig åt de senaste tolv månaderna med fem olika svarsalternativ från mycket lite till 
regelbunden hård motion. I fråga fem ska man beskriva sin inställning till nuvarande fysisk 
aktivitetsnivå. Här finns sju olika svarsalternativ med gradering från inte alls aktiv till fysiskt 
aktiv.  
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Frågor kring tilltro till egen förmåga 
För att mäta personernas tilltro till egen förmåga användes enkäten Arthritis Self-efficacy 
Scale (43). Instrumentet är utarbetat i USA och är reliabilitets- och validitetstestat. Det är 
översatt till svenska (ASES-S)(bilaga 4) och även den svenska versionen är reliabilitets- och 
validitetstestad (44, 45). Enkäten innehåller tre delskalor: smärta, fysisk funktion och andra 
symptom (innehållande frågor om till exempel trötthet, nedstämdhet, besvikelse och att kunna 
utföra saker som man tycker om att göra) med mellan fem och nio frågor inom varje delskala. 
Varje fråga följs av en skala numrerad från 10 till 100. Svarspoängen från frågorna inom varje 
delskala summeras och divideras sedan med antalet frågor. Resultatet från varje delskala blir 
ett värde mellan 10 till 100. Ingen totalsumma beräknas. Högre resultat betyder bättre tilltro 
till egen förmåga. 
 
Frågor om självskattad hälsa 
För att mäta den självskattade hälsan användes hälsoenkäten SF-36 (Short-Form-36 Health 
Survey)(46), standardversionen. Den är reliabilitets- och validitetstestad för svenska 
förhållanden (47, 48, 49)(bilaga 5). Enkäten innehåller 36 frågor och resultatet ger en 
hälsoprofil inom åtta olika skalor: fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, 
vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande. Varje skala 
innehåller mellan två och tio delfrågor. Poängen för de åtta skalorna är på mellan 0 till 100 
vardera, där högre poäng betyder bättre hälsa. För att räkna fram poängen används ett 
dataprogram från manualen för SF-36 (27). Förutom dessa skalor beräknas även två 
hälsoindex från de olika skalorna benämnda fysisk hälsa och psykisk hälsa. De omvandlas 
från skalpoängen till en procentfördelning mellan 0 och 100. Högre procent betyder bättre 
hälsa. 
 
 
Statistisk analys 
Excel, statistikprogrammen SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Science, version 15.0) 
och Statistix 8.0 användes vid databearbetningen. En deskriptiv analys gjordes av 
bakgrundsinformationen och resultaten redovisades i median, interkvartilavstånd eller 
procent. Varje enskild fråga i enkäten kring fysisk aktivitet redovisades i procent. Samband 
mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga beräknades enligt Spearmans 
rangkorrelationskoefficient (50), vilket även sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa 
gjordes. Denna korrelationskoefficient användes eftersom svarsalternativen i de tre enkäterna 
var ordinalskalor. 
 
 
Etiska övervägande 
Någon ansökan till forskningsetikkommittén behövdes inte inom ramen för denna utbildning. 
I följebrevet (bilaga 6) och påminnelsebrevet (bilaga 7) som skickades ut tillsammans med 
enkäterna beskrevs att alla uppgifter behandlades konfidentiellt, att deltagande i studien var 
frivilligt och att de kunde tacka nej till deltagande i studien utan påverkan på eventuell 
framtida kontakt med vården. Kodning av enkäterna gjordes för att kunna skicka ut 
påminnelser till dem som inte svarat. Kodnyckeln förvarades inlåst och förstördes när svaren 
kommit in.  Klinikchefen på Reumatologiska kliniken godkände skriftligen att vi fick använda 
deras patientregister för att identifiera aktuella personer (bilaga 8). 
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Resultat 
Enkäter skickades ut till 88 personer. 47 personer svarade på det första utskicket. Efter en 
påminnelse svarade ytterligare 14 personer. Svarsfrekvensen blev därmed 69 %. Av de 27 
personer som ingick i bortfallet var det en person som ringde och tackade nej till att delta, en 
skickade ett skriftlig nej och fem personer skickade in sina svar för sent. Enstaka frågor 
besvarades inte av alla och blev därmed interna bortfall. 
 
Bakgrundsfakta över studiedeltagarna 
De 61 deltagarna som ingick i studien var mellan 27 och 89 år, median 58 år. 42 (69 %) av 
deltagarna var kvinnor och 19 (31 %) var män. 39 (64 %) av dem hade en eller flera andra 
diagnoser som de ansåg försvårade möjligheten att vara fysisk aktiv. De vanligaste 
diagnoserna var kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtbesvär, ledproteser, artros och diabetes. 
16 (26 %) av deltagarna var rökare. Funktionsförmågan mätt med HAQ (0-3 p) var 0.5 i 
medianvärde. Övriga karaktäristika över studiedeltagarna är redovisade i tabell 1. 
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta över studiedeltagarna ( n=61).   

        

Bakgrundsfakta   Antal Procent 

Hyresrätt/Bostadsrätt/Egen villa  19/4/38 31/7/62 
    

Grundskola/Gymnasieskola/ 
Högskola-Universitet/Annat  25/18/10/ 8 41/30/16/13 
    

Nuvarande sysselsättning*    
      Yrkesarbetar, n=30  0-25 % av heltid 1 <1 
  26-50 % av heltid 4 7 
  51-75 % av heltid 9 15 
  76-100% av heltid 16 26 
    
      Förtidspensionär, n=8  0-25 % av heltid 1 <1 
 26-50 % av heltid 1 <1 
 51-75 % av heltid 0 0 
 76-100 % av heltid 6 10 
    
      Sjukskriven, n=13 0-25 % av heltid 6 10 
 26-50 % av heltid 3 5 
 51-75 % av heltid 0 0 
 76-100 % av heltid 4 7 
    
      Ålderspensionär, n=16  16 26 
    
      Annat, n=4  4 7 

* Flera svarsalternativ möjligt 
 
 
Studiedeltagarnas hälsa och tilltro till egen förmåga 
I hälsoenkäten SF-36 skattade deltagarna vitalitet till maxpoäng medan rollfunktion – 
emotionella orsaker skattades lägst (tabell 2). Av de två hälsoindexen skattades psykisk hälsa 
högre än fysisk hälsa. 
        När det gäller tilltro till egen förmåga skattade deltagarna högst tilltro i delskalan 
funktion och lägst tilltro i delskalan smärta.  
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Tabell 2. Resultatdata.  Studiedeltagarnas hälsa (SF-36) och tilltro till egen förmåga (ASES-S). 

Median och interkvartilavstånd (25-75%). 

      
Bedömningsinstrument Median Interkvartilavstånd 

SF-36 (0-100 p)   

   Fysisk funktion, n=61 70   (52-85) 

   Rollfunktion - fysiska orsaker, n=59 50  (0-100) 

   Smärta, n=59 50  (35-70) 

   Allmän hälsa, n=59 64  (56-88) 

   Psykiskt välbefinnande, n=61 75  (50-100) 

   Vitalitet, n=56 100  (33-100) 

   Social funktion, n=58 51  (36-70) 

   Rollfunktion - emotionella orsaker, n=61 41 (41-72) 

   

SF-36 (0-100 %)*   

   Fysisk hälsa, n= 55 39 (30-49)  

   Psykisk hälsa, n=55 50 (35-55) 

   

ASES-S (10-100 p)   

   Smärta, n=61 50 (36-68) 

   Funktion, n=61 78 (61-98) 

   Andra symtom, n=61 63 (51-77) 

*Fysisk/psykisk hälsa omvandlas från skalpoängen till en procentfördelning mellan 0-100 %. 
 
 
Studiedeltagarnas fysiska aktivitetsnivå 
 
Fysisk aktivitet i vardagen och motion under en dag 

79 % av studiedeltagarna uppgav att de var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag och 31 % 
att de motionerade minst 30 minuter per dag (figur 1). 
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Figur 1. Studiedeltagarnas fysiska aktivitetsnivå och motion per dag. 
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Fysisk aktivitet i vardagen och motion under en vecka 
74 % av studiedeltagarna uppgav att de var fysiskt aktiva minst tre timmar per vecka och  
28 % att de motionerade minst tre timmar per vecka (figur 2). 
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 Figur 2. Studiedeltagarnas fysiska aktivitetsnivå och motion per vecka. 
 
 

 

Vardagsmotion de senaste tolv månaderna 
50 % av studiedeltagarna uppgav att de varit fysiskt aktiva dagligen eller nästan dagligen det 
senaste året. 2 % uppgav att de inte bedrivit någon fysisk aktivitet alls under denna tid  
(figur 3). 
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Figur 3. Studiedeltagarnas vardagsmotion de senaste tolv månaderna ( n=60). 
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Motionsvanor de senaste tolv månaderna 
72 % av studiedeltagarna uppgav att de inte ens en gång per vecka motionerat på en 
ansträngande nivå det senaste året (figur 4).  
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Figur 4. Studiedeltagarnas motionsvanor de senaste tolv månaderna ( n=60). 

 

 

Nuvarande fysisk aktivitetsnivå 

Av de tillfrågade beskrev 20 personer (33 %) sig själva som fysiskt aktiva just nu och 24 
personer (40 %) angav svar som tyder på önskad ökad fysisk aktivitetsnivå (tabell 3). 
 
Tabell 3. Hur studiedeltagarna beskrev sin nuvarande fysiska aktivitetsnivå (n=60). 

            

Svarsalternativ       Antal  Procent  

Inte särskilt fysiskt aktiv och jag har inte för avsikt att bli mer  4 7 

fysiskt aktiv under de närmaste 6 månaderna.    

      

Inte särskilt fysiskt aktiv, men jag har funderat på att öka min  15 25 

aktivitetsnivå under de närmaste 6 månaderna.    

      

Inte särskilt fysiskt aktiv, men är fast besluten att öka min  9 15 

aktivitetsnivå under de närmaste 6 månaderna.    

      

Fysiskt aktiv, men jag har bara varit det de senaste 6 månaderna. 2 3 

      

Fysiskt aktiv och har varit det längre än 6 månader. 18 30 

      

Jag brukade vara fysiskt aktiv för ett år sedan men de senaste  3 5 

månaderna har jag varit mindre aktiv.     

      

Vet ej.    9 15 
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Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa 
Låga, men i några fall signifikanta samband mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa fanns 
(tabell 4). För personer som angav att de var fysiskt aktiva i högre grad per vecka eller de som 
utövat mer vardagsmotion de senaste tolv månaderna fanns samband med att de graderade 
högre värden inom allmän hälsa, r=0.30-0.37 (p=0.02, 0.01), social funktion, r=0.32-0.33 
(p=0.02, 0.01) och den psykiska dimensionen, r=0.31 (p=0.02). Inom områdena rollfunktion – 
fysiska orsaker r=0.27 (p=0.04) och smärta r=0.37 (p=0.01) hittades också signifikanta 
samband vid en av frågorna. 
 
Tabell 4. Samband mellan studiedeltagarnas fysiska aktivitetsnivå och hälsa. Beräknat med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. 

                        
   PF* RP BP GH MH VT SF RE PCS MCS 

Fysisk akt. r 0.02 0.17 0.10 0.19 0.11 0.17 0.21 0.23 0.04 0.19 
dagligen p 0.86 0.19 0.45 0.14 0.40 0.20 0.11 0.77 0.78 0.17 
 n 61 59 59 59 61 56 58 61 55 55 
            
Fysisk akt. r 0.05 0.27 0.17 0.37 0.20 0.23 0.32 0.25 0.06 0.31 
per vecka p 0.70 0.04 0.20 0.01 0.13 0.09 0.02 0.05 0.69 0.02 
 n 59 57 57 57 59 54 56 59 53 53 
            
Motion r 0.01 0.03 0.22 0.09 0.06 0.03 0.15 0.02 0.01 0.10 
dagligen p 0.95 0.84 0.11 0.51 0.66 0.82 0.27 0.91 0.96 0.47 
 n 58 56 56 56 58 53 55 58 52 52 
            
Motion r -0.01 0.01 0.19 0.09 0.01 0.01 0.15 0.01 -0.02 0.09 
per vecka p 0.91 0.98 0.16 0.51 0.95 0.99 0.26 0.93 0.86 0.50 
 n 59 57 57 57 59 54 56 59 53 53 
            
Vardags- 
motion r 0.22 0.20 0.37 0.30 0.18 0.22 0.33 0.23 0.17 0.31 
12 mån p 0.10 0.12 0.01 0.02 0.16 0.11 0.01 0.08 0.22 0.02 
 n 60 58 58 58 60 55 57 60 54 54 
            
Motion r 0.12 0.06 0.22 0.12 0.05 0.07 0.10 0.13 0.10 0.13 
12 mån p 0.34 0.68 0.10 0.38 0.69 0.63 0.47 0.32 0.47 0.35 
 n 60 58 58 58 60 55 57 60 54 54 
                        

r=korrelationskofficienten, p=p-värde, n=antal 

* Samtliga förkortningar baseras på engelska begrepp. 
PF=fysisk funktion, begränsning i förmågan att utföra fysiska aktiviteter. 

RP=rollfunktion – fysiska orsaker, i vilken utsträckning fysiska hälsoproblem inverkar på förmågan att utföra 

arbete eller andra regelbundna aktiviteter. 

BP=smärta, anger grad av värk/smärta och grad av störningar i de normala aktiviteterna på grund av 

värk/smärta. 

GH=allmän hälsa, allmänt hälsostatus. 
MH=psykiskt välbefinnande. 

VT=vitalitet, hur stark och energisk eller hur trött och sliten man känner sig, mäter det subjektiva 

välbefinnandet 

SF=social funktion, i vilken utsträckning problem med hälsan har stört det vanliga sociala umgänget. 

RE=rollfunktion – emotionell, i vilken utsträckning känslomässiga problem inverkar på förmågan att utföra 

arbete eller andra regelbundna aktiviteter. 
PCS=hälsoindex i form av fysisk hälsa, bygger på skalorna PF, RP, BP och GH. 

MCS=hälsoindex i form av psykisk hälsa, bygger på skalorna MH, VT, SF och RE. 
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Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga   
Det fanns två signifikanta samband mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga 
(tabell 5). Högre tilltro till att kunna bemästra andra symptom hade samband med mer utförd 
vardagsmotion de senaste tolv månaderna, r=0.39 (p=0.002) och mer utförd motion de senaste 
tolv månaderna, r=0.28 (p=0.03).  

I båda sambandsberäkningarna valde vi att ta bort fråga 5, hur studiedeltagarna beskrev 
sin uppfattning av sin nuvarande fysiska aktivitetsnivå, eftersom svarsalternativen i denna 
fråga inte kunde graderas. 
 
Tabell 5. Samband mellan studiedeltagarnas fysisk aktivitetsnivå och  tilltro till egen förmåga.  

Beräknat med Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

          

   Smärta Funktion Andra symtom 
Fysisk aktivitet dagligen r -0.03 0.06 -0.03 
 p 0.83 0.66 0.84 
 n 61 61 61 
     
Fysisk aktivitet per vecka r 0.02 0.16 0.17 
 p 0.86 0.24 0.20 
 n 59 59 59 
     
Motion dagligen r 0.12 -0.06 0.18 
 p 0.38 0.63 0.19 
 n 58 58 58 
     
Motion per vecka r 0.08 -0.08 0.16 
 p 0.55 0.58 0.23 
 n 59 59 59 
     
Vardagsmotion senaste 12 mån r 0.22 0.22  0.39 
 p 0.09 0.09 0.002  
 n 60 60 60 
     
Motion senaste 12 mån r 0.21 0.18  0.28 
 p 0.10 0.17 0.03 
 n 60 60 60 
          

r=korrelationskofficienten, p=p-värde, n=antal 
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Jämförelse mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsa 
En jämförelse mellan nivå av vardagsmotion de senaste tolv månaderna och hälsa gjordes 
med de personer som besvarat alla delfrågor (n=54)(figur 7). De mer fysiskt aktiva skattade 
sin hälsa högre än vad de som var mindre aktiva gjorde. Endast en person svarade ”ingen 
vardagsmotion alls” och redovisas inte.  
 

 
Figur 7. Jämförelse mellan studiedeltagarnas nivå av vardagsmotion och hälsa ( n=53). 

 

 
Diskussion 
Denna studie visade att 50 % av de personer som insjuknade i RA 2003-2005 inom ÖLL inte 
var tillräckligt fysiskt aktiva. De riskerar försämrad hälsa och risk att drabbas av 
vällevnadssjukdomar. Några signifikanta samband hittades mellan fysisk aktivitetsnivå och 
tilltro till egen förmåga. Ju högre tilltro att hantera övriga symptom desto mer vardagsmotion 
eller motion hade man bedrivit de senaste tolv månaderna. Några signifikanta samband 
mellan fysisk aktivitetsnivå och vissa av hälsoparametrarna hittades. Ju mer fysiskt aktiv man 
var desto högre hälsa skattade man. 
 
Metoddiskussion 
Enkätundersökning bedömdes vara en lämplig metod för att besvara frågeställningarna. Man 
bör dock vara medveten om att frågeformulär alltid medför en viss risk för felaktiga värden 
eftersom studiedeltagarna gör en subjektiv bedömning. 

För att underlätta jämförelser med andra studier samlades bakgrundsdata in där även 
HAQ inkluderades som är golden standard vid undersökningar av personer med artrit. 
HAQ har dock sina nackdelar då den är väldigt inriktad på personlig ADL och handfunktion. I 
takt med att sjukdomsaktiviteten har minskat tack vare nya mediciner har man behov av andra 
funktionsinstrument som mäter vidare funktioner kring personernas fritid, arbete och förmåga 
att leva ett aktivt liv. Ett annat funktionsinstrument, Disability Rating Index (DRI)(51) 
övervägdes vilket mäter upplevd funktionsinskränkning vid tio vardagliga aktiviteter. 
Instrumentet är reliabilitets- och validitetstestat för personer med RA men resultaten är inte 
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publicerade (52). Av den anledningen används instrumentet inte så frekvent i studier och 
klinik för personer med RA. För att kunna jämföra med andra studier som är gjorda på 
personer med RA valde vi till slut HAQ för att kunna beskriva personernas funktion.  
 

För att mäta fysisk aktivitetsnivå valde vi att använda oss av ett frågeformulär som 
tidigare använts i ett flertal svenska studier (38, 41, 42) där man bland annat utvärderat FaR. 
Detta för att i framtiden kunna jämföra våra resultat efter införandet av FaR på tidig artrit 
mottagningen med svenska studier som gjorts. I andra svenska studier (3, 53) kring fysisk 
aktivitet hos personer med RA användes ett annat frågeformulär. Detta visade sig inte vara 
känsligt nog att mäta förändringar som skedde i den fysiska aktivitetsnivån.        

I litteraturen (19, 28, 30) påpekas svårigheten med att mäta fysisk aktivitet på ett 
objektivt sätt. Fysisk aktivitet är ett komplext beteende där många komponenter ingår såsom 
varaktighet, intensitet och frekvens. Objektiva mätmetoder som stegräknare, accelerometer 
(bärbar aktivitetsmätare som bland annat kan registrera fysisk aktivitet både i dagligt liv och 
under ansträngande aktiviteter), gångsträcka eller maximal syreupptagningsförmåga kräver 
mer resurser än subjektiva mätmetoder. Detta betyder att man ofta använder sig av 
frågeformulär med självrapportering av fysisk aktivitet. Tyvärr används många olika 
frågeformulär vilket gör det svårt att jämföra resultat från olika studier. I vår studie kan vi inte 
bedöma om våra deltagare har fyllt i sin fysiska aktivitetsnivå på en rättvis nivå eller om de 
likt tidigare studier (3, 53) har angivit högre nivå än vad de egentligen har utfört.   
 

För att mäta hälsa använde vi SF-36. Instrumentet beskriver hälsa som hälsorelaterad 
livskvalitet och mäter påverkan på en persons funktion och tillvaro i det dagliga livet både 
fysiskt, psykiskt och socialt. SF-36 har även använts i en stor multicenterstudie i Sverige 
”Tidiga insatser vid RA” (TIRA)(54). Eurenius et al (3) använde registrering av hälsa med 
EuroQol VAS (55, 56). Den består av en 20 cm vertikal visuell analog skala där man ska fylla 
i vilket hälsostatus man anser sig ha idag från bästa möjliga till sämsta möjliga hälsostatus. 
Detta upplevde vi vara en för grov skattning av hälsa varför instrumentet SF-36 istället 
användes.  
 

Bortfallet i vår studie var 31 %. Det stora antalet delenkäter kan ha gjort att vi förlorade 
några personers svar. Vissa personer hade inte fyllt i alla instrument komplett. Vår bedömning 
är att de ansåg det vara svårt att svara på vissa frågor eller missuppfattat frågan. Tydligare 
instruktioner i följebrevet skulle kanske ha minska detta inre bortfall. 

 
Vår studiegrupp visade sig vara en representativ grupp för personer med nydebuterad 

RA. Medianåldern för vår grupp var 58 år och medianåldern för insjuknande har visat sig vara 
mellan 55 och 60 år (1, s.49). Könsfördelningen i vår grupp visade att det var drygt dubbelt så 
många kvinnor jämfört med män som insjuknade i RA, vilket statistiken i stort också säger. 
Vår studiegrupps funktionsförmåga visade medianvärde i HAQ på 0.5. I två svenska studier 
(57, 58) kring personer med RA visade denna funktionsmätning på liknande värde ett år efter 
insjuknande. 
 

Det är viktigt att framtida studier riktar in sig på att hitta bra och tillförlitliga 
utvärderingsinstrument för att mäta skattad fysisk aktivitetsnivå för personer i allmänhet och 
för personer med RA. Studier som mäter effekter av utskrivet FaR till personer med RA är 
också betydelsefullt.  
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Resultatdiskussion 
Våra resultat kring fysisk aktivitetsnivå gav en väldigt varierad bild beroende på vilken fråga 
vi analyserade. Vid jämförelse mellan de olika frågorna varierade resultatet av hur många som 
var tillräckligt fysiskt aktiva för att undvika vällevnadssjukdomar mellan 33 och 79 %. 
Frågorna är olika formulerade och vi tror att man lätt kan feltolka dem. I en av frågorna 
använder man begreppet fysisk aktivitet i vardagen och i en annan fråga ordet vardagsmotion, 
men båda betyder samma sak. Vi antar att man vid begreppet fysisk aktivitet i vardagen 
tänker på aktiviteter på lägre nivå än vid ordet vardagsmotion. 

 
Frågan om vardagsmotion de senaste tolv månaderna har använts i flera svenska studier 

(24, 42, 59) för att bedöma nivå av fysisk aktivitet. Vi anser därför att denna fråga är mest 
representativ för att kunna besvara frågan hur fysiskt aktiva våra studiedeltagare var. 
Resultatet visade att 50 % var tillräckligt fysiskt aktiva enligt de rekommendationer som 
finns. Detta betyder att de är nästan lika fysiskt aktiva som svenska befolkningen i stort (24, 
25, 26) trots att de har en kronisk sjukdom att hantera med smärta som ett stort symptom. 
Eurenius et al (3) visade på liknande fysisk aktivitetsnivå hos personer med RA som i vår 
studie, de använde dock ett annat frågeformulär. 

 
Gällande tilltro till egen förmåga inom delskalorna smärta och andra symptom visade 

vår studie liknande resultat som Stenström (36) redan 1994 publicerade. Inom den tredje 
delskalan, tilltro att klara olika fysiska funktioner, hade vår studiegrupp högre värden jämfört 
med personerna 1994.  

 
Vi fann två signifikanta samband mellan fysisk aktivitetsnivå och tilltro till egen 

förmåga. Samband fanns mellan tilltro till egen förmåga att hantera andra symptom med nivå 
av vardagsmotion eller nivå av motion de senaste tolv månaderna. Ju högre tilltro man hade 
till att kunna hantera andra symptom desto mer fysisk aktivitet eller mer motion hade man 
bedrivit. Under studiens gång hittade vi ett frågeformulär som mäter tilltro till träning (60, 61) 
som är översatt till svenska (62). Det hade varit intressant att ha med detta instrument i vår 
studie eftersom studier både bland vuxna befolkningen (63) och personer med RA (64) har 
visat att hög tilltro till fysisk aktivitet har störst samband med förmågan att utföra fysisk 
aktivitet. Trost et al visade i sin review (63) att andra viktiga faktorer för att kunna bedriva 
regelbunden fysisk aktivitet var förväntade fördelar och socialt stöd från vänner och/eller 
familj. De tre faktorer med störst negativt samband, det vill säga faktorer som medför låg 
fysisk aktivitetsnivå var upplevda hinder, klimat/säsong och ålder. Även för personer med 
artriter gäller ovanstående (65), men flera studier (65, 66) visade att även symptom från deras 
artritsjukdom upplevdes vara ett hinder för fysisk aktivitet.  

 
Jämfört med statistik över den svenska befolkningen i åldern 55-64 år (27)(jämförelser 

gjordes med denna åldersgrupp eftersom våra studiedeltagare hade en medianålder på 58 år) 
såg vi att våra studiedeltagare uppgav lägre hälsa inom alla skalor utom en, nämligen vitalitet.  
Vi anser det förvånande att de skattade vitalitet så högt eftersom denna skala bedömer det 
subjektiva välbefinnandet där bland annat trötthet ingår. Trötthet är ett vanligt förekommande 
symptom bland personer med RA och därför trodde vi att denna skala skulle ha visat lägre 
värden jämfört med normalbefolkningen. Det fysiska hälsoindexet visade lägre värden än 
jämförelsematerialet medan det psykiska hälsoindexet nästan kom upp i normalvärde. Vår 
studiegrupps hälsa uppvisade liknande värden som Thyberg et al (58) fann på personer med 
RA som har haft sin sjukdom i ett år. Det var dock två skalor som skiljde sig åt. Thybergs 
grupp hade högre värden inom skalorna social funktion och rollfunktion - emotionella 
orsaker.  
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Samband fanns också mellan hur fysiskt aktiv man varit de senaste tolv månaderna och 
graden av fysisk aktivitet per vecka med hur man graderade sin hälsa inom några områden. Ju 
mer fysiskt aktiv man var desto bättre hälsa upplevde man att man hade. Dessa resultat går i 
samma riktning som flera studier (42, 57).  

 
Kliniska indikationer 
Sjukgymnasterna som arbetar med reumatiker på USÖ har tagit till sig den forskning som 
kommit det senaste decenniet kring vikten av fysisk aktivitet både i allmänhet och för 
personer med RA. De har informerat och stimulerat personerna med RA att vara fysiskt aktiva 
och träna trots smärtor och trötthet. I en studie av Eurenius et al (57) visade det sig att 
personer med RA, efter ett år med sin nya sjukdom, har oförändrad fysisk aktivitetsnivå trots 
att de under detta år haft en eller flera kontakter med sjukgymnast på reumatolog klinik. 
Kallings et al (59) visade att förskrivning av FaR inom primärvården till inaktiva personer 
ökade deras fysiska aktivitetsnivå sex månader efter att de fått receptet förskrivet. Den 
självrapporterade livskvaliteten mätt med SF-36 ökade också signifikant. 

För att öka den fysiska aktivitetsnivån hos personer med RA krävs extra insatser för att, 
precis som för allmänheten i stort, försöka nå de inaktiva. Sjukgymnasterna på tidig 
artritmottagningen kommer därför bland annat att börja förskriva FaR. Under de två år som 
personerna är inskrivna på mottagningen kommer sjukgymnasterna regelbundet att följa upp 
hur recepten efterföljs.  
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       Bilaga 1 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
 
1. Din ålder? 
  

  ........…………….  år 
 
2. Är Du man eller kvinna? 
     �     Man 
     �     Kvinna 
 
3. Röker Du? 
     � Nej  
     � Ja 
 
4.  Vilken utbildningsnivå har Du?    
 � Grundskola (6-9 år) 
 � Gymnasieskola 
 �    Högskola/universitet 
 � Annat 
 
5. Vilken är Din nuvarande sysselsättning? (flera alternativ möjligt) 
 � Yrkesarbetar   …………..% av heltid 
    � Arbetssökande 
    � Studerar 
 �  �  �  � Ålderspensionär 
 � Förtidspensionär  …………% av heltid 
 � Sjukskriven  …………..% av heltid 
 � Annat 
 
6. Hur bor Du? 
 � Egen villa/radhus 
 � Bostadsrätt/andelsrätt 
 � Hyresrätt 
 � Inneboende, studentlägenhet/rum 
 � Annat 
 
7. Har Du någon annan diagnos som försvårar/ begränsar Din möjlighet att vara fysiskt 
    aktiv? 
 � Nej � Ja 
    Om ja, vilken diagnos……………………………………………………… 
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       Bilaga 2 
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           Bilaga 3:1 

FRÅGOR OM AKTIVITETS - MOTIONSVANOR 
 
 
1. Hur mycket rör Du på Dig under en normal vecka på Din fritid, när det gäller fysisk  
    aktivitet i vardagen? (Tex promenera, cykla/gå till arbetet, promenera med hunden,    
    städning/hushållsarbete, skotta snö, arbeta i trädgården, lek med barn) Räkna den  
    sammanlagda tiden Du anstränger Dig motsvarande rask promenad. Gör en grov  
    uppskattning. 
     
Här svarar Du per dag: 
� Ingen aktivitet alls 
� Mindre än 30 min per dag 
� 30-60 min per dag 
� Mer än en timme om dagen 
 
Här svarar Du per vecka: 
� Mindre än en timme per vecka 
� 1-2 timmar per vecka 
� 3-4 timmar per vecka 
� 5-6 timmar per vecka 
 
 
 
2. Hur mycket rör Du på Dig under en normal vecka på Din fritid när det gäller motion  
    och träning? (tex gympa, jogga, spela fotboll, simma, rida) Räkna den sammanlagda  
    tiden Du anstränger Dig. Gör en grov uppskattning. 
 
Här svarar Du per dag: 
� Ingen aktivitet alls 
� Mindre än 30 min per dag 
� 30-60 min per dag 
� Mer än en timme om dagen 
 
Här svarar Du per vecka: 
� Mindre än en timme per vecka 
� 1-2 timmar per vecka 
� 3-4 timmar per vecka 
� 5-6 timmar per vecka 
 
 
 
3. Hur mycket vardagsmotion har Du fått under de senaste 12 månaderna genom att tex 
    promenera eller cykla till arbetet, skolan, busshållplatsen, affären m.m. eller genom  
    att gå ut med hunden, skotta snö, arbeta i trädgården eller liknande? 
 
� Ingen vardagsmotion alls 
� Någon gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
� Dagligen/nästan dagligen 
 
 



    

28 

                              Bilaga 3:2
      
       
4. I vilken omfattning har Du de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt någon frivilligt 
    vald motion/idrott/friluftsaktivitet förutom den vardagsmotion som Du angivit ovan?  
    Jag har… 
 
� Rört mig mycket lite. 
� Rört mycket lite men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande. 
� Ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra aktiviteter med  
       motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka. 
� Ägnat mig åt mer ansträngande motion som tex snabb promenad, jogging, simning, 
        motionsgymnastik eller motsvarande minst en gång per vecka. 
� Regelbundet ägnat mig åt hård motion eller tävling där den fysiska ansträngningen varit 
        stor tex löpning eller olika bollsporter. 
 
 
 
5. Vilket påstående nedan beskriver bäst vad Du tycker om Din nuvarande nivå av   
     fysisk aktivitet? Jag är för närvarande… 
 
� Inte särskilt fysiskt aktiv och jag har inte för avsikt att bli mer fysiskt aktiv under de 
        närmaste 6 månaderna. 
�  Inte särskilt fysiskt aktiv, men jag har funderat på att öka min aktivitetsnivå under de 
        närmaste 6 månaderna. 
�  Inte särskilt fysiskt aktiv, men är fast besluten att öka min aktivitetsnivå under de 
        närmaste 6 månaderna. 
� Fysiskt aktiv, men jag har bara varit det de senaste 6 månaderna. 
�    Fysiskt aktiv och har varit det längre än 6 månader. 
�    Jag brukade vara fysiskt aktiv för ett år sedan men de senaste månaderna har jag varit 
          mindre aktiv 
� Vet ej. 
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   Bilaga 4:1 

ARTHRITIS SELF-EFFICACY SCALE (ASES-S) 
 
 
Upplevd kapacitet – smärta 
Med följande frågor vill vi ta reda på hur Din smärta och värk påverkar Dig. Vid varje fråga ska Du ringa in den 
siffra som bäst beskriver hur säker Du känner Dig på att Du nu kan utföra följande uppgifter. 

 
 
1. Hur säker känner Du Dig på att Du kan minska Din smärta avsevärt? 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
2. Hur säker är Du på att Du kan fortsätta med Dina dagliga aktiviteter? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
3. Hur säker är Du på att Du kan undvika att Din smärta stör Din sömn? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
4. Hur säker är Du på att Du kan åstadkomma en liten till måttlig minskning av  
    Din smärta genom andra metoder än ökad medicinering? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
     10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
5. Hur säker är Du på att Du kan åstadkomma en avsevärd minskning av Din    
    smärta genom andra metoder än ökad medicinering? 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
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    Bilaga 4:2 
Upplevd kapacitet – funktion 
Vi skulle vilja ta reda på hur säker Du känner Dig att kunna utföra vissa dagliga aktiviteter. 
Vid varje fråga ska Du ringa in den siffra som bäst beskriver hur säker Du känner Dig på att 
kunna utföra uppgifterna nu, utan hjälpmedel eller hjälp från andra. Fundera på vad Du brukar 
göra inte på vad Du skulle kunna klara av med mycket ansträngning. 
Hur säker är Du att Du nu kan: 
 
 
1. Gå 40 meter på slät mark på 20 sekunder? 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
2. Gå nerför 10 trappsteg på 7 sekunder? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
3. Resa Dig snabbt ur en stol utan armstöd och utan att använda händerna som stöd? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
4. Knäppa och knäppa upp 3 mellanstora knappar på 12 sekunder? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
     10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
5. Skära 2 bitar kött (ex.munsbitar) med kniv och gaffel på 8 sekunder? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
6. Sätta på en vattenkran (typ badrumskran eller trädgårdskran) helt och stänga av  
    den? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 
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    Bilaga 4:3 
 
 
7. Klia Dig på övre delen av ryggen med både höger och vänster hand?     
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
8. Stiga i och ur passagerarsätet i en bil utan hjälp av någon annan och  
    utan hjälpmedel? 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
9. Sätta på en långärmad framknäppt skjorta eller blus (utan att knäppa den) på 
    8 sekunder?     
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
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Upplevd kapacitet – andra symtom   Bilaga 4:4 
Med följande frågor vill vi ta reda på Din förmåga att påverka Din sjukdom. Vid varje fråga 
ska Du ringa in den siffra som bäst beskriver hur säker Du känner Dig på att Du kan utföra 
följande aktivteter eller uppgifter. 
 
1. Hur säker är Du på att Du kan påverka Din trötthet? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
2. Hur säker är Du på att Du kan anpassa Dina aktivteter så att Du kan vara aktiv utan 
    att förvärra Dina besvär? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
3. Hur säker är Du på att Du kan göra något för att muntra upp Dig om Du känner Dig  
    nere? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
4. Jämfört med andra personer med besvär som liknar Dina hur säker är Du på att Du  
    kan hantera Din smärta under dagliga aktivteter? 
     ----------------------------------------------------------------------- 
     10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
5. Hur säker är Du på att Du kan hantera Dina symtom så att Du kan göra saker Du 
    tycker om att göra? 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
 
 
6.  Hur säker är Du på att Du kan hantera den besvikelse/vanmakt som en sjukdom 
     medför?   
    ----------------------------------------------------------------------- 
    10      20      30      40      50      60      70      80       90      100 
    mycket                       någorlunda                        mycket 
    osäker                                  säker                                 säker 
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                               Bilaga 5:1 
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    Bilaga 5:2 
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       Bilaga 6 
 
Information om studien ”Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatoid artrit” 

 
 
Vi tillfrågar Dig om Du vill delta i denna forskningsstudie. Vi är två sjukgymnaster 
som arbetar på Avdelningen för Sjukgymnastik på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi 
kartlägger hur fysiskt aktiva personer är som har reumatoid artrit och hur deras 
hälsa är. På Reumatologiska kliniken finns en ”Tidig Artrit Mottagning” dit personer 
som nyligen har insjuknat i reumatoid artrit får komma under två år för att 
regelbundet träffa ett team (läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator och 
sjukgymnast). Syftet med denna mottagning är att öka personernas kunskap kring 
sjukdomen och hur man kan leva med den. För att vi sjukgymnaster ska kunna ge 
bästa möjliga information, stöttning och träningshjälp vill vi nu kartlägga hur fysiskt 
aktiva personerna är som deltagit i denna mottagning och hur deras hälsa är. 
 
Vi har fått Ditt namn från ett register över deltagare i ”Tidig Artrit Mottagningen” på 
Reumatologiska kliniken. Vi skickar därför denna enkät till Dig och till alla andra 
som skrevs in på ”Tidig Artrit Mottagningen” under åren 2003-2005. Vi är 
tacksamma om Du vill ta Dig tid att svara på enkäten, men det är naturligtvis 
frivilligt och kommer inte att påverka eventuell framtida kontakt med vården. 
 
Enkäten tar upp frågor som handlar om hur fysisk aktiv Du är, hur Du upplever Din 
hälsa och Din tilltro på Din egen förmåga. Svara så sanningsenligt som möjligt på 
frågorna. Svaren skickas i bifogat portofritt svarskuvert så snart som möjligt men 
senast 17/3-08. En påminnelse kommer att skickas ut till dem som inte svarat. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  Alla svaren kommer att vara 
avidentifierade under databehandlingen och kommer inte att kunna kopplas till 
någon enskild person.  
 
Enkäten kommer att ligga till grund för att öka kvalitén på vården i framtiden och 
hjälpa sjukgymnasterna hur de ska informera och ge träningshjälp till personer i 
”Tidig Artrit Mottagningen” framöver. Enkäten kommer även att sammanställas och 
presenteras som en uppsats vid Örebro Universitet. 
 
Vi tackar i förväg för Din medverkan! 
 
Du får gärna ringa någon av oss om Du har några funderingar kring enkäten. 
 
 
Anna Ståhl  Helene Nilsson Ylva Nilsagård 
Leg sjukgymnast Leg sjukgymnast Msc, handledare 
019-602 14 83 019-602 78 57 019-602 14 80 
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       Bilaga 7 
 

Påminnelse 
Information om studien ”Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatoid artrit” 

 

 
Detta är en påminnelse till den forskningsstudie som Du fick hemskickad för ett par 
veckor sedan och som Du tillfrågades att delta i. Vi saknar Ditt svar och skickar 
härmed ut en påminnelse. Du kan bortse från denna om Du de senaste dagarna har 
skickat in Ditt svar. Vi är två sjukgymnaster som arbetar på Avdelningen för 
Sjukgymnastik på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi kartlägger hur fysiskt aktiva 
personer är som har reumatoid artrit och hur deras hälsa är. På Reumatologiska 
kliniken finns en ”Tidig Artrit Mottagning” dit personer som nyligen har insjuknat i 
reumatoid artrit får komma under två år för att regelbundet träffa ett team (läkare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast). Syftet med denna 
mottagning är att öka personernas kunskap kring sjukdomen och hur man kan leva 
med den. För att vi sjukgymnaster ska kunna ge bästa möjliga information, stöttning 
och träningshjälp vill vi nu kartlägga hur fysiskt aktiva personerna är som deltagit i 
denna mottagning och hur deras hälsa är. 
 
Vi har fått Ditt namn från ett register över deltagare i ”Tidig Artrit Mottagningen” på 
Reumatologiska kliniken. Vi skickar därför denna enkät till Dig och till alla andra 
som skrevs in på ”Tidig Artrit Mottagningen” under åren 2003-2005. Vi är 
tacksamma om Du vill ta Dig tid att svara på enkäten, men det är naturligtvis 
frivilligt och kommer inte att påverka eventuell framtida kontakt med vården. 
 
Enkäten tar upp frågor som handlar om hur fysisk aktiv Du är, hur Du upplever Din 
hälsa och Din tilltro på Din egen förmåga. Svara så sanningsenligt som möjligt på 
frågorna. Svaren skickas i bifogat portofritt svarskuvert så snart som möjligt. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  Alla svaren kommer att vara 
avidentifierade under databehandlingen och kommer inte att kunna kopplas till 
någon enskild person.  
 
Enkäten kommer att ligga till grund för att öka kvalitén på vården i framtiden och 
hjälpa sjukgymnasterna hur de ska informera och ge träningshjälp till personer i 
”Tidig Artrit Mottagningen” framöver. Enkäten kommer även att sammanställas och 
presenteras som en uppsats vid Örebro Universitet. 
 
Vi tackar i förväg för Din medverkan! 
 
Du får gärna ringa någon av oss om Du har några funderingar kring enkäten. 
 
 
Anna Ståhl  Helene Nilsson Ylva Nilsagård 
Leg sjukgymnast Leg sjukgymnast Msc, handledare 
019-602 14 83 019-602 78 57 019-602 14 80  
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               Bilaga 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


