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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Artros är en kronisk degenerativ sjukdom som drabbar ledbrosket. 

Symtomen är stelhet och smärta vid belastning och rörelse men det kan även gör ont i 

vila. Artros har visat sig vara en av de tio mest invalidiserande sjukdomarna och globalt 

är det uppskattat att 9,6% män och 18% kvinnor som är över 60 år har diagnostiserats 

med artros. 

Syfte: Att beskriva hur personer med knäartros upplever det dagliga livet. 

Metod: En beskrivande design där 10 kvalitativa artiklar inkluderades. Artiklarna 

söktes fram via databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Resultatet visade att leva med knäartros är smärtsamt. Samtliga 

deltagare i studierna kände smärta och den påverkade dem mer eller mindre i det 

dagliga livet. Det var inte bara smärtan som begränsade deltagarna från att leva normalt, 

nedsatt psykiskt välbefinnande spelade också en stor roll. Deltagare drog sig undan från 

att umgås med sina nära och kära på grund av nedsatt psykiskt välbefinnande trots att 

det var den viktigaste faktorn för att få deltagare att må bra. 

Slutsats: Resultatet från denna litteraturstudie visar att både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet berördes av att leva med knäartros. Det nedsatta psykiska välbefinnandet 

beskrevs som en komplikation av den fysiska smärtan. Att leva med knäartros visade ett 

brett spektrum av känslor. Vid sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse 

för patientens situation och genom förståelse ökar chansen till en god omvårdnad. 

Därför är det viktigt att lyssna på patienten och se hela människan som sjuksköterskan 

har framför sig. 

 

 

Nyckelord: Knäartros, upplevelser, kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Osteoartrhritis is a chronical degenerative disease that affects the joint 

cartilage. The symptoms are stiffness and pain during strain and movement, but it can 

also cause pain at rest. Osteoarthritis has proven to be one of the ten most debilitating 

diseases and globally it is estimated that 9.6% of men and 18% of women over 60 have 

been diagnosed with osteoarthritis. 

Aim: To examine how people with osteoarthritis, knee experience the daily life 

Method: A descriptive design with 10 qualitative articles. The articles was found in the 

databases PubMed and Cinahl 

Main result: The result showed that living with knee osteoarthritis is painful. All the 

participants in the studies felt pain and it affected them more or less in everyday life. It 

was not just the pain that restricted the participants from living normally, impaired 

mental well-being also played a major role. Participants withdrew from socializing with 

their loved ones because of reduced mental well-being, even though it was the most 

important factor for getting participants to feel good. 

Conclusion: The result of this literature study shows that both the physical and mental 

well-being were affected by living with knee osteoarthritis. The impaired mental well-

being was described as a complication of the physical pain. Living with knee 

osteoarthritis showed a wide range of emotions. In the case of illness, it is important that 

the nurse has an understanding of the patient's situation and through understanding 

increases the chance of a good nursing. Therefore, it is important to listen to the patient 

and see the whole person that the nurse has in front of him. 
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1. Introduktion  
 

1.1 Artros 
 

Enligt World Health Organization (2019) beskrivs artros som en kronisk degenerativ 

sjukdom som huvudsakligen drabbar ledbrosket i leder såsom knän, höfter, fingrar och 

nedre delen av ryggraden. Det vanligaste förekommande symtomet vid artros är att 

känna stelhet i lederna, speciellt på morgonen och efter ett tag kan det göra ont vid 

belastning och vid rörelse för att tillslut även göra ont i vila (Joint Academy 2018). 

Siffror från WHO (2019) visar på att 80% av världens befolkning som har artros 

kommer någon gång bli begränsad av sjukdomen och 25% kan inte i dagsläget utföra 

vissa dagliga aktiviteter. I de utvecklade länderna har artros visat sig vara en av de tio 

mest invalidiserande sjukdomarna och globalt är det uppskattat att 9,6% män och 18% 

kvinnor som är över 60 år har diagnostiserats med artros. Blagojevic, Jinks, Jeffery & 

Jordan (2010) skriver att högt BMI, att ha en tidigare knäskada och ålder är några av 

riskfaktorerna för att utveckla knäartros. Grønsleth, Roa, Könøy & Almås (2011) 

skriver om primär och sekundär artros där den primära uppkommer sällan hos individer 

under 50 år och orsakas av bland annat sjukdom eller av skador. Den sekundära artrosen 

drabbar individer som haft en tidigare skada eller fått bakteriella infektioner i leden och 

de som har medfödda sjukdomar (Grønsleth et al. 2011).   

 

1.2 Behandling  
 

Det finns olika behandlingsalternativ för artros beroende på de besvär individen har. 

Initialt rekommenderas fysisk aktivitet i kombination med smärtstillande och/eller 

antiinflammatoriska läkemedel. Om detta inte har någon effekt eller om artrosen 

utvecklas så den blir ett handikapp kan kirurgisk behandling erbjudas (Grønsleth et al. 

2011). Fernandes. et al. (2013) skriver att rekommendationerna från vårdpersonal av 

fysisk aktivitet kan vara till exempel aerobic och styrketräning av stora muskelgrupper. 

Om individen inte kan uppnå den rekommenderade nivån av träning är det viktigt att de 

i största möjliga mån är aktiva, till exempel med vardagsmotion. I en studie av Selten et 

al. (2016) berättar deltagarna om vetskapen att det inte finns något som kan bota artros 

men de önskade att behandlingen skulle lindra det viktigaste symtomet smärta men 

också förbättra rörligheten, aktiviteterna i det dagliga livet och förbättra livskvaliteten.  
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1.3 Att leva med andra kroniska sjukdomar 
 

Att leva med andra kroniska sjukdomar som reumatisk sjukdom, fibromyalgi och 

reumatoid artrit har visat sig vara smärtsamt, psykiskt påfrestande och energikrävande 

som i sin tur orsakar trötthet (Hamnes, Hauge, Kjeken & Hagen 2011; Mortada, Abdul-

Sattar & Gossec 2015 & Zangi, Hauge, Steen, Finset & Hagen 2011). Personer med 

reumatisk sjukdom har beskrivit emotionella problem som ilska och nedstämdhet. Två 

stora anledningar till att känna sorg var förlust av hälsa och nedsatt arbetsförmåga, de 

beskrev hur den förlorade arbetsförmågan på grund utav reumatisk sjukdom gjorde att 

de inte kände sig värdefull eller duktig (Zangi et al. 2011). Hamnes et al. (2011) skriver 

om hur personer med fibromyalgi och reumatoid artrit kämpade för att klara av 

sjukdomen och det dagliga livet, de kände trötthet och hade ont och smärtan var svår att 

acceptera. Att andra människor inte förstod att de lider av en sjukdom eftersom de inte 

syntes på dom upplevdes stressande och nedbrytande på grund av frånvaron av stöd och 

förståelse (Hamnes et al. 2011). Något som också kändes tungt var att inte kunna utföra 

saker de blivit ombedda att göra eller att behöva sätta gränser (Hamnes et al. 2011). 

1.4 Definition av det dagliga livet 

Det dagliga livet inkluderar enligt Rydholm Hedman (2009) göromål som bland annat 

att äta, sköta sin hygien, förflytta sig, ta på och av sig kläder, sköta sysslor i hemmet och 

gå på toaletten. I det dagliga livet ingår också aktiviteter som fysisk aktivitet, 

fritidsaktivitet, arbete, sysselsättning, matlagning, tvätta, sköta ekonomin och transport. 

Beroende på individens hälsotillstånd kan detta ta mer eller mindre tid att utföra 

(Rydholm Hedman 2009). Detta kan vara problematiskt och tidskrävande att utföra om 

det finns en bakomliggande sjukdom, till exempel svårigheter att gå i trappor och städa 

huset (Rydholm Hedman 2009). Om individen får svårigheter med en eller flera 

göromål i det dagliga livet kan situationen bli svår att hantera (Rydholm Hedman 2009). 

Det är individuellt hur mycket eller lite inverkan de kroppsliga symtomen har beroende 

på individens personlighet (Rydholm Hedman 2009). Något som kan utmärka sig i det 

dagliga livet är när något händer i personens liv. Det grundar sig på kännedomen om sitt 

liv och upplevelserna den personen har med sig sedan tidigare. Hur personen ser på sin 

sjukdom beror på vilka erfarenheter den bär med sig sedan tidigare (Nyström 2009) 
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1.5 Hälsa, människa och miljö som bärande begrepp 
 

Hälsa ska enligt WHO (2019) inte enbart ses som utebliven sjukdom eller svaghet utan 

beskrivs som ett tillstånd där det mentala, fysiska och sociala välbefinnandet samspelar. 

Enligt Martinsen (2008) definieras hälsa som ett tillstånd en individ önskas befinna sig 

i. Hälsa är något som är unikt för varje människa, en människa kan uppleva att de har en 

god hälsa trots att de har till exempel en obotlig sjukdom lika väl som att en människa 

kan uppleva att de har en dålig hälsa även fast de inte är sjuka (Willman 2009).  

 

Människan är en enhet som består av en kropp, själ och ande. Människan är unik och 

ska bemötas som den individ hen är. För att en människa ska lyckas med något krävs 

det att den har en tro på sig själv. Deras tankar och uppfattning om sig själv är viktiga 

för hur de kommer att hantera sina förmågor. Att fatta ett livsavgörande beslut kräver att 

människan kan preparera sin intellektuella sida, vilket innebär inlärning, organisering 

och planering av sitt liv (Rydholm Hedman 2009). 

 

En synvinkel av miljö beskrivs av WHO (2019) bestå av människors hälsa där 

livskvalitet är inkluderat så som fysiska, kemiska, biologiska, sociala och psykologiska 

faktorer i miljön. Miljö handlar också om att både i teori och praktik döma, justera och 

förhindra eventuella förhållanden som kan eventuellt påverka nutida och följande 

generations hälsa negativt. 

 

1.6 Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är komplext. För att göra ett bra omvårdnadsarbete 

bör sjuksköterskan skaffa sig information om hälsotillståndet hos patienten för att kunna 

analysera eventuella omvårdnadsproblem som senare kan appliceras i 

omvårdnadsåtgärder. Hälsotillståndet ska baseras på patientens subjektiva upplevelser 

och objektiv information som till exempel prover. Om sjuksköterskan lyssnar 

uppmärksamt på patientens subjektiva upplevelse, det vill säga vad patienten berättar 

om sina fysiska och psykiska bördor av att leva med knäartros samtidigt som hen 

uppmärksammar objektiva tecken kan mycket nyttig information till omvårdnadsarbetet 

komma fram (Asp & Ekstedt 2009). Det blir enklare för sjuksköterskan att få till en 



 

4 

 

ändamålsenlig vardag för patienten om hen kan förbereda de åtgärder som krävs (Asp & 

Ekstedt 2009; Nyström 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan lägger sina egna åsikter 

åt sidan i sitt möte med patienten för att kunna ge ett bra bemötande och en god 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Sjuksköterskan ska vara en förebild 

genom att vara professionell i sitt bemötande gentemot patienter och visa alla patienter 

respekt, bevara deras integritet och vara lyhörd för vad patienten har att säga (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Målet med omvårdnaden utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv är att vara mån om patienten utan att lägga någon värdering till 

kön, ålder eller kulturell bakgrund samt att se till att patienten känner sig delaktig i sin 

vård och att anhöriga har en bra relation till sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014).Vid sjukdom, smärta eller sviktande psykisk hälsa kan 

känslor som hopplöshet framkomma, det är så av stor vikt att sjuksköterskan ger styrka 

åt hoppet hos individen oavsett vart i livets skede denne befinner sig i Svensk 

sjuksköterskeförening (2012).  

 

1.7 Teoretisk referensram 
 

Kari Martinsen grundade i början av 1970-talet teorin “Philosophy of caring” och 

hennes filosofi bygger på att alla människor är unika och att alla människor behöver en 

individanpassad vård och omsorg. Alla människor är sårbara framför allt när de fått en 

allvarlig sjukdom som kanske till och med leder till döden, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har förståelse och medkänsla så patienten känner tillit till personalen 

(Martinsen 2008). Det är sjuksköterskans egna ansvar att ha en omsorgsfull attityd och 

en professionell inblick i att se vilka omvårdnadsåtgärder som behöver göras för 

personen som hen har framför sig (Alvsvåg 2009). Omvårdnad är ett begrepp som ofta 

används i vardagslivet utan att det uppmärksammas särskilt ofta. Detta begrepp kan 

betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang det används till exempel “hjälpa” 

och “ta hänsyn till” baserat på att vi har en gemensam förståelse för hur det används 

(Martinsen 2008). De grundläggande egenskaperna kan enligt Martinsen (2008) 

sammanfattas i tre delar, nämligen: 

• Omvårdnad är att känna gemenskap med andra 

• Omvårdnad är att tillsammans utveckla gemensamma erfarenheter, på så vis 

skapas en lättare förståelse för hur personer reagerar i en viss situation 
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• Omvårdnaden ska baseras på personens självständighet genom att visa en 

ömsesidighet  

Kari Martinsens teori används i den här litteraturstudien för det är personen bakom 

knäartrosen som är viktig, inte sjukdomen. Kari Martinsen menar att sjuksköterskan 

behöver ha en empatisk förmåga så patienten känner tillit (Martinsen 2008). 

 

 1.8 Problemformulering 
 

Trots att knäartros är en vanligt förekommande sjukdom finns det inget botemedel men 

många olika behandlingsalternativ. Siffror visar på att 80% av världens befolkning som 

har artros kommer någon gång bli begränsade i rörelse av sjukdomen och 25% kan inte i 

dagsläget utföra vissa dagliga aktiviteter. Hälsa ska inte ses som utebliven sjukdom eller 

svaghet utan beskrivs som ett tillstånd där det mentala, fysiska och sociala 

välbefinnandet samspelar. Yrkesverksamma sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor 

kommer sannolikt möta människor med artros med tanke på hur vanligt förekommande 

sjukdomen är. Människan är unik och ska bemötas individuellt, sjuksköterskan ska i 

mötet lägga sina egna åsikter åt sidan för att kunna ge ett bra bemötande och god 

omvårdnad. Ett annat hjälpmedel i omvårdnadsarbetet är att ha kunskap om hur 

sjukdomen upplevs, det kan vara till hjälp för sjuksköterskan och det kan vara en hjälp 

för patienten att kunna uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande. Denna litteraturstudie 

kan vara till hjälp i omvårdnadsprocessen då sammanställda studier på hur människor 

med knäartros upplever sitt dagliga liv inte har hittats. 

 

1.9 Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur personer med knäartros upplever det dagliga livet 

1.10 Frågeställning 
 

Hur beskriver människor med knäartros sin upplevelse av att leva med sjukdomen? 
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2. Metod 
  

2.1 Design 
 

Litteraturstudien har en beskrivande design vilket gör att metoden är användbar då den 

nyaste forskningen inom ett område som t ex omvårdnad sammanfattas (Polit & Beck 

2017).  

 

2.2 Sökstrategi 
 

För att söka relevanta artiklar har databaserna Cinahl och PubMed använts. Cinahl 

omfattar i stort sett alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter inklusive avhandlingar 

och böcker inom ämnet omvårdnad och allierade hälsoområden. PubMed är allmänt 

känd som den främsta källan för bibliografisk täckning och för den biomedicinska 

litteraturen skriver Polit & Beck (2017). För att översätta sökorden till engelska 

användes hemsidan Svensk MeSH. Sökningen i PubMed börjas med att använda 

sökordet “Osteoarthritis, knee” som MeSH med begränsningarna: engelska, att de ska 

vara tillgängliga på högskolan i Gävle, se (Tabell 1) och sökningarna gjordes mellan 

2008-2018. Polit & Beck (2017) menar att använda MeSH i PubMed gör att olika 

termer för samma begrepp söks fram. Då endast kvalitativa artiklar var av intresse 

användes sökordet “qualitative research” som MeSH. “Osteoarthritis, knee” och 

“Qualitative research” sattes sedan ihop till en sökning. För att få en mer avgränsad och 

specifik sökning enligt Polit & Beck (2017) användes de booleanska ordet AND mellan 

varje sökord. Sökordet “experience” i fritext lades sedan till som en sista sökning i 

PubMed. I Cinahl gjordes första sökningen med sökordet “Osteoarthritis, knee” som 

Cinahl heading (MH) med begränsningarna: “Linked full text”, “Peer reviewed”, att 

artiklarna är på engelska och sökningarna gjordes mellan 2008-2018. Då den sökningen 

gav många träffar söktes “Osteoarthritis, knee” som Major subject (MM) då ämnesordet 

blir huvudämne i artikeln. Vidare söktes MM “Osteoarthritis, knee” tillsammans med 

“qualitative research” som fritext. Mellan dessa sökord fanns de booleanska ordet AND. 

Sökningen avslutades med att använda MM “Osteoarthritis, knee” och “experiences” 

som fritext. Begränsningarna som nämndes tidigare följde med i varje sökning likaså de 

booleanska ordet AND. 
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 Tabell 1: Sökstrategi 

  

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 
 

Antal 

artiklar 
 

  PubMed  2019-02-01 

 Engelska 

 2008 - 2018 

 Högskolan i Gävle 

“Osteoarthritis, knee” 

[MeSH] AND 

“Qualitative research” 

[MeSH] 

 51  4 

PubMed  2019-02-01 

 Engelska 

 2008 - 2018 

Högskolan i Gävle 

“Osteoarthritis, knee” 

[MeSH] 

AND “experiences” 

(fritext) 

54 2 

Cinahl 
 

2019-02-01 

Engelska 

 2008 - 2018 

Linked full text 

  Peer reviewed 

MM ”Osteoarthritis, 

knee” AND “qualitative 

research” (fritext) 

4 1 
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Cinahl 2019-02-01 

Engelska 

 2008 - 2018 

 Linked full text 

 Peer reviewed 

MM ”Osteoarthritis, 

knee” AND 

“experiences” (fritext) 

169 1 

 

 
 

 

2019-02-01 Manuell sökning 

 

2 

Totalt: 10 

  

 

2.3 Urvalskriterier 
 

För att hitta artiklar som svarar på syftet och besvarar frågeställningen valdes de mest 

relevanta artiklarna ut med följande inklusionskriterier: personer över 18 år, de ska ha 

fått diagnosen artros och endast artiklar på engelska inkluderades. Följande 

exklusionskriterier har valts: Människor som genomgått artroplastik och har artros i 

höften. Enligt Polit & Beck (2017) är inklusionskriterier och exklusionskriterier bra då 

det förklarar på ett tydligt sätt vilka artiklar som ska vara med i studien och vilka som 

inte ska vara med. Endast kvalitativa artiklar kommer inkluderas i studien och artiklar 

av mixad metod där endast den kvalitativa delen kommer inkluderas i resultatet. 

 

2.4 Urvalsprocessen 
 

Aveyard (2014) beskriver vikten av att ha en bra struktur när urvalsprocessen ska göras 

samt att ha ett kritiskt öga för varje artikel. Från databaserna PubMed och Cinahl söktes 

det fram totalt 278 artiklar. I urvalsprocessen lästes titlarna på samtliga 278 artiklar och 

200 valdes bort som inte svarade på syftet och frågeställningen. På de återstående 78 

artiklarna lästes abstract, där valdes 11 stycken bort på grund av dubbletter och 
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sekundärkällor. Kvar blev 67 artiklar där resultatet lästes och 59 artiklar valdes bort då 

de inte svarade på syftet och frågeställningen eller inte var tillgängliga i full text (Figur 

1). Åtta artiklar blev då kvar. Polit & Beck (2017) skriver att det är bra att göra en 

manuell sökning om antalet artiklar blir få, som i detta fall. Med hjälp av den manuella 

sökningen hittades ytterligare två artiklar. Återstående tio artiklar lästes i full text för att 

bedöma innehållet och kvaliteten granskades med hjälp utav “Mall för 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning” (Bilaga 1). Kvalitetsgranskningen visade 

att samtliga artiklar hade en god kvalitet och inkluderas i litteraturstudien. För att 

förstärka objektiviteten på artiklarna följde författarna Polit & Beck (2017) 

rekommendation om att kolla att samtliga artiklar var primärkällor. 
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PRISMA 2009 Flow Diagram 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 

 

Figur 1 Urvalsprocessens flöde 
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Alla 278 titlar lästes och 200 valdes bort då 
de inte svarade på syftet.  

Abstrakt lästes på de 
återstående 78 artiklarna. 

11 artiklar valdes bort då 
det var dubbletter och 

sekundärkällor. 

Totalt 173 artiklar valdes ut i 
Cinahl. 

Resultatet lästes på de 67 
artiklarna. 59 artiklar 
valdes bort då de inte 
svarade på syftet. 

8 artiklar blev kvar där 
resultatet svarar på syftet 
och frågeställningen + 2 
artiklar utifrån manuell 

sökning 
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2.5 Dataanalys 
 

Författarna började sin granskning med att skriva ut artiklarna för att sedan läsa de var 

för sig.  Under hela processen pågick en kritisk granskning som enligt Aveyard (2014) 

är viktigt att ha. Det innebär att författarna började med att kritiskt granska varje artikel 

var för sig för att sedan utifrån resultatet få fram olika teman från varje artikel. Dessa 

teman bildades utifrån artiklarnas likheter och skillnader. Det som svarade på syftet och 

frågeställningen ströks under och delades sedan upp i kategorier utifrån dess relevans 

till litteraturstudien. Aveyard (2014) skriver att läsa resultatet flera gånger och stryka 

under det som svarar på syftet och frågeställningen är ett bra sätt att se om artikeln är 

relevant för litteraturstudien. Tillsammans läste författarna igenom artiklarna ännu en 

gång och antecknade kortfattat det som svarade på syftet och frågeställningen i 

resultatet från artiklarna. På så vis fick författarna en god struktur på urvalet av artiklar 

som enligt Polit & Beck (2017) är en viktig del av litteraturstudier. För att få en så bra 

överblick som möjligt på artiklarna sammanfattades resultatet på artiklarna i tabell 3 

(Bilaga 2).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Etiska överväganden har gjorts av författarna. Författarna har sett till att all data 

redovisats på korrekt sätt så att inga oredligheter råder, med det menas att ingen data har 

ändrats, hittats på eller använts utan att ha en giltig referens. För att styrka 

trovärdigheten i artiklarna användes endast artiklar som var peer reviewed då Polit & 

Beck (2017) menar att artiklar som är peer reviewed har granskats av andra forskare och 

andra kompetenta personer innan de publicerats. Innehållet har granskats och det 

framgår tydligt från datan som lästs vem som är upphovsman, alltså ingen plagiering 

finns med. Artiklarna har studerats utifrån ett objektivt synsätt (Polit & Beck 2017). 
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3. Resultat 
 

I denna litteraturstudie ingick det 10 vetenskapliga artiklar som svarade på syftet och 

frågeställningen. Resultatet presenteras i löpande text samt en sammanställning av 

artiklarna som redovisas i tabell 2 (Bilaga 1) och i tabell 3 (Bilaga 2). Följande rubriker 

har använts: Deltagares upplevelser av den fysiska smärtan, Nedsatt psykiskt 

välbefinnande en komplikation från den fysiska smärtan med underrubrikerna 

Nedsatt psykiskt välbefinnande, Knäartros ger nedsatt sömnkvalitet och Oro för 

framtiden. Knäartros begränsar arbetslivet samt det dagliga livet, med 

underrubrikerna Begränsningar i det dagliga livet, Negativ inverkan på det sociala livet 

och Knäartrosens inverkan på arbetslivet. 

 

3.1 Deltagares upplevelse av den fysiska smärtan  
 

Fysisk smärta är något som alla deltagare upplever från samtliga studier. Den 

karaktäriserar sig på olika sätt och gör sig påmind i både rörelse och vila. Det var 

delade meningar om smärtan var acceptabel eller inte.  

Samtliga tio studier visade på att knäartros orsakade smärta (Carmona-Terés et al. 2017; 

Hawker et al. 2008; Kao & Tsai 2012; Kao & Tsai 2013; MacKay, Jaglal, Sale, Badley 

& Davis 2014; MacKay, Sale, Badley, Jaglal & Davis 2016; Morden, Jinks & Ong 

2017; Nyvang, Hedström & Gleissman 2016; Pouli, Das Nair, Lincoln, & Walsh 2014; 

Stone & Baker 2017). Smärtan beskrevs som besvärlig, värkande, outhärdlig och 

bultande som ökade med tiden, den blev också mer intensiv och oförutsägbar (Hawker 

et al. 2008). Vidare beskrevs den som gnagande och obehaglig när den slog till (Kao & 

Tsai 2012). Smärtan blev en central roll i livet och deltagare upplevde att smärtan tog 

över deras liv (Pouli et al. 2014). Deltagare blev konstant påmind om knäartrosen på 

grund av smärtan, vid varje rörelse men även i vila (Hawker et al. 2008; Nyvang, 

Hedström & Gleissman 2016; Pouli et al. 2014; Stone & Baker 2017). Deltagare 

beskrev svårigheter att ställa sig upp efter en längre tid av stillasittande då knäna vek sig 

och kändes svaga (Kao & Tsai 2012). Dessa fysiska symtom upplevdes som ett 

hälsoproblem och var varken normala eller acceptabla i detta tidiga skede av livet och 

tycktes inte vara en del av det naturliga åldrandet (MacKay et al. 2016). Däremot ansåg 

vissa deltagare att smärtan var normal med tanke på att man blir äldre och att artros är 

en degraderande sjukdom (Morden, Jinks & Ong 2017). 
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3.2 Nedsatt psykiskt välbefinnande, en komplikation från 

den fysiska smärtan. 
 

Knäartrosen visade sig ha en stor psykisk inverkan. Känslor som sorg, ilska, ångest, 

oduglighet, oro och rädsla för framtiden beskrevs av deltagare. Sömnsvårigheter 

resulterade i trötthet under dagtid och svårigheter att hålla sig vaken under dagen. En 

oro för framtiden belystes då det fanns en rädsla av att bli funktionshindrad av 

sjukdomen.  

 

3.2.1 Nedsatt psykiskt välbefinnande 
 

Resultatet visade att knäartros hade betydelse för den psykiska hälsan. Det beskrevs 

bland annat att oförutsägbarheten i sjukdomen kunde ge känslor av ångest och rädsla, 

vilket kunde leda till nedstämdhet och oro (Pouli et al. 2014). Smärtan gav ett brett 

spektrum av känslor (MacKay et al. 2014). Deltagare upplevde att knäartrosen hade en 

stark känslomässig inverkan som visade sig i sorg, ilska och ångest. De kände sig 

odugliga för att de inte höll sig sysselsatta (Carmona-Terés et al. 2017). Deltagare 

beskrev att humöret sviktade av att uppleva konstant smärta, de blev hela tiden påmind 

om det värkande knät och att leva med ett knä som ständigt gjorde ont var mentalt 

utmanande och ibland kände de sig besvikna på sig själva då de inte kunde göra vad de 

ville att de bara ville sitta ner och gråta (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016; Stone & 

Baker 2017). Att känna sig nere gav deltagare en känsla av att livet inte var värt att leva 

(Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). 

3.2.2 Knäartros ger nedsatt sömnkvalitet  
 

Deltagare berättade om svårigheten att hitta en bekväm och smärtfri position för att 

kunna somna, lyckades de somna kunde de vakna upp av en stark smärta vilket gjorde 

det svårt att somna om (Hawker et al. 2008; Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). 

Den nedsatta sömnkvaliteten gjorde deltagare trötta dagtid (Nyvang, Hedström & 

Gleissman 2016). Tröttheten gjorde i sin tur att deltagare fick sova middag eller blev 

tvungen att vara ständigt aktiva för att inte somna under dagen (Nyvang, Hedström & 

Gleissman 2016). 
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3.2.3 Oro för framtiden 
 

Deltagare berättade om vilka konsekvenser knäsmärtor givit och om rädslan för vad 

som kommer att hända i framtiden är ständigt återkommande tankar (Morden, Jinks & 

Ong 2017). En oro för framtiden var en fruktan om att bli orörlig och bli en belastning 

för någon annan, att till exempel behöva hjälp med att bli matad. Deltagare hade en 

önskan om att ha ett långt aktivt liv men trodde att om några år skulle det inte vara 

möjligt då äldre vänner med samma sjukdom inte klarade av en aktiv livsstil på grund 

av smärtan (Morden, Jinks & Ong 2017). Deltagare behövde mycket hjälp redan nu och 

var beroende av andra trots att de helst ville klara sig själv (Hawker et al. 2008). 

 

3.3 Knäartros begränsar arbetslivet samt det dagliga livet  

 

Sjukdomen med dess symtom ledde till begränsningar i det dagliga livet såsom mindre 

fysisk aktivitet, resor och svårigheter att utföra hushållsarbetet. Smärtan hade en stark 

inverkan på deltagares liv och fysiska och sociala aktiviteter begränsades av detta. 

Arbetssituationen blev förändrad och likaså inkomsten.  

3.3.1 Begränsningar i det dagliga livet 
 

Knärtrosen hade inverkan på deltagare, så pass att den beskrevs som: “Det är inte bara 

ett knä, men ett helt liv” (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). Att leva med 

knäartros beskrevs vara något som inte kunde jämföras med något annat, knäppningar 

och svagheter i knät som resulterade i svårigheter att ställa sig upp (Kao & Tsai 2012). 

Innan symtomen uppkom hade deltagare inte reflekterat särskilt mycket över sina knän 

men efter att symtomen uppkom tog deras knä/knän ett allt större fokus (MacKay et al. 

2014). Deltagare som nyligen hade blivit diagnostiserade med knäartros upplevde att 

symtomen blev värre desto längre tiden gick (Kao & Tsai 2012). Livskvaliteten visade 

sig vara påverkad hos de deltagare som inte klarade av att göra de fysiska aktiviteter de 

ville göra (Hawker et al. 2008). Deltagare var tvungna att skära ner på den fysiska 

aktiviteten, vilket skapade en känsla av förlust som sedan gjorde att de gav upp något 

som de ansåg vara en del av sitt normala liv (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). 

Önskan om att kunna ha en aktiv livsstil fanns där men den dagliga intensiva fysiska 
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smärtan blev ett hinder för detta (Stone & Baker 2017). Smärtan gjorde deltagare trötta 

och ledde till svårigheter att koncentrera sig, vilket i sin tur tog bort glädjen i att utöva 

fritidsaktiviteter (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). Deltagare beskrev en känsla 

av att knäna hade svikit dem och att de inte längre litade på att knäna skulle klara av 

saker som de tidigare gjort (MacKay et al. 2014). Andra följder på det dagliga livet var 

svårigheter i att utföra hushållsarbete eller hantera sin dagliga hygien på grund av den 

stora belastningen på knäna eller obekväma rörelser som vissa uppgifter involverade 

(Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). Dagliga funktionella uppgifter såsom att gå 

upp och ner för en trappa, gå, duscha och böja sig ner var mycket svårt och smärtsamt, 

dessa uppgifter beskrevs som besvärliga (Stone & Baker 2017). För att kunna gå, 

handla, städa huset och ta hand om familjen är det ett måste att kunna använda benen, 

dessa saker gick inte att utföra om inte knäna håller (Morden, Jinks & Ong 2017). Att ta 

hand om familjen beskrevs som den viktigaste faktorn för att må bra men även att hjälpa 

andra människor. För att kunna göra det beskrevs det vara absolut nödvändigt att vara 

fysiskt självständig och inte behöva använda sig utav hjälpmedel såsom kryckor 

(Carmona-Terés et al. 2017). Deltagare upplevde ett begränsat liv med mindre 

spontanitet (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). Däremot beskrev sig inte alla 

deltagare vara påverkad av sjukdomen, en del såg sig inte som funktionsnedsatta eller 

sjuka, inte heller att knäartrosen påverkade det dagliga livet just nu (Morden, Jinks & 

Ong 2017). 

3.3.2 Knäartrosens inverkan på arbetslivet 
 

Deltagare var tvungna att välja bort eller byta arbete som var för smärtsamt (Kao & Tsai 

2013). Besvären som knäartrosen gav kunde också innebära att deltagare blev tvungen 

att gå ner i arbetstid vilket resulterade i minskad inkomst (Kao & Tsai 2013). Andra 

arbetsrelaterade problem var att böja sig ner eller komma ner på knä vilket gjorde att 

arbetet skedde i en långsammare takt (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). 

3.3.3 Negativ inverkan på det sociala livet 
 

Resultatet visade att knäartrosen ledde till att deltagare undvek sociala sammanhang 

som involverade någon form av fysisk aktivitet, vilket gjorde att de sociala relationerna 

berördes (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016; Stone & Baker 2017). Det var inte 

bara fysisk aktivitet som hindrade deltagare från att träffa nära och kära utan också 

deras humör. Smärtan kunde göra dem irriterad eller till och med arg, vilket ledde till att 
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avstå från umgänge (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). En annan faktor som 

hindrade att ha ett socialt liv var den mentala tröttheten som smärtan gav (Nyvang, 

Hedström & Gleissman 2016). Något som deltagare upptäckte var att symtomen drog 

uppmärksamhet till deras ålder vilket gjorde att deltagare började fundera på vad åldern 

egentligen betydde (MacKay et al. 2016; Stone & Baker 2017). Deltagare uttryckte 

obehagskänsla när människor tittade på dem när de gick (Nyvang, Hedström & 

Gleissman 2016). Att höra ”där går hen med knät” var inget som uppskattades då det 

gav en känsla av att tvingas förklara tillståndet (Carmona-Terés et al. 2017). Att resa var 

inget som uppskattades längre av deltagare på grund av smärtan. Att till exempel ta sig 

ut från en bil var en jobbig och smärtsam process som var en anledning till att välja bort 

att resa (Kao & Tsai 2013). Att resa med tåg visade sig också vara jobbigt om det inte 

fanns några sittplatser, även om det kunde vara kämpigt så fungerade det (Morden, 

Jinks & Ong 2017). 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Resultatet visade att leva med knäartros är smärtsamt. Samtliga deltagare i studierna 

kände smärta och den påverkade dem mer eller mindre i det dagliga livet. Det var inte 

bara smärtan som begränsade deltagare från att leva normalt, nedsatt psykiskt 

välbefinnande spelade också en stor roll. Deltagare drog sig undan från att umgås med 

sina nära och kära på grund av nedsatt psykiskt välbefinnande trots att det var den 

viktigaste faktorn för att få deltagare att må bra. 

4.2 Resultatdiskussion 
  

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att samtliga deltagare upplevde smärta som 

ett symtom av knäartros (Carmona-Terés et al. 2017; Hawker et al. 2008; Kao & Tsai 

2012; Kao & Tsai 2013; MacKay, Jaglal, Sale, Badley & Davis 2014; MacKay, Sale, 

Badley, Jaglal & Davis 2016; Morden, Jinks & Ong 2017; Nyvang, Hedström & 

Gleissman 2016; Pouli, Das Nair, Lincoln, & Walsh 2014; Stone & Baker 2017). Detta 

stämmer överens med de symtom som beskrivs av Joint Academy (2018) där smärta vid 

belastning, rörelse och tillslut i vila är ett utav symtomen knäartros ger. Dock 

framkommer det i föreliggande studie att artros gav fler symtom än smärta. Deltagare i 



 

17 

 

Carmona-Terés et al. (2017) studie upplevde att knäartrosen hade en stark känslomässig 

inverkan och deltagare kände känslor som sorg, ilska och ångest. Knäartrosen hade 

negativ inverkan på humöret på grund av smärtan och det blev mentalt utmattande att 

leva med ett konstant värkande knä. Så pass att deltagare kände sig besvikna på sig själv 

och att de ibland ville sitta ner och gråta (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016; Stone 

& Baker 2017). Detta kan förklaras med vad Rydholm Hedman (2009) skriver, det är 

individuellt hur mycket eller lite de kroppsliga symtomen berör individen beroende på 

deras personlighet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) är det viktigt att 

människan känner hopp för att kunna uppleva hälsa då hopp är nära förknippat till hur 

människan ser en potentiell framtid och en förtröstan om att framtiden är ljus. 

Att leva med andra kroniska sjukdomar som reumatisk sjukdom, fibromyalgi och 

reumatoid artrit, visade sig ha många likheter som att leva med knäartros. Sjukdomarna 

upplevdes vara smärtsamma, psykiskt påfrestande, energikrävande som i sin tur 

orsakade trötthet (Hamnes et al. 2011; Mortada, Abdul-Sattar & Gossec 2015; Nyvang, 

Hedström & Gleissman 2016; Stone & Baker 2017; Zangi et al. 2011). I föreliggande 

studie uppgav deltagare att de kände ilska och nedstämdhet men även känslor som sorg 

och ångest förekom (Carmona-Terés et al. 2017; Zangi et al. 2011). I det dagliga livet 

inkluderas aktiviteter som arbete, beroende på individens hälsotillstånd kan detta ta mer 

eller mindre tid att utföra (Rydholm Hedman 2009). En anledning till att känslan av 

sorg förekom var den förlorade arbetsförmågan som gjorde att deltagare inte kände sig 

värdefull eller duktig (Zangi et al. 2011). I föreliggande studie framkom det att 

deltagare blev tvungen att byta arbetsplats och att nedsatt arbetstid resulterade i minskad 

inkomst (Kao & Tsai 2013). Detta kan kopplas till vad WHO (2019) beskriver som 

miljö, finns det ett förhållande som genererar ohälsa bör detta i både praktik och teori 

bedömas och eventuellt justeras för att uppnå hälsa. 

I föreliggande studie berättade deltagare att de visste om att det inte fanns något som 

kunde bota knäartros men de hade en önskan om att behandlingen skulle lindra smärtan 

(Selten et al. 2016). Det finns olika behandlingsalternativ för knäartros och den initiala 

behandlingen är fysisk aktivitet i kombination med smärtstillande och/eller 

antiinflammatoriska läkemedel (Grønsleth et al. 2011). Trots att det fanns tydliga 

riktlinjer att följa i behandlingen av knäartros verkade inte alla patienter kunna följa 

dessa då deltagare tyckte det var svårt att sätta dessa rekommendationer i praktiken 

(Spitaels et al. 2016). Sjukgymnastik var något som valdes bort då det orsakade smärta, 
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inte gav tillräcklig förbättring och de upplevde att sjukvårdspersonal inte motiverade 

dom tillräckligt bra till att fortsätta (Spitaels et al. 2016). Detta kan kopplas till teorin 

där Martinsen (2008) beskriver att behandlingen behöver vara mer holistisk än specifik. 

Willman (2009) beskriver människan som en enhet av kropp, själ och ande som är unik 

och ska bemötas som den individ hen är. För att en människa ska lyckas med något 

krävs det att individen har en tro på sig själv (Rydholm Hedman 2009). Tidigare 

forskning har visat att motiverande samtal har visat sig göra det möjligt för patienter att 

tänka igenom beslut till förändring eller att hitta egna lösningar och strategier för att 

hantera sin situation. Motiverande samtal visade sig också ge möjligheten för patienter 

att starta en livsstilsförändring (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh 2011). 

 

Fysisk aktivitet och fysiska faktorer är inkluderat i det dagliga livet och i miljön 

människan vistas i (Rydholm Hedman 2009; WHO 2019). Författarna till denna 

litteraturstudie fann i resultatet att miljöanpassning var något som deltagare blev 

tvungna att göra. Att bli tvungen att skära ner på den fysiska aktiviteten ansåg deltagare 

i föreliggande studie vara en förlust i deras liv (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). 

Smärtan ledde till trötthet som i sin tur gav koncentrationssvårigheter och tog bort 

glädjen i att utöva fritidsaktiviteter (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). I 

föreliggande studie beskrevs det om träningsprogrammet inte kunde följas var det ändå 

viktigt för personer med knäartros att utföra vardagsmotion (Fernandes et al. 2013). 

Däremot var inte alla påverkade av sjukdomen, deltagare i föreliggande studie såg inte 

sig själv som “sjuk” eller att knäartrosen påverkade det dagliga livet just nu (Morden, 

Jinks & Ong 2017). Detta skulle kunna förklaras med det Willman (2009) skriver om att 

en människa kan uppleva att de hade en god hälsa trots att de hade till exempel en 

obotlig sjukdom lika väl som att en människa kan uppleva att de hade en dålig hälsa 

även fast de inte var sjuka. 

 

Sömnen har visat sig ha stor inverkan på det psykiska välbefinnandet och detta kan 

troligtvis leda till en ond cirkel om inte rätt hjälp fås. I föreliggande studie beskriver 

deltagare sina sömnsvårigheter på grund av smärta i knäna och att de kunde vakna av 

smärtan som sedan gjorde det svårt att somna om (Hawker et al. 2008; Nyvang, 

Hedström & Gleissman 2016). Detta ledde till trötthet dagtid och ibland var de tvungen 

att sova middag eller tvinga sig själv att vara ständigt aktiv under dagen för att inte 

somna (Nyvang, Hedström & Gleissman 2016). Den psykiska hälsan visade sig i 
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tidigare forskning hänga ihop med hur länge människor sover om de lider av en kronisk 

sjukdom (Lee et al. 2015). Stress, suicidtankar och psykiatrisk rådgivning var alla 

kopplade till hur länge deltagare sov (Lee et al. 2015). Suicidtankar upplevdes hos både 

män och kvinnor oavsett hur mycket eller lite de sov, dock visade det sig att kvinnorna i 

studien som sov 6 timmar eller mindre upplevde mer depressiva symtom än de som sov 

7-8 timmar, medan männens depressiva symtom inte påverkades av hur länge de sov 

(Lee et al. 2015).  

 

Föreliggande studie visade på att en sjukdom som knäartros gav inte bara symtom som 

fysisk smärta utan påverkade även det psykiska välbefinnandet, arbetslivet, de dagliga 

livet, familj och sociala relationer (Carmona-Terés et al. 2017; Hawker et al. 2008; Kao 

& Tsai 2012; Kao & Tsai 2013; MacKay, Jaglal, Sale, Badley & Davis 2014; MacKay, 

Sale, Badley, Jaglal & Davis 2016; Morden, Jinks & Ong 2017; Nyvang, Hedström & 

Gleissman 2016; Pouli, Das Nair, Lincoln, & Walsh 2014; Stone & Baker 2017). Detta 

kan förklaras enligt Martinsen (2008) teori där hon menar på att alla människor är unika 

och alla patienter behöver en individanpassad vård och omsorg, det är även viktigt att 

sjuksköterskan har förståelse och medkänsla för att patienten ska känna tillit till 

sjukvårdspersonalen. Tidigare forskning visar att tilliten till sjukvårdspersonal är viktig 

för att kunna ta emot erbjuden behandling, om inte sjukvårdspersonalen visar äkta 

intresse för patienten är de inte benägna att ta emot hjälp (Mortada, Abdul-Sattar & 

Gossec 2015). Vidare beskriver deltagare att en sympatisk person definieras som en bra 

lyssnare, är empatisk och är någon som visar intresse och förstår (Mortada, Abdul-

Sattar & Gossec 2015). Tidigare forskning visar att patienter föredrar att prata om sina 

psykiska besvär med en sjuksköterska just för att sjuksköterskor hade förmågan att 

lyssna (Hamnes et al. 2011). Detta kan förklaras med vad Asp & Ekstedt (2009) menar 

på om sjuksköterskan lyssnar uppmärksamt på patientens personliga upplevelse av 

sjukdomen och samtidigt uppmärksammar objektiva tecken kan mycket viktig 

information till omvårdnadsarbetet komma fram. Det kan också kopplas till teorin av 

Martinsen (2008) där hon menar på att centralt i omvårdnad är förståelse för den andras 

situation. Erfarenheter från smärta, illamående och att vara skadad med mera gör att det 

går att förstå patienten utifrån dennes situation eller från liknande erfarenheter 

(Martinsen 2008). I tidigare forskning har deltagare beskrivit sig själv som en hel 

människa trots att de lider av en kronisk sjukdom, att leva med en reumatisk sjukdom 

betyder inte att man är sjukdomen, man är mycket mer än så (Zangi et al. 2011). Det 
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kan kopplas till hur WHO (2019) definierar hälsa som inte enbart ska ses som utebliven 

sjukdom eller svaghet utan beskrivs som ett tillstånd där det mentala, fysiska och 

sociala välbefinnandet samspelar. 

 

4.3 Metoddiskussion 
 

För att beskriva hur personer med knäartros upplever det dagliga livet har författarna 

valt att använda en beskrivande design i föreliggande litteraturstudie. Detta är enligt 

författarna en styrka då syftet med att använda en beskrivande design i litteraturstudien 

är enligt Polit & Beck (2017) att på ett objektivt sätt berätta om personers upplevelser 

av till exempel knäartros. 

Svensk MeSH, som är en hemsida med ämnesord, användes för att översätta och få så 

relevanta ord som möjligt att söka med i sökstrategin. Det kan ses som en bekräftelse på 

att sökorden är rätt och en vinning för de sökningar som kommer att göras (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Databaserna Cinahl och PubMed användes att 

söka artiklar i då dessa är de databaser som är mest relevant för omvårdnadsforskning 

enligt Polit & Beck (2017). För att begränsa sökningarna användes det booleanska ordet 

AND, peer-reviewed, linked full text, engelska samt vara tillgängliga via Högskolan i 

Gävle i fulltext och sökningarna gjordes mellan 2008-2018 då det inte hunnits 

publicerats några artiklar för 2019. Begränsningen “tillgängliga via Högskolan i Gävle” 

i PubMed gjorde att träffarna blev färre vilket kanske kan vara en svaghet, men den 

valdes att användas ändå för att författarna skulle vara säker på att kunna få tillgång till 

artiklarna i full text och att de inte skulle vara spärrade på grund av fjärrlån.  

För att få ett objektivt resultat i denna litteraturstudie så användes artiklar som skrivits 

av forskaren/forskarna som själva utfört studien, så kallade primärkällor och artiklar 

som svarade på syftet och frågeställningen. Att använda sig av primärkällor är något 

som Polit & Beck (2017) rekommenderar till de som skriver litteraturstudier. 

Deltagarna skulle ha fått diagnosen artros, de skulle vara över 18 år och artiklarna skulle 

vara på engelska var de inklusionskriterier som författarna hade. Detta är en styrka då 

chansen att personer under 18 år sällan har fått diagnosen knäartros. Exklusionskriterier 

som författarna valde att ha med var människor som genomgått artroplastik och har 

artros i höften, dessa exklusionskriterier valdes för att begränsa sökningen till enbart 

artiklar om hur personer med knäartros upplever det dagliga livet, vilket inte kan göras 
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om personerna har genomgått operation eller har höftartros. Författarna skulle inte 

kunna svara på syftet och frågeställningen i resultatet om personer som genomgått 

operation eller personer med höftartros skulle vara inkluderade. För att ge resultatet en 

bra trovärdighet valdes dessa inklusions- och exklusionskriterier. 

Författarnas sökningar gav totalt 278 träffar, dessa reducerades efter att titel och 

sammanfattningen hade lästs igenom. För att stärka studiens trovärdighet togs artiklar 

som var sekundärkällor bort, då de enligt Polit & Beck (2017) inte är objektiva. Nästa 

steg blev att ta bort alla dubbletter och därefter i urvalsprocessen togs artiklar bort som 

inte beskrev hur personer med knäartros upplever det dagliga livet. Sist i 

urvalsprocessen använde sig författarna av en granskningsmall för att säkerställa att 

studierna svarade på syftet och frågeställningen. Efter sökningen återstod tio artiklar 

vilket kan tyckas vara lite men författarna har använt sig av granskningsmallar som 

bedömer kvaliteten på artiklarna, där författarna menar att samtliga artiklar håller en 

god kvalitet. Författarna använde sig även av en resultatmall, tabell 4 (bilaga 2) för att 

försäkra sig om att resultatet svarar på syftet och frågeställningen. Författarna menar att 

de fått fram ett resultat som är trovärdigt och av bra kvalitet. 

För att undvika misstag och för att göra denna litteraturstudie unik använde sig 

författarna av en steg för steg process. Det innebär att författarna började med att 

kritiskt granska varje artikel var för sig för att sedan utifrån resultatet få fram olika 

teman från varje artikel. Dessa teman bildades utifrån artiklarnas likheter och skillnader. 

Detta ser författarna som en styrka i sin litteraturstudie då Aveyard (2014) menar att 

detta är ett bra sätt att få struktur på sina artiklar och dess innehåll, det gör att författarna 

får en objektivitet i sitt arbete. För att få fram huvudrubriker till resultatet kodades 

artiklarna genom att numreras och kategoriseras utifrån teman, detta är ett bra sätt att 

använda för att få ordning och reda på artiklarna (Polit & Beck 2017). Enligt Polit & 

Beck (2017) är det viktigt att ha struktur på sitt arbete för att så småningom komma 

fram till en slutsats. Författarna till denna litteraturstudie diskuterade sedan vad de gjort 

för fynd i artiklarna och jämförde dessa för att utesluta missförstånd eller feltolkningar. 

Resultatet på samtliga artiklar utvärderades och följande huvudrubriker blev slutsatsen 

av diskussionen: Deltagares upplevelser av den fysiska smärtan, nedsatt psykiskt 

välbefinnande en komplikation från den fysiska smärtan med underrubrikerna: “nedsatt 

psykiskt välbefinnande”, “knäartros ger nedsatt sömnkvalitet” och “oro för framtiden”, 

knäartros begränsar arbetslivet samt det dagliga livet , med underrubrikerna 
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“Begränsningar i det dagliga livet”,” Negativ inverkan på det sociala livet” och 

“Knäartrosens inverkan på arbetslivet”. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Då artros har visat sig vara en av de tio mest invalidiserande sjukdomarna är det viktigt 

för sjuksköterskan att vara medveten om de stora spann av olika symtom sjukdomen 

ger. Det är viktigt att sjuksköterskan ser hela människan och inte bara sjukdomen då alla 

människor är unika och bär på sina egna upplevelser och erfarenheter. Vid sjukdom är 

det viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse för patientens situation och genom 

förståelse ökar chansen till en god omvårdnad. Som resultatet visade är det inte bara 

smärtsamt att leva med knäartros utan det kan också leda till nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Därför är det viktigt att lyssna på patienten och se hela människan som 

sjuksköterskan har framför sig. Denna litteraturstudie kan vara till hjälp i 

omvårdnadsarbetet av människor som har artros då den ger förståelse i hur sjukdomen 

upplevs från ett patientperspektiv. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  
 

I studierna från resultatet visade det sig att samtliga deltagare med knäartros upplevt 

smärta och nedsatt psykiskt välbefinnande som mer eller mindre begränsat det dagliga 

livet. Med tanke på detta resultat skulle det vara intressant att se vad patienterna önskar 

få ut utav vården genom att göra en kvalitativ studie. Det skulle även vara av intresse att 

ta reda på hur personer med knäartros upplever mötet med vården.  

4.6 Slutsats  
 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet berördes av att leva med knäartros. Det nedsatta psykiska välbefinnandet 

beskrevs som en komplikation av den fysiska smärtan. Att leva med knäartros visade ett 

brett spektrum av känslor. Vid sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse 

för patientens situation och genom förståelse ökar chansen till en god omvårdnad. 

Därför är det viktigt att lyssna på patienten och se hela människan som sjuksköterskan 

har framför sig. 
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