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Abstrakt 

Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av klimatvård och klimatvårdens effekter hos 

patienter med reumatoid artrit (RA).  

Metod: En kvalitativ ansats valdes för studien. Två män och sex kvinnor som 

rehabiliterats med klimatvård intervjuades enligt en semistrukturerad intervjuguide. 

Texten analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och tio underkategorier. 

De intervjuade upplevde klimatvården positivt. Träningen upplevdes smärtfri, intensiv, 

varierad och individanpassad. Patienternas upplevelse var att de presterade maximalt 

under träning och rycktes med av personalens entusiasm och uppmuntran. Patienterna 

kände sig delaktiga i målsättning och val av behandling samt upplevde att personalen 

fångade upp individuella behov. Det fanns en känsla hos patienterna av att bli sedd och 

bekräftad av personalen. Sjukdomsinformation i grupp och individuellt erhölls vilken 

upplevdes individanpassad. Omgivningen beskrevs av patienterna som vacker och 

klimatet skönt vilket ansågs stimulera till fysisk aktivitet samt till att må bra. Patienterna 

hade roligt tillsammans och fick nya vänner som de delade erfarenheter med. Vidare 

fanns en känsla av grupptillhörighet och att inte känna sig ensam sjuk bland friska. Att 

slippa vardagssysslor och ha tid för sig själv upplevdes positivt.  

Sammanfattning: Flera olika faktorer bidrog till positiv upplevelse av klimatvård. 

Klimat, omgivning, fysisk aktivitet, socialt sammanhang, personalens engagemang och 

sjukdomsinformation beskrevs interagera och tillsammans resultera i en känsla av att 

må bra, förbättrad fysisk funktion, minskade symtom, ökad självkänsla och ökad 

motivation till träning. Förslag för framtida forskning är att undersöka hur de olika 

faktorerna påverkar RA patienters sjukdom och livskvalitet samt hur faktorerna 

interagerar.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, innehållsanalys, klimat, motivation, reumatisk sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract  

Purpose: To examine how patients with rheumatoid arthritis (RA) experienced climate 

care and its effects.  

Method : A qualitative approach was chosen for the study. Two men and six women 

were interviewed according to a semi structured interview guide. The text was analyzed 

using a manifest content analysis.  

Results: The analysis resulted in four categories and ten subcategories. The 

interviewees experienced climate care positively. The training was perceived to escalate 

gradually and was complemented by passive treatment. The patients felt that they 

performed maximum during training and was carried away by the staff's enthusiasm and 

encouragement. The patients felt involved in goal setting and choice of treatment and 

the staff noticed individual needs. There was a feeling among the patients of being seen 

and confirmed by staff. Information about the disease was obtained in groups and 

individually and was perceived as individualized. The climate and beautiful 

surroundings was considered to encourage physical activity and a feeling of well-being. 

Patients made new friends, had fun together and also shared experience about their 

disease. Further a sense of belonging to a group was described and a feeling of not 

beeing the only one to be sick among healthy. Not having to do everyday tasks and to 

have time to yourself were perceived positively. 

Summary: Several factors contributed to the positive experience of climate care. 

Climate, environment, physical activity, social context, staff involvement and disease 

information was described to interact and together result in a sense of well-being, 

improved physical function, reduced symptoms, increased self-esteem and increased 

motivation to exercise. Proposals for future research is to examine if the various factors 

affect RA patients' illness, quality of life and how climate, environment, physical 

activity, social context, staff involvement and disease information may interact. 

 

Keywords: climate, content analysis, motivation, physical activity, rheumatoid desease. 
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Inledning 
 

Rehabilitering i varmt, torrt och stabilt klimat, klimatvård, har bedrivits för svenska patienter 

med reumatoid artrit (RA) sedan 60-talet och är en omtyckt rehabilitering enligt författarens 

erfarenhet som sjukgymnast. Vad är det som gör behandlingen attraktiv? Behandlingsresultat 

som leder till förmåga att leva ett normalt liv, klara sig självständigt och utan hjälp i 

vardagsaktiviteter (ADL) samt att må bra (beskrivs bland annat som en känsla av lätthet, vara 

glad och lycklig och att ha förmågan att njuta av livet) är viktiga för RA patienter enligt 

Ahlmén et al. kvalitativa studie 2005 (1). Leder klimatvård till dessa viktiga 

behandlingsresultat för RA patienter? Kunskap om klimatvårdens effekter på fysisk funktion, 

symtom och livskvalitet är kända men vilka upplevelserna är utöver det saknas. Med denna 

kvalitativa studie vill författaren undersöka vilka upplevelser och effekter RA patienter 

upplever sig ha av klimatvård. Resultaten kan eventuellt användas för att stimulera till 

utveckling av interventioner och utvärderingsinstrument för RA patienter. 

 

1. Bakgrund 

1.1 Reumatoid Artrit 

Reumatoid artrit (RA) är en systemisk autoimmun sjukdom som drabbar ca 0,5-1% av 

populationen med olika geografisk spridning. RA är vanligare hos kvinnor än män och 

debuterar vanligen mellan 45-65 års ålder (2). Orsaken till RA är en kombination av 

autoimmuna reaktioner, genetik och miljö där den exakta etiologin inte är känd. Ärftlighet till 

att utveckla RA är 60 %. Av flera olika livsstilsfaktorer är rökning den största riskfaktor för 

att utveckla och påverka förloppet av sjukdomen (3). Medelhavsdiet, det vill säga konsumtion 

av fisk, vitt kött, frukt, nötter, bönor, olivolja och kokade grönsaker, föreslås minska risken 

för att utveckla RA (2). 

 

RA orsakar synovial inflammation i lederna vilket leder till leddestruktion och leddeformitet . 

I längden ses ofta nedsatt fysisk funktion med minskad ledrörlighet, muskelstyrka och 

kondition vilket leder till svårigheter i ADL samt har en negativ psykosocial påverkan och 

därigenom minskad livskvalitet (4). Flera organ och system kan också vara påverkade. RA 

patienter med en svårare form av sjukdom har ofta extraartikulära sjukdomar, till exempel 

pericardit, vasculit och Sjögrens syndrom samt ökad dödlighet i främst hjärt- och 
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kärlsjukdomar (3,5,6). Förhållandet med minskad muskelmassa och ökad fettvävnad ses hos 

RA patienter. Förklaring till ökad dödlighet hos RA patienter anses vara minskad 

muskelmassa och ökad fettvävnad vilket är associerat med försämrat immunsystem och 

lungfunktion, osteoporos, insulin resistans samt metabolt syndrom (7). Sjukdomen går 

vanligtvis i skov med perioder av lägre eller högre sjukdomsaktivitet (8). Symtomen vid RA 

är bland annat smärta, ledsvullnad, morgonstelhet och extrem trötthet (9). 

 

Tidig diagnos av RA ställs enligt European League Against Rheumatism (EULAR) med 

hänsyn till ledengagemang, antal engagerade leder, vilken typ av involverade leder, duration 

av symtom, halt av autoantikroppar och akut-fas reaktorer i serum. I ett senare skede av 

sjukdomen verifieras RA med röntgenfynd av engagerade leder (10). Prognosen av RA är 

svår att förutsäga i varje enskilt fall (8), men RA patienter med positiva genetiska faktorer har 

ofta svår destruktiv sjukdom och extraartikulära sjukdomar (3). Remission av sjukdomen ses 

i 10-50 % hos patienter med tidig RA där behandling initieras 3-6 månader efter debut (6). 

Smärtan tycks inte förändras över tid men morgonstelheten minskar. Fysisk funktion 

försämras med ökade svårigheter i ADL men inom ramen för att klara sig självständigt. 

Patienter med skov i sjukdomen behåller funktion bättre än patienter med kroniskt aktiv 

sjukdom (8). Den förväntade överlevnaden hos RA patienter är 3-10 år kortare än hos den 

övriga befolkningen på grund av komorbiditet. Det gäller framförallt patienter med svår 

destruktiv RA i kombination med tidig debut av sjukdomen (2).  

 

1.2 Behandlingsprinciper vid RA 

Medicinering är huvudbehandling vid RA där målsättningen initialt är remission av 

sjukdomen (5). Om remission inte uppnås är målsättning vid behandling att kontrollera 

sjukdomsaktivitet, minska symtom så som smärta, förhindra eller kontrollera destruktion av 

leder, förhindra funktionsnedsättning, bibehålla funktion för att klara ADL och maximera 

livskvalitet (5,6). För att uppnå målen rekommenderas behandling av ett multidisciplinärt 

team bestående av framför allt reumatolog, leg. sjuksköterska, leg. sjukgymnast, leg. 

arbetsterapeut, och fotvårdare. Behandlingsstrategier som föreslås är till exempel:  

 Patientutbildning. 

 Beteendestrategier för att minska belastning på leder och spara energi.  

 Dynamisk träning.  
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 Vattengymnastik. 

 Ortoser. 

 Ortopediska inlägg/skor. 

 Kognitiv beteendeterapi. 

 Daglig multidisciplinär rehabilitering för patienter med svår eller aktiv RA.  

 Symtomlindring med TENS, värme eller kyla.  

(6,11,12). 

 

Medelshavsdiet anses skydda mot svår form av RA (2) och har visats minska RA patienters 

symtom (13). Viktiga behandlingsresultat för RA patienten är minskad smärta, ökad rörlighet 

och ökad styrka samt behandlingsresultat som leder till förmågan att ”leva ett normalt liv”, 

”klara ADL utan hjälp” och ”att må bra” (1). 

 

1.3 Träning som behandling vid RA 

Olika former av träning rekommenderas vid RA då det i ett tidigt stadium av sjukdomen ses 

nedsatt ledrörlighet, muskelstyrka och kondition (4). Träning är både säkert och fördelaktigt 

för RA patienter (14). Det bedöms säkert eftersom ingen ökning av sjukdomsaktivitet ses och 

ingen leddestruktion påvisas av träning (15,16,17). Fördelaktigt på så sätt att ledrörlighet, 

muskelstyrka och kondition ökar samt att sjukdomsaktivitet minskar (16). Styrketräning 

förbättrar förhållandet mellan muskelmassa och fettvävnad vilket är fördelaktigt ur 

hälsosynpunkt för RA patienter med hänsyn till den ökade risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

som annars föreligger (7). Styrketräning rekommenderas till 50-80 % av maximal volontär 

kontraktion 2-3 gånger i veckan. Träningen kan vara statisk eller dynamisk. 

Konditionsträning rekommenderas att vara medel till hård, 60-80 % av maximal puls 3 

gånger i veckan, 30-60 minuter för att ge effekt. Vid båda formerna av träning 

rekommenderas progression från den initialt lägre rekommendationen (18). Vattengymnastik 

två gånger i veckan under 12 veckor ökar muskeluthållighet i övre och nedre extremiteter hos 

RA patienter. Även livskvalitet kan förbättras av vattengymnastik, men ses först efter en 

längre tid (19). Vattengymnastik rekommenderas även för att minska smärta och öka 

självkänsla (20).  
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1.4 Klimatvård 

Klimatvård är vård som ges i ett specifikt klimat där klimatets effekt på sjukdomen 

inkluderas i behandlingen. Temperatur, luftfuktighet och väderförändringar är olika 

klimatfaktorer som tas hänsyn till vid klimatvård. Då klimatvård erbjuds i ett varmt, stabilt 

soligt och torrt klimat är klimatet en del i behandlingen vilket är fallet då klimatvård erbjuds 

för olika reumatiska sjukdomar (21). De behandlingar som erbjuds vid klimatvård är intensiv 

sjukgymnastik, vattenträning, patientutbildning, självträning, gruppträning och självassisterad 

gruppterapi (22-24). Klimatvård utförs av multidisciplinära team och har visats effektiv vid 

rehabilitering av reumatiska sjukdomar med resultat som förbättrad fysisk funktion, minskade 

symtom av smärta och stelhet, ökad rörlighet, ökad gripstryka och förbättrad balans (20,22-

24). 

 

1.5 Problemformulering 

Svenska RA patienter erbjuds klimatvård sedan 60-talet i syfte att minska symtom, förbättra 

ADL och öka livskvalitet. Klimatvård utförs av multidisciplinära team och har visats effektiv 

som rehabilitering av reumatiska sjukdomar. Träning är huvudbehandling i klimatvård (20-

24). Det finns kunskap om träningens positiva effekter på RA patienters symtom, fysiska 

funktion och livskvalitet (14,18,19). Däremot saknas kunskap om klimatets påverkan på RA 

patientens upplevda hälsa samt vilken upplevelse RA patienten har av klimatvård. Med denna 

kvalitativa intervjustudie ville författaren undersöka hur RA patienter upplever klimatvård 

och vilka hälsoeffekter de upplever. Detta för att öka förståelsen och därmed eventuellt 

förbättra utvecklingen av lämpliga interventioner och utvärderingsinstrument.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att få förståelse för och beskriva RA patienters upplevelse av 

klimatvård och klimatvårdens effekter. 

 

1.7 Frågeställning 

1. Hur upplevde patienter med RA klimatvård? 

2. Vilka upplevda hälsoeffekter hade patienter med RA av klimatvård? 
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2. Material och metod 

En kvalitativ ansats valdes för studien. Två män och sex kvinnor intervjuades enligt en 

semistrukturerad intervjuguide. Texten analyserades utifrån kvalitativ manifest 

innehållsanalys.  

 

2.1 Deltagare 

Åtta av nio tillfrågade patienter rekryterades från en rehabiliteringsanläggning utomlands 

med klimatvård under hösten 2013 och våren 2014. Patienter med diagnosen RA som var 

över 18 år tillfrågades av sin behandlande sjukgymnast om författaren fick lov att kontakta 

vederbörande för information om studien. Därefter kontaktades patienterna. Patienterna 

bestod av sex kvinnor och två män. Åldern var mellan 41-65 år där sjukdomsdebuten 

varierade mellan sju månader och 16 år. Fyra patienter var första gången på klimatvård och 

fyra patienter hade en till fem klimatvårdsperioder sedan tidigare. Samtliga patienter var 

bosatta i eller i närheten av en storstad. Patienterna som vistades på klimatvården under 

samma period var bosatta i samma region i Sverige. De arbetade i varierande grad från 50 % 

till 100 %, var arbetssökande eller pensionerade. Socialt varierade situationen mellan 

ensamstående med barn, gift med barn, gift med utflugna barn till ensamboende. Sex av åtta 

patienter var akademiker.  

 

2.2 Rehabiliteringsprogram 

Klimatvården varade i fyra veckor med rehabilitering fem dagar i veckan mellan klockan 

halv nio och klockan fem. En dag innehöll tre till sex aktiviteter varav minst två var någon 

form av träning. Programmet innehöll bland annat föreläsning, samtal individuellt och i 

grupp, träning, avspänning och individuell behandling. Schemat individanpassades efter 

patientens önskemål och målsättning med vistelsen. Träningen bestod av vattengymnastik, 

stavgång, rörlighetsträning, fotgymnastik, handträning, gymträning i grupp, spinning, 

indivuduella träningsprogram, qi gong, avspänning, yoga, balanspass, danspass, pilates och 

core och patienterna deltog i valda träningpass utifrån önskemål och målsättning med 

vistelsen. Behandlande personal var leg. sjukgymnast, leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska, 

beteendevetare, hälsopedagog och leg. läkare fanns till hands vid behov. 
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2.3 Procedur 

Data insamlades i form av en intervju med öppna frågor när patientens klimatvårdsperiod var 

avslutad. Innan intervjun fick patienterna skriftlig och muntlig information om studien. 

Intervjun genomfördes på en av patienten vald plats. Fem patienter intervjuades på en klinik i 

Stockholm, en patient intervjuades i sitt hem och två per telefon. Intervjuerna pågick mellan 

december 2013 och mars 2014. Författaren ställde frågor utifrån en intervjuguide (Bilaga 1). 

Intervjuguiden innehöll frågor om hälsa, fysisk förmåga och klimatvård som helhet. 

Intervjuerna pågick i ca 15-50 minuter. Alla patienter gavs möjlighet att prata så länge de 

önskade utan tidsrestriktion. Efter varje intervju tillfrågades patienten om hon/han hade något 

att tillägga. Intervjun spelades in digitalt och transkriberades ordagrant av författaren till 

studien. För att testa intervjufrågor och intervjuteknik genomfördes en provintervju på en av 

patienterna. Provintervjun inkluderades i studien eftersom inga förändringar gjordes i 

intervjuguiden efter provintervjun.  

2.4 Analys 

Texten analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (25).  

Analysens olika steg: 

 Analysen startade med upprepade genomläsningar av intervjutexten för att få en 

känsla för helhet och innehåll. 

 Därefter gjordes en systematisk genomgång utifrån syftet, där meningsenheter 

identifierades i texten och noterades (innehållet sorterades). 

 Meningsenheter kondenserades, det vill säga texten reducerades utan att dess 

innebörd gick förlorad, texten blev mer abstrakt. 

 Efter kondensering genomfördes kodning (texten grupperades). 

 I nästa steg sorterades koderna i gemensamma drag, i huvudkategorier och 

subkategorier (låg nära ursprungstexten, beskrivning av innehåll) (tabell 1). 

 Texten lästes igen för att styrka de kategorier som analyserats fram vilka förstärktes 

med citat. 

Kategorierna diskuterades med handledaren, som även läst intervjumaterialet, för att stärka 

tillförlitligheten. 
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Tabell 1. Översikt av innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkatagori Kategori 

 

Man kommer bort och 

får ägna sig åt sig själv 

hela tiden och sitt 

välbefinnande eller leta 

efter välbefinnande kan 

vi säja. 

Komma bort och 

få tid för sig 

själv och sitt 

välbefinnande 

Egen tid Kvalitetstid Effekter av 

klimatvård 

Ja och jag som då aldrig 

tränar någonting här 

hemma fick ju massa 

aha upplevelser över 

saker som faktiskt var 

riktigt roliga. 

Det var roligare 

än väntat med 

träning 

Rolig träning Konkreta 

verktyg 

Fysisk 

aktivitet 

Så det var en höjdare 

både å träffa folk och 

vattengympa ja det var 

roligt.  

Roligt att träffa 

folk och träna 

vattengymnastik 

Roligt 

tillsammans 

Gemenskap Socialt 

sammanhang 

Men där hade vi också 

individuella träffar och 

där pratade vi ergonomi 

Individuell 

genomgång av 

ergonomi 

Ergonomi Symtom-

hantering 

Få och tillägna 

sig kunskap 

 

2.5 Etiska aspekter 

Ett rådgivande yttrande har begärts och har godkänts av etikkommittén sydost dnr EPK 199-

2013. Deltagandet i studien var frivilligt och patienterna informerades både muntligt och 

skriftligt att de när de så önskade kunde avbryta deltagandet utan förklaring. Patienterna 

informerades även om att intervjun spelades in och att allt material var konfidentiellt samt 

förvarades så att endast författaren hade tillgång till materialet. Intervjuerna raderades efter 

att studien avslutats. Patienterna fick en skriftlig information som signerades med 

medgivande till att delta i studien (Bilaga 2). Klinikchefen var informerad och har gett sitt 

skriftliga samtycke till studien (Bilaga 3). 

 

3. Resultat 

Analysen av samtliga intervjuer resulterade i 10 underkategorier och fyra kategorier som 

beskriver patientens upplevelse av klimatvård och klimatvårdens effekter. Kategorierna var: 

1. Fysisk aktivitet, 2. Socialt sammanhang, 3. Få och tillägna sig kunskap, 4. Effekter av 

klimatvård. Resultatet beskrivs i kategorier och underkategorier samt tillstyrks med citat. 
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3.1. Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan delas in i tre subkategorier 1) konkreta verktyg, 2) stimulans till träning 

och 3) personalens bemötande. 

 

3.1.1 Konkreta verktyg 

Samtliga patienter berättade om ett intensivt schema med flera olika träningspass av varierad 

intensitet dagligen. Träningen upplevdes påverka hela kroppen och var varvad med 

avspänning.  

 

”…man tränar i fyra veckor mellan nio och fem, det är fem sex pass om dagen med träning, 

olika sorter och så är har man avslappning där emellan. Återhämtning som är viktigt…från 

början är det rätt så kämpigt att sätta igång att träna så där hårt…” 

 

Patienterna beskrev att de tränade intensivt och att de tog i allt vad de kunde. 

 

”…sen tror jag också, jag tänker lite på hur man är själv. Jag är så där nästan, när jag 

kommer igång nästan överdrivet. Att jag liksom, jag ska göra allting, men jag upplever att 

det är det som ger resultat. Att jag liksom, jag är med på alla…alla passen…eh…och jag är 

med till hundra procent.”  

 

Träningen upplevdes också vara rolig, speciellt vattengymnastik som även upplevdes mjuka 

upp kroppen. Fyra patienter njöt av gruppträning utomhus och stavgång på strandpromenaden 

vilket höjde träningsmotivationen. Alla patienter beskrev att de fick alternativa övningar 

under grupp-passen för att träna smärtfritt och att de fick individanpassade träningsprogram.  

 

”Sjukgymnasterna eh…hade fokus på individ även om dom jobbade i grupp” 

Prövade olika saker, korrigerade under tiden så att det bara skulle bli bättre och bättre. Inte 

bara i grupp utan enskilt, väldigt mycket enskilt, alltså på individnivå. De var oerhört 

duktiga.” 

 

Alla patienter fick individuell behandling av personalen. Behandlingen var antingen passiv 

eller aktiv utifrån patientens behov och behandlingen upplevdes positiv. 

 

”Själv har jag då problem med nacken…eh…och han gjorde stordåd med nacken måste jag 

säga, verkligen.” 
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3.1.2 Stimulans till träning 

Upplevelsen att bli stimulerad till träning var samstämmig. Fyra patienter upplevde att de 

blev peppade och rycktes med i träningspassen tack vare entusiasmen, glädjen och humorn 

hos personalen och gruppen. 

 

”L ledde ju några vattengympa, våtvästträning och gympa ute och hon var också…. Skitbra! 

om man får säga så. Väldigt positiv! Väldigt så här, hon fick igång alla…eh…gjorde det 

roligt.” 

 

Trots att träningen upplevdes tuff fanns en känsla av att klara av träningen hos sex patienter. 

 

”Han fokusera och han fick mig att göra saker som jag kanske inte riktigt trodde”.  

 

Tre patienter berättade om känslan av att vara priviligierade att få åka på denna rehabilitering 

och därför ville prestera maximalt under vistelsen som gengäld. Alla patienter upplevde att de 

kom igång med träning och planerade att fortsätta träna efter hemkomsten. Vacker omgivning 

och fint väder upplevdes leda till rörelseglädje hos sex patienter vilket stimulerade till 

träning. 

 

3.1.3 Personalens bemötande 

Upplevelsen av personalens positiva bemötande var samstämmig. Personalen upplevdes vara 

glad och ha humor vilket smittade av sig i gruppen. Vidare upplevdes personalen vara kunnig 

och professionell samt genom sitt engagemang i patienterna påverka att patienterna 

presterade maximalt under träningspassen.  

 

”Dom är olika personer men dom är ju också väldigt… ”commited” om man säger, till oss. 

De vill ju verkligen att vi ska må bättre och lära oss och så där…” 

 

Två patienter upplevde att de hade blivit peppade och motiverade under träning tack vare 

personalens entusiasm och att det var personalens entusiasm som hade bidragit till deras 

positiva resultat i de fysiska testerna. Sex patienter upplevde att personalen arbetade 

pedagogiskt för att påverka fysisk aktivitet positivt. 

 

”Därför det lite personligt men ah…det var bra rörelse, hon är jätteduktig att träna, visa, 

förklara.” 
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Två patienter berättade om upplevelsen att få energi från personalen. Alla patienter berättade 

om möte med personal där det endast skedde fysiska kontroller vid in- och utskrivning. 

Mötena upplevdes bra då det gjordes vad som pateinterna förväntat sig. En patient beskrev att 

ett möte inte var bra då deras personkemi inte stämde. 

 

Sammanfattning: 

Träningen upplevdes smärtfri, varierad och tuff. Den individanpassades och stegrades 

succesivt och kompletterades med passiv behandling. Patienterna upplevde att de kom igång 

och klarade av träningen. Alla patienter kände sig motiverade till träning. De rycktes med av 

personalens entusiasm och blev peppade under träningen. Personalens bemötande 

tillsammans med vacker omgivning och fint väder stimulerade patienterna till fysisk aktivitet.  

 

3.2. Socialt sammanhang 

Socialt sammanhang kan delas in i två underkategorier 1) att lära av varandra och 2) 

gemenskap. 

 

3.2.1 Att lära av varandra 

Upplevelsen av att få och ge stöd, dela erfarenheter och att diskutera sin sjukdom framkom. 

Diskussioner med de andra patienterna om symtom och behandlingar upplevdes positivt. På 

så sätt fick patienterna tips om alternativ medicinering, operationsmöjligheter, nya 

hjälpmedel för smärtlindring och behandlingsalternativ. Att dela erfarenheter om sin sjukdom 

och att upptäcka att man inte är ensam om sina besvär upplevdes positivt. 

 

”Så att det är det, den biten med att man pratar sjukdomar och erfarenheter är ju väldigt bra 

då. Man ska passa på…då och lyssna.” 

 

”Man tittar på sina händer och fötter hur dom ser ut, ja du har likadant och det ser så ut för 

dig också, har detta med sjukdomen att göra…” 

 

En patient upplevde förmågan av att ge stöd till yngre i samma situation och förmedlade 

vikten av att acceptera sin kropp.  
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3.2.2 Gemenskap 

Samtliga patienter berättade om positiva upplevelser i gemensamma aktiviteter tillsammans 

med andra patienter i gruppen. De hade roligt tillsammans och umgicks på kvällar och helger 

med restaurangbesök, stavgång på strandpromenaden, självträning och utflykter. 

 

”Så jag mår bättre nu och det klart man gör det, man har fått mycket D-vitamin som helst 

och träffat glada människor och haft ett socialt umgänge som varit fantastiskt…” 

 

Fem patienter beskrev att de fick stöd av gruppen och att de fick nya vänner. Flera berättade 

att de hade kontakt med de nya vännerna efter hemkomsten och att de gav och fick stöd av 

varandra i framför allt träning. Tre patienter beskrev känslan av att bli förstådd, inte behöva 

förklara och inte vara ensamma om sin sjukdom. En patient upplevde att hon fått hopp om 

framtiden efter samtal och umgänge med andra i samma situation. 

 

”Det var ingen som tyckte det var konstigt när man var ute och gick på kvällen, att man 

behövde vila och så där, om det var någon som behövde det. För det var liksom, det fick ta 

den tid det tog, för alla, alla hade varit eller var där. Det här att behöva pausa…men jag 

menar, det är just det här att man inte är ensam om att vara sjuk bland alla friska människor 

liksom. Och förståelse, man pratar skov och mediciner och kräker ur sig på några dar och 

sen så är det bra liksom.”  

 

En patient kände sig periodvis ensam och två patienter beskrev viss irritation i gruppen efter 

några veckor. En patient var irriterad på en annan patients uppförande mot vårdpersonalen 

och den andra upplevde irritation mellan andra patienter. De beskrev att umgänget var 

intensivt både dagtid, kvällstid och helger och att det tärde på gemenskapen efter en tid. Två 

patienter upplevde det skönt att ha eget rum på grund av det intensiva umgänget under 

rehabiliteringsvistelsen.  

 

Sammanfattning: 

Patienternas uppfattning om gruppen var framför allt att dela erfarenheter och ha roligt 

tillsammans samt att de fick nya vänner. Gruppen var ett stöd under vistelsen och de nya 

vännerna var ett fortsatt stöd för träning efter hemkomsten. Vidare beskrevs en känsla av 

grupptillhörighet och att inte känna sig ensam sjuk bland friska. 
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3.3. Få och tillägna sig kunskap 

Få och tillägna sig kunskap delas in i två underkategorier 1) symtomhantering och 2) 

delaktighet och bekräftelse. 

 

3.3.1 Symtomhantering 

Att få råd, redskap att hantera sin sjukdom och sjukdomsinformation samt copingstrategier 

genom föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella träffar med personalen beskrevs av 

alla deltagare.  

 

”Mycket pedagogisk, mycket bra föreläsningar, ehm…vi hade föreläsningar om handen, om 

foten , om sjukdomskunskap, kost …och rubbet var verkligen ypperligt.” 

 

”Jag fick ju dels fysiska tips, fysisk, fysiska saker; gör de här övningarna det är bra. Gör de 

på det här sättet, men sen också teori ifrån dom. Det beror på det här. Det ah…tänkt på det 

och så vidare. Som inte har så mycket med fysiska saker att göra men mera vad beror det på 

och varför …och dom gav ju, dom gav en del teoripass …alltså i grupp som var väldig 

nyttiga. Väldigt matnyttiga” 

 

De flesta patienterna tyckte att föreläsningarna var mycket bra. Två patienter berättade om 

föreläsningar som ledde till insikt om sina symtom och ökad kroppsmedvetenhet. Några 

patienter upplevde att informationsflödet var stort med flera sjukdomsföreläsningar. Först 

framåt tredje veckan började patienterna kunna ta till sig all information om kost, träning, 

ergonomi och medicin. Tre patienter beskrev att de bättre kunde tillgodogöra sig information 

om sjukdomen tack vare att de varit på klimatvård tidigare. En patient upplevde att viss 

information under föreläsning var svår att förstå på grund av dialekt hos vårdgivaren. 

 

3.3.2 Delaktighet och bekräftelse 

Upplevelsen att personalen såg vad som behövdes för just den enskilda individen var 

samstämmig. En patient beskrev en lättnad av att äntligen få bekräftelse för att sitt kostintag 

var bra. Fem patienter upplevde sig bli sedd av vårdpersonalen individuellt och i grupp. 

Under gruppträning erhölls individuella råd om alternativa övningar vid eventuell smärta så 

att hela träningspasset kunde genomföras, vilket gjorde att patienterna kände sig delaktiga i 

träningspasset och i gruppen. 

 

”Hon var observant och såg när man hade det besvärligt och kom och med tips: gör så här i 

stället, om inte det går och så.” 
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Fyra patienter beskrev hur rehabiliteringen och informationen anpassades efter deras 

individuella behov och att det fanns en lyhördhet för enskilda önskemål. En del grupp-pass 

ersattes av annan träning efter önskemål och individuella övningar erhölls. Två patienter 

visste vad de ville ha hjälp med och var delaktiga i besluten om val av behandling. Flera 

patienter upplevde att beslut om gemensam målsättning för hela vistelsen togs av både patient 

och personal. Två patienter upplevde att det var bra att få tycka till om vilken behandling som 

behövdes och vilken typ av träning som var viktigast samt att de gemensamt satte upp mål. 

En patient beskrev att hon blev uppmärksammad av personal att hon klarade av träningen på 

ett positivt sätt. 

 

”…sen så sa hon att det där gick ju jättebra. Jag kunde ju vara med på jättemycket. Du 

klarar jättemycket. Du kunde rörelserna och du förstod hur du skulle göra så det gav väl dig 

jättemycket? Och sen var det ju dom den passet som jag liksom… ville missa minst.” 

 

Sammanfattning: 

Patienterna fick information i grupp och individuellt vilket de upplevde var anpassat efter 

deras sjukdom. Flera patienter kom på så sätt till insikt om hur de kunde hantera sina 

symtom. Patienterna var delaktiga i målsättning och val av behandling. Personalen fångade 

upp och bekräftade individuella behov. Det fanns en känsla hos patienterna av att bli sedd och 

bekräftad av personalen. 

 

3.4. Effekter av klimatvård  

Effekterna av klimatvård kan delas in i tre underkategorier 1) kroppsliga effekter, 2) 

känslomässiga effekter och 3) kvalitetstid. 

 

3.4.1 Kroppsliga effekter 

Alla patienter beskrev att de under klimatvårdsvistelsen hade mindre symtom och att det 

kändes lättare i kroppen. Att symtom så som smärta, stelhet och trötthet minskade upplevdes 

vara det varma vädrets och den intensiva träningens förtjänst. De upplevde förbättrad fysisk 

funktion med ökad styrka, rörlighet och uthållighet. Det visade sig bland annat som förbättrad 

handfunktion och ökad gångförmåga. En patient beskrev förmågan att åter kunna öppna en 

burk och tre patienter beskrev förmågan att gå snabbare och längre utan att behöva vila. En 

patient upplevde att träning minskade smärta vilket möjliggjorde ökad träningsmängd. 
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”…man kommer igång, man blir rörlig, man blir piggare, man blir mindre…eh…får mindre 

ont…” 

 

En patient sov bättre tack vare minskad smärta och kände sig därför utvilad dagtid. En annan 

patient upplevde förbättrad funktion men att aktiviteten fortfarande var begränsad men var 

nöjd ändå. 

 

”Alltså jag har ju inte kunnat gå på tå och jag kan ju inte gå på tå nu heller men jag kan ju, 

jag har kommit...jag har börjat att kunna... resa upp hälen lite grann. Det känns ju väldigt 

bra.” 

 

Alla patienter berättade att mätresultaten av olika fysiska funktioner förbättrats vilket ansågs 

vara ett kvitto på den förbättring de upplevde och det förstärkte den positiva upplevelsen av 

att må fysiskt bra. Till exempel kände sig alla patienter rörligare och fick mätvärden på att 

rörligheten var förbättrad vilket gjorde dem glada. En patient upplevde sig se friskare ut med 

solbränna och en annan att smärtan inte syntes. 

 

”När jag kommer dit är jag ju …ganska så orörlig, och när jag åker därifrån så… är jag 

liksom….det syns nästan inte på mig att jag, att jag har ont.” 

 

Efter tre veckor kände sig patienterna slitna av all träning men i fjärde veckan hade kroppen 

vant sig vid att ta i och de positiva fysiska effekterna av klimatvården visades. En patient 

upplevde att klimatvården vände det skov som precis börjat med svullnad och smärta i 

småleder strax innan starten av rehabiliteringsvistelsen. Flera patienter berättade att symtom 

med ledsvullnad och stelhet återkom direkt vid hemkomsten till kallt och fuktigt klimat. 

 

3.4.2 Känslomässiga effekter 

De känslomässiga effekterna av klimatvård var samstämmiga. Alla mådde bra och det 

beskrevs bland annat som att vara glad, njuta av livet och ha roligt.  

 

”Men bara vara och å…så att säga …då är värme bättre för mig. Min sjukdom…ja alltså jag 

är mera eh….jag vet inte, endorfinerna spritter väl mera liksom, man mår, jag blir glad, 

gladare. ” 
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Även att ha mer energi och att vara pigg nämndes samtidigt med att de var gladare. Några 

patienter hade återfått livsglädjen och berättade att de haft roligt i socialt umgänge 

tillsammans med de andra patienterna. 

 

”Jag har glömt när jag sist var så positiv och jag skrattade, jag är tillbaka i livet” 

 

Sex patienter beskrev att de var mer avslappnade av solen vilket var skönt för själen och det 

gjorde att de mådde bättre. En patient upplevde att avslappningen ledde till ökad förmåga att 

ta till sig information. De flesta patienter förstod sitt behov av träning och kom till insikt med 

att de hade möjlighet att påverka sin sjukdom med träning. Alla patienter berättade att de 

hade ökad motivation till träning under vistelsen tack vare att träningen var rolig och de hade 

motivation till att fortsätta träna efter hemkomsten. 

 

”…så jag tänker att jag vill fortsätta att kämpa och röra på mig, att livet fortsätter.” 

 

Två patienter beskrev att de genom förändrat tankemönster och anpassning i vardagen nu har 

möjlighet att påverka sina symtom. En patient upplevde att hon accepterade sin sjukdom för 

första gången sedan debuten. En annan patient upplevde att personalen fick upp hennes ögon 

för sitt eget beteende och hur det påverkar hennes sjukdom. 

 

3.4.3 Kvalitetstid 

Samtliga patienter beskrev att de njöt av klimatet och omgivningen, det vill säga av sol, blå 

himmel och värme. På frågan om vad som bidragit till resultaten av klimatvården svarade de 

flesta bland annat att ha tid för sig själv, att vara avslappnade och att må bra av värmen.  

 

”Men då är det det här med värmen och klimatet som inte…jag tror ju att det har, jag tror att 

det har ganska stor betydelse faktiskt. Men jag kan inte sätta tummen på varför mer än att det 

är varmt och att jag gillar när solen skiner och himlen är blå, så jag mår jättebra av det” 

 

Flera patienter upplevde att omgivningen var vacker och njöt av strandpromenaden och 

närheten till havet. 

 

”…det är ju helt otroligt när man kan sitta där mellan fyra, halv fem, fem innan man ska gå 

och äta middag och få den här rofylldheten och höra havet komma och gå.” 
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Fem patienter upplevde att det fanns tid för både vila och träning där vilan var lika viktig som 

träningen för att må bra. Fyra patienter berättade att de orkade vara mer sociala under 

vistelsen tack vare att de kände sig piggare. Att komma bort hemifrån, att inte behöva utföra 

vardagliga sysslor och bara ta hand om sig själv beskrevs av sju patienter som positivt. 

 

”Först så värmen, att det är skönt att bara rå sig själv, det ger så jättemycket…” 

 

En patient upplevde det svårt att vara borta hemifrån, men att sambon kom till insikt om den 

ojämna arbetsfördelning av hem och barn som varit, och att det blivit en förändring med 

jämnare arbetsfördelning efter rehabiliteringsvistelsen. Tre patienter berättade att de saknade 

någon hemma eller att de hade hemlängtan. En patient upplevde sig förvirrad i början av 

vistelsen för att senare känna sig hemmastadd. En patient upplevde att det fanns för lite egen 

tid på grund av fulltecknat schema. 

 

Sammanfattning: 

Klimatvårdens effekter upplevdes vara att må bra, vara glad och pigg. Vidare upplevde 

patienterna motivation till träning och fick sjukdomsinsikt. Kroppsliga effekter var att 

patienterna kände sig lättare, rörligare, starkare och förbättrade sina mätvärden av fysisk 

funktion samt att de hade mindre symtom. Det upplevdes bra att inte behöva utföra 

vardagssysslor och ha tid för sig själv. Patienterna blev avslappnade och njöt av klimat samt 

omgivning.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att patienterna upplevde klimatvården positivt i sin helhet med 

få negativa upplevelser. De patienter som inte tidigare deltagit i rehabilitering med 

klimatvård var överraskade över att vården var så intensiv och att klimatvården gav så 

mycket mer än de hade förväntat sig. De upplevde att de klarade av mer träning än de trott 

och upptäckte nya sidor hos sig själva. Flera olika faktorer bidrog till den positiva 

upplevelsen och det förefaller i intervjumaterialet vara en interaktion mellan faktorerna av 

fysisk aktivitet, socialt sammanhang, få och tillägna sig kunskap och effekter av klimatvård. 
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De olika faktorerna tycks påverka varandra i en positiv spiral. Författaren reflekterar över sin 

egen förförståelse av klimatvård där faktorerna socialt sammanhang, delaktighet och 

personalens engagemang inte fanns representerade som påverkande faktorer till upplevelsen 

av klimatvård, men som i denna studie förefaller ha haft viktig roll för totalupplevelsen. 

 

I denna studie beskrev patienterna på olika sätt att klimatvården bidrog till att de mådde bra. 

Bland annat med att de hade roligt tillsammans (social gemenskap). De flesta patienter hade 

roligt under träningspassen (fysisk aktivitet) och upplevelsen av att klara av träningen 

(effekter av klimatvård) var gemensam. Patienterna beskrev hur de njöt av omgivning och 

klimatet (effekt av klimatvård). Att slippa hushållssysslor och bara ta hand om sig själv 

upplevdes skönt (effekt av klimatvård). Resultat som är viktiga för patienter med RA 

diskuterades under en workshop med bland annat 11 RA patienter från sju olika länder. På 

mötet framkom att det var viktigt att mäta känslan av att må bra vid interventioner för RA 

patienter (26). Det stämmer överens med Ahlmén et al. studie (2005) där det framkom att 

behandlingsresultat som leder till att må bra är viktiga för RA patienten. Trots det saknas 

utvärderingsinstrument för en känsla av att må bra anpassat för RA patienter. Enligt WHO 

innefattar begreppet hälsa avsaknad av sjukdom och tillgång till fysiskt, psykiskt, socialt 

välbefinnande (må bra) som förknippas med livskvalitet (27). Kirwan (2009) diskuterar i sin 

studie att känslan av att må bra kanske inte är beroende av sjukdomen RA utan mer 

representerar en vidare aspekt av hälsa (26). En patient i denna studie berättade om sin glädje, 

och att det var glädjen som ledde till de positiva fysiska och mentala effekterna av 

klimatvård.  

 

Att ha tid för sig själv och komma bort hemifrån upplevdes av de flesta patienter som positivt 

men en patient upplevde att det var svårt på grund av längtan efter sambo och barn. Dock 

kom både patient och sambo till insikt om ojämn arbetsfördelning i hemmet tack vare att 

patienten vistats på klimatvård. Insikten ledde till jämnare arbetsfördelning i hemmet efter 

vistelsen. 

 

Minskade symtom av bland annat smärta upplevdes av patienterna i denna studie. I studien av 

Smedslund & Hagen (2011) visades att det finns ett samband mellan smärta och väder hos en 

del RA patienter. Reaktioner på väderförändringar var olika hos olika personer och inget 

gruppsamband visades. Vidare diskuterades att det kanske finns en humör-smärta koppling 
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som på regniga dagar gör att RA patienter känner sig mer deprimerad och att detta tillstånd 

sänker smärttröskeln. Ingen förklaring till hur denna koppling fungerar ges (28). Författaren i 

den här studien reflekterar över att smärttröskeln eventuellt höjs av att må bra och att vara 

glad vilket upplevdes av patienterna i denna studie vid vackert väder. 

 

En annan orsak till minskad smärta hos RA patienter vid klimatvård spekuleras i studien av 

Harari et al. (2011) vara ökad nivå av D-vitamin där ett direkt samband setts mellan 

förändringar av D-vitamin, nivåer av smärta och sjukdomsgrad (29). En patient i denna studie 

upplevde att klimatvården vände det skov som precis börjat med svullnad och smärta i 

småleder strax innan starten av rehabiliteringsvistelsen. Sjukdomsaktivitet hos RA patienter 

tycks även vara säsongsberoende där en högre grad av sjukdomsaktivitet under 

vintermånaderna registrerats samtidigt som en lägre grad av D-vitamin i serum mätts. Denna 

studie gjordes på primärvårdspatienter i Kanada med likande årstider som i Sverige med 

mörka vintermånader (30). Även en studie gjord i Turkiet registrerade säsongsvariation med 

högre grad av sjukdomsaktivitet hos RA patienter på vintern. Däremot saknades korrelation 

mellan D-vitamin i serum och sjukdomsaktivitet (31). Solens timmar är liknande året om i 

Turkiet varför författaren antyder att andra faktorer än D-vitamin i serum som varierar med 

årstider eventuellt påverkar sjukdomsaktivitet. En sådan faktor spekulerar författaren i denna 

studie vara en påverkan av humöret. 

 

Studier om klimatets effekt på RA patienter har framför allt utvärderat symtomförändringar. 

Torrt klimat har visats vara bättre än hög luftfuktighet för RA patienters symtom. Det gäller 

framför allt klimatet på patientens hud. För hög temperatur medför ofta hög fuktighet i 

patientens klimat närmast huden vilket försämrar symtom. Låg luftfuktighet på patientens 

hud, i torrt klimat och inte alltför varmt tycks vara bäst för RA patienter (32). Detta stämmer 

överens med upplevelsen hos patienterna i denna studie som påpekade att det var bra med 

värme men att det inte fick vara för varmt samt upplevelsen av att novemberväder i Sverige 

med kyla och fukt försämrade symtom. I en tidigare studie av Strusberg et al. (2002) visades 

låg temperatur, högt atmosfärtryck och hög luftfuktighet ge mer smärta vid RA. Däremot 

visade patienter som säger sig vara vädersensibla endast samband mellan luftfuktighet och 

smärta. Förändringar i väder påverkade smärta beroende på patientens patologi och 

subjektiva vädersensibilitet (33). Patienterna i denna studie upplevde att de mådde bra och 
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blev glada av solen och författaren funderar över koppling mellan glädje och minskad smärta 

samt eventuell implikation för framtida forskning. 

 

Att varmt klimat ökar RA patienters förmåga att utöva fysisk aktivitet har visats i en studie av 

Hafström (1997) men inte varför (34). Deltagarna i denna studie upplevde att de presterade 

maximalt under träningspassen och förklaringen till maximal prestation var olika. En faktor 

som stimulerar till maximal prestation under träning, spekulerar författaren i denna studie, 

kan vara att klimatvården var begränsad till fyra veckor. Mindre rädsla för smärta under 

aktivitet, vilket visats vara en effekt av klimatvård i studien av Forthes et al. (2010), kan vara 

ytterligare en faktor som möjliggör maximal prestation under träning. Deltagarna i denna 

studie beskrev att de tränade intensivt flera gånger per dag och att de presterade maximalt 

under varje träningspass.  

 

I studien av äldre vuxna av Phillips et al. (2013) framkom att fysisk aktivitet påverkade 

upplevd self-efficacy positivt vilket i sin tur ökade både fysisk funktion och självkänsla. På så 

sätt ökades patienternas livskvalitet. Självuppfattningen gällande en kapacitet av en mer 

begränsad färdighet beskrivs som self-efficacy och ligger nära självförtroende/självkänsla 

(35). Patienterna i denna studie tränade tillsammans och upplevde att de klarade av träningen. 

Träningen individanpassades och alternativa övningar erhölls under grupp-passen vilket kan 

ha stärkt både self-efficacy och självkänsla. Patientutbildning som leder till kunskap om 

smärthantering ökar RA patienters livskvalité enligt Parlar et al. (2013)(36). Flera patienter i 

denna studie fick efter föreläsningar och i diskussion med andra patienter kunskap om 

smärthantering. Kunskap om smärthantering tillsammans med ökad self-efficacy, ökad 

självkänsla, förbättrad fysisk funktion kan därför ha stärkt patienternas livskvalitet anser 

författaren i denna studie. 

 

Flera deltagare i denna studie berättade att de hade roligt tillsammans och att de fick nya 

vänner under sin klimatvårdsvistelse. Socialt välbefinnande med goda relationer är 

sammankopplat med hälsa och förknippas med livskvalitet. Förmågan att motstå 

svårigheter/sjukdom har med självkänsla, kost, fysisk aktivitet, relationer, avspänning, 

identitet och mening att göra (27). Att patienterna i denna studie fann nya vänner, anser 

författaren i denna studie, har påverkat patienternas hälsa positivt. Hälso- och sjukvården 

arbetar framför allt med att bota och lindra sjukdom. Deltagarna i denna studie upplevde att 



 

 

 

20 
 

rehabiliteringen med klimatvård lindrade sjukdom med minskade symtom men de upplevde 

även fysisk aktivitet, sjukdomsinformation och avspänning vilka alla är faktorer som gynnar 

hälsa. Fysisk aktivitet, sjukdomsinformation och avspänning ingår i rehabilitering med 

klimatvård. Utöver detta berättade deltagarna om upplevelser så som nya goda relationer (nya 

vänner), ökad självkänsla (att klara av träning), att må bra (vara glad) och att vara avslappnad 

vilka är faktorer som inte ingår i rehabiliteringen. De effekterna av klimatvård finns inte 

dokumenterade eller utvärderade och kan vara implikation för framtida forskning. 

 

En kvalitativ ansats valdes för studien där åtta personer intervjuades enligt en 

semistrukturerad intervjuguide. En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att 

intervjuguiden gav svar på studiens syfte. Inga förändringar gjordes i intervjuguiden och 

pilotintervjun inkluderades i studien. Intervjuerna varade mellan ca 15 – 50 minuter och 

patienternas svar på frågorna ansågs vara grundliga. Varje intervju inleddes med samtal om 

vardagliga händelser och författaren upplevde en avspänd atmosfär. Sex av patienterna hade 

träffat författaren tidigare vilket kan ha bidragit till den avspända atmosfären. Fem intervjuer 

spelades in på en klinik i hemstaden och två intervjuer via telefon. En intervju utfördes i 

patientens hem. Patienterna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg eller under intervjun. 

Författarens egen reflektion var att patienterna uttryckte önskan om att få komma tillbaka till 

rehabiliteringskliniken med klimatvård vilket kan ha påverkat svaren i intervjun.  

 

Urvalskriteriet till denna studie var personer som deltog i klimatvård hösten 2013 och våren 

2014. Av de åtta intervjuade patienterna hade fyra patienter ingen tidigare erfarenhet av 

klimatvård. Patienter med tidigare erfarenhet av klimatvård förväntades ha positiva 

upplevelser av klimatvård eftersom rehabiliteringen var frivillig. Spridning av ålder, kön och 

familjesituation anses representativt för RA populationen däremot kom alla personer som 

intervjuades från en storstadsregion. En svaghet med studien var att alla patienter hade vistats 

på samma rehabiliteringsanläggning. 

 

En viktig fråga var tillförlitligheten i den kvalitativa undersökningsmetoden och antalet 

intervjuer. Kvale & Brinkman (2009) rekommenderar fem till tjugofem informanter där man 

poängterar det centrala av att få en helhetssyn av texten (37). I denna studie intervjuades åtta 

personer. 
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Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades av författaren i direkt anslutning till varje 

avslutad intervju. Fördelen med att samma person genomförde intervjuerna samt 

transkriberade texten var att författaren hade identiska frågeställningar, hörde vad som sades 

och på vilket sätt det sades vilket i sin tur kunde nyttjas i analysen. Texten analyserades 

utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys beskriver det faktiskt 

uttalade och uttryckta i intervjuerna och låg nära ursprungstextens beskrivning av innehållet 

(25). Sex av patienterna hade tidigare träffat författaren, vilket gav en ökad trovärdighet till 

svaren på frågorna men kan också ha styrt hur patienterna svarat. Författarens egen erfarenhet 

från arbete vid rehabiliteringskliniken med klimatvård där patienterna vistats gav en 

förförståelse till patienternas upplevelse. Således behövde patienterna inte alltid förklara sitt 

resonemang vilket kan ha varit en nackdel då information kan ha misstolkats av författaren. 

För att kringgå detta ställdes kompletterade frågor för att stimulera till att utveckla svaren 

ytterligare. 

 

Intervjumaterialet diskuterades med handledaren, som även har läst intervjuerna och 

analyserat materialet, och citat användes vilket stärkte tillförlitligheten. Sekretessen 

säkerställdes då endast författaren kände till patienternas identitet. Etiska aspekter beaktades 

under studiens gång. Resultaten i den här studien anses överförbara till patienter med RA. 

 

5. Konklusion 

Klimatvården upplevdes positivt av de åtta intervjuade patienterna, med få negativa inslag. 

En känsla av att må bra, förbättrad fysisk funktion, minskade symtom, ökad självkänsla och 

ökad motivation till träning var effekter alla patienter upplevde. Klimat och omgivning, 

fysisk aktivitet, manuell behandling, personalens bemötande, social samvaro och 

sjukdomsinformation var faktorer som ansågs bidra till den positiva upplevelsen och påverka 

resultatet av klimatvården. Faktorerna verkar interagera och förstärka varandra i en positiv 

spiral. Vid framtida interventioner för RA patienter rekommenderas därför planering för att 

stärka faktorer som främjar hälsa förutom att lindra sjukdom.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Hur upplever patienter med RA klimatvård? 

1. Berätta om de upplevelser du har av klimatvården? 

2. Berätta om dina tankar och reflektioner om vården du fått? 

a) Av sjukgymnast 

b) Av arbetsterapeut 

c) Av hälsopedagog 

d) Av sjuksköterska 

e) Av beteendevetare  

3. Har rehabiliteringen/klimatvården varit till nytta för dig? I så fall på vilket sätt? 

4. Berätta om dina tankar och reflektioner kring vad som bidragit till resultaten av 

rehabiliteringen? 

5. Berätta om klimatvården lett till något negativt för dig? 

 

 

Vilka upplevda hälsoeffekter av Klimatvård har patienter med RA? 

 

6. Berätta om dina tankar och reflektioner kring hur väder/klimat/omgivning påverkar 

dig? 

a) I kroppen 

b) I själen 

7. Berätta om dina tankar och reflektioner kring hur längden på rehabiliteringen 

(4veckor) påverkat dig? 

a. I kroppen 

b. I själen 

8. Kan du berätta om hur du mår idag? 

9. Hur upplever du din fysiska förmåga idag jämfört med när du kom? 

10.  Tar du med dig något hem från klimatvården, vad är det i så fall? (fysiskt och 

psykiskt). 

11. Den rehabilitering du erbjöds; skulle du rekommendera den till andra i samma 

situation som din? Vad skulle du berätta då? 

12. Är det något du vill berätta som jag inte frågat om? 

 

Följdfrågor: Vill du lägga till något, Hur menar du då,  Ge ett exempel, Berätta mer ? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 

 

Klimatvård har bedrivits för svenska patienter med RA sedan 1960. Klimatvård utvärderas 

idag med flera olika mätinstrument och tester. Dessa mätinstrument och tester mäter 

förutbestämda effekter av klimatvård. För att få en förståelse för upplevelserna av klimatvård 

och fånga upp eventuella effekter som inte mäts idag genomförs nu en studie där patienter 

med RA intervjuas individuellt. Syftet med studien är att få förståelse för och beskriva RA 

patienters upplevelse av klimatvård. 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i denna vetenskapliga studie som genomförs inom 

ramen för en magisteruppsats på Linnéuniversitetet, institutionen för idrottsvetenskap, 

Kalmar. 

 

Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle av mig, leg sjukgymnast Katrin Vaks, som också är 

författare och ansvarar för magisteruppsatsen. Intervjun beräknas pågå i ca 30-60 minuter och 

spelas in digitalt. Intervjufrågorna handlar om din hälsa, fysiska förmåga och klimatvård som 

helhet. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när Du vill avbryta ditt deltagande utan 

förklaring. Om Du väljer att tacka nej eller att avbryta medverkan i studien påverkar det inte 

din fortsatta behandling. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att alla 

insamlade uppgifter kommer att förvaras där endast författaren har tillträde. Publicering av 

resultat kommer att ske så att inga personer som deltar i studien kan identifieras. Studien 

beräknas vara klar i maj 2014. Om Du väljer att delta kommer jag, Katrin Vaks, att 

tillsammans med dig komma överens om tid och plats för intervju. 

 

Om du vill veta mer och/eller har bestämt dig för att delta i studien lämna en intresseanmälan 

till Katrin Vaks. 

 

 

Författare till studien:  

Katrin Vaks    

Leg. Sjukgymnast                                        

070-2448587                 

 

Handledare: 

Rita Sjöström 

Leg. Sjukgymnast, Fil Dr 

070-6602155  

 

Marbella den:………………………….. 

 

Jag medgiver medverkan i studien: 

 

Namn:…………………………………… 

 

Namnförtydligande…………..................... 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Förfrågan om genomförande av vetenskaplig studie 

 

Klimatvård har bedrivits för svenska RA patienter sedan 1960. Effektiviteten av vården 

utvärderas med olika mätinstrument och tester utifrån förutbestämda hälsoeffekter av 

klimatvård. T ex smärta, nackrörlighet, kondition och styrketest. Vid öppna frågor om 

upplevelser av klimatvård kan ny kunskap om dess effekter komma fram. Det är kliniskt 

användbart för att möta patienters förväntningar på klimatvård och för att utveckla vården. 

 

Hur det går till 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när de vill avbryta sitt deltagande utan 

förklaring. Medverkan i studien påverkar inte deltagarnas fortsatta behandling. Deltagarna 

kommer att intervjuas vid ett tillfälle av leg sjukgymnast Katrin Vaks som också är författare 

och ansvarar för magisteruppsatsen. Intervjun kommer att pågå i ca 30-60 minuter och spelas 

in digitalt. Intervjufrågorna kommer att handla om hälsa, fysisk förmåga och klimatvård som 

helhet. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att alla 

insamlade uppgifter kommer att förvaras där endast författaren, jag Katrin Vaks, har tillträde. 

Publicering av resultat kommer att ske så att inga personer som deltar i studien kan 

identifieras. 

Studien beräknas vara klar i maj 2014. 

 

Syfte med studien 

Studien genomförs inom ramen för en magisteruppsats på Linnéuniversitetet, institutionen för 

idrottsvetenskap, Kalmar. Syftet med studien är att få förståelse för och beskriva RA 

patienters upplevelse av klimatvård. 

Om du känner dig nöjd med informationen som du härmed fått och samtycker till utförandet 

av studien ber jag dig skriva under följande blankett, om du känner att du behöver mer 

information eller om något är oklart hör av dig till leg sjukgymnast Katrin Vaks. 
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