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Reumatoid Artrit (RA), vanligt kallat ledgångsreumatism, är en sjukdom som medför stora 
konsekvenser för individen i form av minskad livskvalitet, minskade möjligheter att arbeta 
och klara av sina dagliga aktiviteter. Det är en sjukdomsgrupp som kostar samhället stora 
pengar både i form av sjukvårdskostnader men framförallt i produktionsbortfall. Det finns 
ännu ingen botande behandling för RA men man ett tidigt omhändertagande förbättrar 
prognosen. Den aktuella avhandlingen fokuserar på en kartläggning av nydebuterade RA-
patienters funktionshinder under de fem första åren efter diagnos. Frågor som behandlas är: 
Har män och kvinnor med RA olika grad av funktionshinder? Hur påverkas möjlighet att 
arbeta av RA? Vilka riskfaktorer finns för en ökad sjukfrånvaro? Men också: Hur påverkas 
smärtintensiteten och handfunktionen vid RA samt går det att identifiera riskfaktorer vid 
diagnos för senare funktionshinder?  
 
Studierna genomfördes inom projektet "Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit" (TIRA), som är 
ett samarbetsprojekt mellan 10 reumatologenheter i sydöstra Sverige. Totalt inkluderades 320 
patienter med nydebuterad RA mellan 1996-1998 och har sedan dess följts regelbundet utifrån 
ett flertal variabler.  
 
Resultatet visade att patienterna har stora funktionshinder redan vid den tidpunkt då de får 
diagnosen RA. De visar en ökad grad av smärta samt nedsatt handfunktion i form av nedsatt 
handkraft, rörlighet och greppförmåga. Även möjligheten att fungera i det dagliga livets 
aktiviteter är påverkad såväl som arbetsförmågan. Under de följande tre månaderna minskar 
funktionshindren något och stabiliseras därefter. Handkraft och grad av aktivitetsförmåga vid 
diagnostillfället var exempel på viktiga faktorer för senare funktionshinder. 
 
Studierna visar också att kvinnor och män påverkas olika av RA ur vissa aspekter. Kvinnor 
har en sämre sjukdomsutveckling gällande möjligheten av klara dagliga aktiviteter och män 
påverkas mer vad gäller rörlighet. Utvecklingen av smärtintensitet och sjukfrånvaro var 
däremot inte olika mellan kvinnor och män med RA. I relation till referenter hade patienter 
med RA betydande mer funktionshinder vad gäller handfunktion, aktivitetsbegränsning och 
sjukfrånvaro trots förbättringen direkt efter diagnostillfället.  
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