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Vad är JIA?
JIA är en förkortning av juvenil idiopatisk artrit. Namnet används för att 

beskriva flera olika typer av ledinflammation hos barn och ungdomar.

Det finns cirka 1 800 barn och ungdomar med JIA i Sverige och varje år 

nyinsjuknar cirka 250. Ärftlighet har viss betydelse men det krävs ytterligare, 

hittills okända, faktorer för att sjukdomen ska bryta ut.

Vid JIA är ledinflammation med stelhet, svullnad och smärta de  van ligaste 

symtomen. Detta kan göra det svårare att röra sig. Även inflammation i senor, 

senskidor och muskelfästen kan förekomma. 

Ofta känner man sig trött, särskilt när sjukdomen är aktiv. Den medicin man 

behandlas med kan också påverka hur man mår och känner sig.

Idag finns ingen bot mot JIA. Däremot finns en rad olika läkemedel som kan 

bidra till att minska symtomen och förbättra rörligheten. 

Med moderna behandlingsmetoder är prognosen god, både när det gäller att 

minska symtom och att hejda sjukdomens förlopp. Hos många av barnen går 

dessutom sjukdomen över när de blir vuxna.
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När en ung människa drabbas av långvarig sjukdom, påverkar det naturligtvis 

alla i den närmaste omgivningen: familj, släkt och vänner. Det är naturligt att 

känna oro, sorg och ilska, men om man kan fokusera på det som fungerar och 

är roligt, kan det kännas lite lättare. 

Sjukdomen går ofta i skov med bra och dåliga perioder. Fysisk aktivitet får ofta 

barn med JIA att må bättre men eftersom förutsättningarna för dessa barn är 

lite annorlunda måste aktiviteterna anpassas efter barnets förmåga.

Det kan kännas bra att få prata om det som är jobbigt med andra i samma 

situation. På många kliniker arrangeras nätverksträffar där man kan träffa 

föräldrar och barn/ungdomar i sin egen ålder. Det fi nns också många i 

barnreumateamet som kan ge tips och råd.
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Vårdteamet kan bestå av:

Barnläkare/barnreumatolog: Leder vårdteamet och har det övergripande medicinska ansvaret för 

behandling och uppföljning.

Barnsjuksköterska/sjuksköterska: Har som specialområde hälso- och sjukvård för barn, ungdomar och 

deras närstående och är oftast den i vårdteamet som barnet, ungdomen och familjen kommer att ha den 

tätaste kontakten med.

Barnsköterska/undersköterska: Är kontaktperson mellan de olika personerna i vårdteamet och  

samordnar olika typer av besök, hjälper också till vid olika undersökningar samt svarar i telefonrådgivning.

Arbetsterapeut: Träffar barnet/ungdomen om inflammationen sitter i händer, handleder och/eller fingrar 

samt vid behov av hjälpmedel eller anpassningar i miljön för att kunna klara sina dagliga aktiviteter och vara 

så självständig som möjligt.

Fysioterapeut: Undersöker barnets/ungdomens rörelse- och aktivitetsförmåga och utifrån deras problem 

och behov ges sedan råd och information kring träning och fysiska aktiviteter.

Kurator: Kan ge samtalsstöd och hjälpa till med praktiska frågor som ansökan om vårdbidrag och olika 

intyg till skolan, försäkringskassan och försäkringsbolag.

Psykolog: Om man upplever att sjukdomen skapar problem kan det vara värdefullt att tala med psykolog.

Andra specialister: Risken för ögoninflammation är ökad vid JIA och därför görs regelbundna undersök-

ningar av ögonläkare. Alla barn bör också träffa tandläkare då käklederna ofta är på verkade. Vid långvarig 

ledinflammation kan det också vara aktuellt att träffa ortoped och/eller handkirurg.

Sekreterare: Hjälper till med journalkopior och kontakt mellan försäkringsbolag och sjukvården.
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Funderingar och frågor  
varierar med åldern
Alla barn är olika och det är oftast föräldrarna som känner sitt barn bäst. Barn 

och ungdomar visar oftare sina känslor genom sitt beteende än att sätta ord 

på dem. För alla som möter barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är det 

därför viktigt att vara lyhörd för olika reak tioner och om det behövs ge stöd i 

praktiska situationer. 

Genom att förstå hur barn fungerar i olika åldrar kan man lättare kommunicera 

så att barnet förstår vad som händer och vad som behöver göras, till exempel 

ta läkemedel för att lindra sjukdomssymtom.

På följande sidor tar vi upp vad som är viktigt att tänka på i förskolan respektive  

den vanliga skolan. 

Förskoleåldern (upp till 6 år)

Många barn som drabbas av JIA blir sjuka redan i förskoleåldern. Hos det  

lilla barnet kan det ta sig uttryck i humörsvängningar, grinighet, dålig aptit  

och inaktivitet. Förskolebarn leker gärna rollekar och lever i fantasins värld. 

Det kan ofta hjälpa dem när de måste anpassa sig till en sjukdom som ger 

minskad rörelseförmåga. Det är också vanligt med ”magiskt tänkande” som 

innebär att de tror sig kunna påverka verkligheten genom att göra eller tänka 

speciella saker.
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Att tänka på i förskolan

Vid längre promenader kan det vara en god idé att ta med en extra vagn. Äldre 

barn kan kanske cykla. Att göra många stopp är också bra. Det är ju bra om det 

finns krafter kvar för lek vid målet för utflykten.

Använd stadiga skor eller kängor. Gummistövlar är inte lika bra eftersom de är 

mer instabila.

Uppmuntra barnet att klara sig själv även om det har en sämre period.

Att det finns bestick med anpassade grepp kan underlätta för barnet vid 

måltider.

När det är samling och barnen sitter på golvet, kan man underlätta för barnet 

med JIA genom att låta honom eller henne luta ryggen mot en vägg eller sitta 

på en kudde.

Efter vila kan långsam uppvakning och rörelselekar hjälpa mot stelhet. 
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7–12-åringar

Barn i denna grupp är väldigt intresserade av den konkreta verkligheten. 

Mycket handlar om att skapa ordning i tillvaron och vad som är rätt och fel. 

Barn i den här åldern kan därför förstå konkreta förklaringar om sin sjukdom, 

sin behandling och vad som händer i kroppen. De kan också förklara detta för 

sin omgivning. Det är viktigt att låta barnet vara delaktigt i planeringen för 

behandling och eventuell anpassning i skolsituationen.

13–18-åringar

Att vara tonåring och ha en kronisk sjukdom kan vara extra jobbigt. Under den 

här perioden händer det mycket med den egna kroppen ändå, och att vara 

sjuk kan vara svårt att acceptera. 

Funderingar om ärftlighet kan dyka upp. Det är också en tid av tilltagande 

frigörelse från föräldrarna, vilket blir extra svårt om man samtidigt behöver 

deras hjälp och stöd. 

Det är viktigt att respektera tonåringens integritet. Tvinga inte på honom eller 

henne information eller tröst. Det är bättre att vänta till ett annat tillfälle när 

tonåringen är mer mottaglig. Det kan också vara lättare att prata med någon 

annan vuxen än sina föräldrar. Det är naturligtvis även mycket viktigt att 

tonåringen är delaktig i planering med reumateamet, familjen och skolan och 

successivt tar allt större eget ansvar.
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Att tänka på i skolan

I skolan måste man passa tider på ett annat sätt än i förskolan. Därför finns det 

fler saker i vardagen att ta hänsyn till. Eftersom sjukdomen går i skov är det bra 

med en god dialog med skolan så att lärare och skolkamrater förstår att barnet 

kan ha bättre och sämre perioder, och att morgnar ofta är jobbiga med stelhet 

och värk.

Fysisk aktivitet kan lindra symtom och gör inte sjukdomen värre. Däremot 

kanske aktiviteten behöver anpassas efter förmåga eftersom barnet med JIA 

inte har riktigt samma förutsättningar som sina kamrater. Om möjligt är det bra 

att lägga gymnastiklektionerna på eftermiddagen.

Fler exempel på vad som kan underlätta för barnet i skolan:

•  Dubbla skolböcker för att minska bärandet av böcker och för att finnas 

hemma vid frånvaro.

•  Förenklat skrivande med hjälpmedel och/eller anpassningar.

•  Förbättrad sittställning med en bra stol och att sitta rakt fram mot tavlan  

vid nack-/ryggbesvär.

•  Möjlighet att gå upp och röra sig då stillasittande ger stelhet.

•  Möjlighet att vila för att orka en hel dag.
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Om att hantera sin skolgång 
när man har JIA
Barn och ungdomar med ledinflammation har ofta liknande problem och 

utmaningar oavsett ålder. Sjukdomen varierar från dag till dag och från morgon 

till kväll, något som ibland kan vara svårt att förstå för omgivningen. Att 

informera berörd personal är viktigt. Ibland behöver kanske skolan tänka på 

vilka lokaler som barnet skall vistas i så att hon eller han till exempel slipper 

jobbiga trappor.

Morgonstelhet
Barn och ungdomar med JIA har ofta svårt att komma igång och röra sig på 

morgnarna. Att duscha och klä på sig kan därför ta lite längre tid. Att försöka 

planera in fysisk aktivitet/gymnastiklektioner till senare delen av dagen kan 

underlätta.

Smärta
Både rörelsesmärta och värk vid vila förekommer men upplevs förstås olika. 

Aktiviteter i förskola och skola kan ofta vara avledande. Och att göra roliga 

saker tillsammans med andra barn kan många gånger minska smärtan. Ibland 

är det skönt att få glömma sin sjukdom och man ska därför undvika att 

påminna barnet för ofta genom att fråga om barnet har ont. Det är viktigt  

att se barnet som en person och inte som ett sjukt barn. 
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Trötthet
När sjukdomen är inne i en aktiv fas är man ofta tröttare än vanligt, vilket  

kan göra att vardagliga sysslor tar längre tid. Det är viktigt att omgivningen 

har förståelse för detta. När sjukdomen går över i en lugnare fas brukar 

problemet försvinna. 

Glädje i vardagen
Trots de begränsningar som ibland blir tydliga på grund av sjukdomen, är det 

viktigt att få känna sig vanlig och ha roligt tillsammans med sina kompisar. 

Det är därför viktigt att uppmuntra barnet att försöka delta i det som  

kompisarna gör och på så vis få känna sig som en i gänget.



Att bli vuxen och lämna  
barnsjukvården 
Vid ungefär 18 års ålder är det dags att lämna barnkliniken och fortsätta 

vården inom vuxensjukvården. Där möter ungdomen ett annat perspektiv. Hon/

han förväntas ta ansvar för hela sin sjukdom i mötet med det vuxenreumato-

logiska teamet, utan stöd av föräldrarna. Detta trots att hjärnans utveckling 

när det gäller känslor, logik och rationellt handlande fortsätter fram till en bit 

efter 20-årsåldern. Man skall veta, inte bara sin sjukdoms namn, utan också 

hur den behandlas och kunna redogöra för vilket inflytande den har på 

livssituationen – skola, fritid, yrkesval, kompisrelationer, kärleken och  

familjeplanering.

Därför är övergången till vuxenvården inte en händelse, något som händer 

från ett besök till ett annat, utan den är en process som måste planeras under 

flera år för att gradvis förbereda ungdomen och lika mycket dess föräldrar på 

detta att bli vuxen. För föräldrarna kan det vara svårt att släppa taget och att 

inse att även den som har en långvarig sjukdom måste få växa i ansvar och 

självständighet.

Övergången till vuxenvården börjar redan under första tonåren med under-

visning om sjukdomen och gradvis ökat ansvar för behandlingen. Från 

15–16-årsåldern låter vi ungdomarna komma själva till doktorn. Föräldrarna 

väntar utanför och besöket avslutas med ett gemensamt samtal. Det egna 

besöket hos doktorn är viktigt för att ge chans både för doktorn och för 

ungdomarna att ta upp sådant som är svårt i föräldrarnas närvaro – t ex 

rökning och sex. 
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Ytterligare om  
vuxenvården

Vuxenreumatisk vård finns på 

regionsjukhusen och de flesta 

länssjukhus. Vid vissa större 

kliniker planerar man att inrätta 

särskilda ungdomsmottagningar 

med både barnläkare och 

reumatolog för att ge en mjukare 

övergång till vuxenvården någon 

gång i 25-årsåldern.

Precis som inom barnreuma-

tologin så arbetar man i team.  

I många fall om man har en 

mindre vårdkrävande barn-

reumatisk sjukdom händer det 

att det fortsatta omhänder-

tagandet sker inom primär-

vården på en vårdcentral.
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Egna berättelser
JIA är en ganska ovanlig reumatisk sjukdom och därför är det inte konstigt om 

man kan känna sig ensam om sina upplevelser. Ibland kan det därför vara bra att 

ta del av andras erfarenheter av sjukdomen. Hur JIA yttrar sig kan variera mycket 

hos olika individer, men gemensamt för de flesta är att sjukdomen innebär 

perioder av smärta och trötthet som kan påverka vardagen på olika sätt.

På följande sidor kan du läsa barns och ungdomars egna berättelser om hur det 

är att drabbas av JIA och hur det är att leva med sjukdomen.
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Jag heter Emma och har barnreumatism. Det syns inte 

på mig att jag är sjuk och jag kan göra det mesta som 

andra barn i min ålder kan göra. 

Det började för snart ett år sedan. Jag fick ont och blev 

svullen och varm om mitt ena knä. Värst var det på 

morgonen, för då var jag jättestel. Jag fick komma någon 

timme senare än vanligt till förskolan, när stelheten hade 

minskat så att jag kunde gå. 

Jag fick besöka barnreumatologen tillsammans med 

mamma och pappa. Där tittade de på alla leder och tog 

blodprover. Jag fick också medicin i knät. Det gick bra, 

eftersom de gav mig hudbedövning och jag fick andas 

”skrattluft” i en slang. 

De skickade mig också till en ögondoktor som skulle  

undersöka om mina ögon hade fått inflammation. Det 

syns inte, utan kan finnas där ändå. Ögonen var friska 

och jag ser bra. Jag går ändå på kontroller hos ögon-

doktorn, så att de ska kunna upptäcka om det kommer 

någon inflammation som behöver behandlas. 

Jag mådde bra några månader och kunde springa, hop-

pa och leka som vanligt igen. Så började knät bli svullet 

igen. Förskolefröknarna sa till mamma och pappa att jag 

orkade mindre än vanligt. Jag behövde vila mer och var 

på sämre humör. Det var bara för att jag hade mer ont. 

Hemma blev det jobbigare igen på morgonen. 

Då fick jag medicin av min doktor. Man tar den som ett 

stick i benet. I början var det läskigt, men nu är jag inte 

rädd. Jag får hudbedövning och det känns bara lite när 

mamma eller pappa sprutar in medicinen. Det går över 

nästan på en gång.

Nu kan jag vara på förskolan som vanligt. Fröknarna vet 

att de ska ha extra koll på om jag inte orkar gå, springa, 

hoppa och leka som jag brukar. De låter mig vila och 

göra lugna saker om jag verkar trött. Om vi ska gå långa 

sträckor, får jag ibland åka vagn eller skrinda för att orka 

leka när vi kommer fram. 

Jag mår bra och kan göra det mesta som jag vill. Det 

känns tryggt och bra, när mina föräldrar, fröknar och 

andra vuxna förstår mig. 

Emma 6 år
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Jag heter Olle och jag fick barnreumatism för ungefär  

två år sedan. 

Det började med att min ena fot blev svullen. Mamma och 

pappa trodde att jag hade stukat foten, men jag hade 

inte råkat ut för något särskilt. Efter ett tag blev även den 

ena handleden svullen och då gick vi till barnmottag-

ningen. Jag blev skickad vidare till ett barnreumateam 

och det visade sig att jag hade barnreumatism. 

Doktorn gav mig kortisonsprutor i handen och foten. 

Innan sprutorna fick jag Emla-salva och lokalbedövning 

och sedan gick det jättebra! Jag fick också tabletter som 

jag tar en gång i veckan. 

När jag gick till ögonläkaren för kontroll, upptäckte de 

att det var inflammation i det ena ögat. Då tyckte man 

att jag skulle börja ta sprutor. Jag var jätterädd och först 

ville jag inte alls. Jag fick träna hos en sjuksköterska och 

insåg till slut att det inte var så farligt. Nu får jag mina 

sprutor hemma och det är min mamma eller pappa som 

ger mig dem. Oftast går det bra, men ibland är det lite 

jobbigt. 

I skolan känner de till att jag har barnreumatism och vad 

det innebär. Mamma och pappa har pratat med mina  

lärare och mina klasskompisar. När jag har en sämre 

dag, får jag ta det lite lugnt och gå och vila ibland. När 

jag har varit borta mycket från skolan, brukar fröken 

skicka hem lite skolböcker som jag kan jobba med om 

jag orkar. Jag känner en tjej som också har barnreumatism  

och hon blir stel i fingrarna ibland. Hon har en dator i 

skolan, eftersom det ibland kan kännas jobbigt att skriva 

med penna. 

På idrotten i skolan är jag med så mycket jag kan. Det  

är bättre för mig om idrottslektionen ligger på efter-

middagen, eftersom jag kan vara stel på morgonen 

ibland. Idrottsläraren förstår att jag måste undvika 

saker som gör ont eller inte känns bra. Om jag har ont 

kan det hjälpa att röra på kroppen, fast på en lugn nivå. 

För det mesta mår jag ju ändå bra och kan göra allt som 

alla andra kan! 

Olle 10 år
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När jag var ungefär åtta år gammal, började jag att få 

problem med mina ben. Det värkte och jag kände mig 

stel i kroppen. Det var värst på morgnarna, men jag kunde 

ändå leka med mina kamrater och vara i skolan om jag 

fick Alvedon av mamma. Vi trodde att det var växtvärk 

och att det skulle bli bättre, men det blev bara sämre.

En dag hade jag så ont i ryggen, höfterna och benen att 

jag inte kunde gå utan bara låg i sängen och grät. Då tog 

mina föräldrar mig till barnakuten, där jag fick träffa en 

doktor som sa att de behövde ta lite prover och att jag 

skulle stanna kvar över natten. Det kändes lite oroligt, 

men mamma var kvar hos mig. Det togs många blod-

prover och jag röntgades. Sedan fick vi recept på  

tabletter som jag skulle ta och vi fick åka hem. 

Det fungerade bra med medicinen, jag mådde bättre 

än tidigare och kunde gå i skolan nästan varje dag, men 

jag var fortfarande stel, och kunde inte vara med på 

gymnastiken. Efter några veckor fick vi träffa en ny 

doktor. Hon sa att jag hade en reumatisk sjukdom och att 

jag skulle få en ny medicin. Sedan sa hon också att jag 

behövde få kortisonsprutor i mina leder och då skulle jag 

behöva sövas – det lät lite läskigt. 

När jag hade provat min nya medicin en vecka kände 

jag mig mycket bättre, och trodde att jag kanske var 

frisk. Då kände jag mig glad; jag kunde leka med mina 

kamrater igen! På återbesök hos doktorn tyckte mamma 

att det kanske inte behövdes några kortisonsprutor, men 

doktorn sa att det var nödvändigt. Jag fick mina sprutor 

och allt gick bättre än jag hade trott! Jag åkte hem, men 

fick sitta i rullstol ett dygn. 

Sedan blev jag bättre än jag hade varit på länge. Jag 

kunde vara med på gymnastiken fullt ut. På vintern åkte 

vi på skidsemester och allt gick jättebra. Jag var så glad, 

kanske hade jag blivit frisk? Jag fick träffa sjukgymnasten,  

som gav mig ett träningsprogram som jag skulle göra 

varje dag. Jag hade ont i mina leder ibland, men tablet-

terna som jag fick av doktorn fungerade bra, och det 

onda gick över. 

Det fungerade bra i flera år, men så fick jag besvär med 

ett öga. Det blev rött och gjorde ont av ljus, så jag fick 

använda solglasögon. Jag fick träffa en ögonläkare, som 

sa att jag hade inflammation i ögat. Detta hörde ihop 

med min ledsjukdom, fastän jag inte hade ont i mina 

leder just då. Jag började ta kortisontabletter och  

Selma 15 år
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tabletter för att inte få ont i magen av kortisonet. Det var 

inte roligt att ta medicinerna. Jag blev tjock av kortisonet 

och kände mig ful. Jag fick också ta cellgiftstabletter, 

flera tabletter varje vecka. 

Mitt öga blev inte bättre; jag fick starr och behövde 

opereras. Nu kändes allt väldigt jobbigt! Jag  slutade med 

kortisontabletterna men var tvungen att ta ögondroppar  

8 ggr/dag. Jag började dessutom få ont i  ryggen och  

benen igen. Min doktor sa att jag skulle byta ut cellgifts-

tabletterna mot sprutor, jag som var så rädd för stick! 

Men det gick bra, och jag lärde mig snart att sticka  

mig själv.

Sedan fick jag börja med kortisontabletter igen. Blev 

ledsen för nu visste jag ju att man kan bli tjock av dem. 

Sommarlovet när jag var 13 år var uselt. Jag hade ont 

överallt, kunde inte vara med kompisar och jag hade 

fortfarande problem med mitt öga. Min doktor bestämde  

att jag skulle få prova en annan medicin. Det var ytter-

ligare en spruta, men nu hade jag börjat vänja mig vid 

stick, så det kändes inte så jobbigt den här gången. 

Denna medicin fungerade bra för mig och jag kunde 

minska ner på kortisonet och så småningom börja kunna 

springa och träna lite försiktigt. Efter en tid var mina 

ögon bättre och jag behövde varken ögondroppar eller 

kortisontabletter längre.

Jag upplever att jag mår bra idag. Jag behöver förstås 

fortfarande gå på läkarbesök, ta mina sprutor och ta 

prover med jämna mellanrum. Nu ser jag fram mot att 

börja min gymnasieutbildning till hösten, och jag räknar 

inte med att ha mer skolfrånvaro än någon av mina 

klasskompisar.
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Den här broschyren riktar sig till dig som i förskola eller skola möter barn 
eller ungdomar som har juvenil idiopatisk artrit (JIA). Här får ni lära er mer 
om hur reumatisk sjukdom kan påverka barnet eller ungdomen och hur du 
kan stödja hela familjen. Du får även veta mer om vilka resurser sjukvården 
kan erbjuda.

Broschyren är utarbetad i samråd med professor Anders Fasth, Drottning 
Silvias barnsjukhus och en referensgrupp av sjuksköterskor verksamma 
inom barnreumatologi vid olika kliniker i Sverige.

Har du ytterligare frågor efter att ha läst den här broschyren, prata med 
behandlande läkare, sjuksköterska eller någon annan i vårdteamet. 

Lycka till!

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se




