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Sammanfattning    

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som kräver omfattande 

omvårdnad och patienter med KOL är en utsatt patientgrupp som upplever ett stort 

lidande. Bristande stöd från vården vid information kring sjukdomen och förebyggande 

åtgärder kan bidra till akut försämring. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av hälsofrämjande arbete för att främja egenvård hos patienter med KOL. 

Metoden utgör en litteraturöversikt som är baserad på 13 artiklar som granskats och 

analyserats. Resultatet visade fyra teman: Att stödja patienten som lever med KOL, 

vårdrelationens betydelse, betydelse av rutiner och Behov av samverkan. Sjuksköterskor 

upplevde sig ha viss kunskap och viljan att vårda holistiskt men de har ett behov av 

utveckling i sitt yrke. För att arbeta hälsofrämjande som sjuksköterska krävs flera 

egenskaper, från att kunna bemöta människan bakom diagnosen till att uppleva trygghet 

och stöd i teamet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskans perspektiv på hälsofrämjande egenvård, patienter med 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom, primärvård, KOL. 
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INLEDNING 

Under studietiden har vi mött patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och 

tagit del av patienters upplevelse av att ofta bli vårdad på sjukhus, att leva med sjukdomen 

och att successivt försämras. Grunden för framgångsrik omvårdnad baseras på ett 

holistiskt vårdande av patienten, kartläggning av orsaker och identifiera brister vilket vi 

anser behöver nyanseras för att minska antalet inläggningar, korta ner sjukhusvistelser 

och öka patientens livskvalitet. Rekommendationer för omvårdnad vid kroniska 

inflammatoriska lungsjukdomar innebär identifiering av behov, stöd och vägledning till 

hälsa av Hälso- och sjukvårdspersonal. Både patient- och personbegreppet har använts 

medan vi syftar till personcentrerad vård. Vi vill belysa sjuksköterskans upplevelse av 

hälsofrämjande arbete hos patienter med KOL. 

 

BAKGRUND 

KOL är en progressiv kronisk sjukdom karaktäriserat av försämrat luftflöde på grund av 

obstruktivitet i luftvägarna. Symtom utgör andningsbesvär, slem, hosta (Marx et. al 

2016), viktnedgång och extrem utmattning (fatigue) (Johansson, Berterö, Berg & 

Jonasson 2019) samt att sjukdomen kan innebära hastiga växlingar i symtom och akut 

försämring, så kallat exacerbation. Beroende på allvarlighetsgrad kan samtliga av dessa 

symtom leda till plötslig död. Patienter beskriver att deras upplevelse av att leva med 

KOL är kaotiskt, där försämring kommer smygande samt att symtomen innebär ett 

fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt lidande. Detta limiterar bland annat patienters 

dagliga upplevelse av hälsa och sin egen förebyggande förmåga vid symtomlindring 

(Marx et. al 2016). Diagnostiken av sjukdomen är undermålig vilket innebär att ett flertal 

personer lever idag utan effektiv behandling av kroniska besvär (Socialstyrelsen 2018). 

Tidig diagnos och en holistisk vård, ett helhetsperspektiv på vårdande där helheten är 

större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext, är en 

förutsättning för att öka patienters förståelse av sjukdomens inverkan på det dagliga livet 

och att förebygga försämring, lindra lidande och öka hälsa (Marx et. al 2016). Idag finns 

inget som kan bota patienter som drabbats av KOL medan symtomen är behandlingsbara, 

livslängden kan förlängas samt livskvaliteten öka (Upton et. al 2010; Baker & Fatoye 

2017). Under 2016 uppskattades 251 miljoner människor i världen lida av måttlig till svår 

KOL (World Health Organisation (WHO) 2019). Sjukdomens utbredning i Sverige 

innefattar ca 400 000–700 000 personer och förekomsten ökar (Socialstyrelsen 2018a). 

      

Att leva med KOL  

Patienter beskriver sjukdomen som ett stigma då den ses som självförvållad. På grund av 

detta uppger patienter att de upplever svårigheter med att uttrycka sitt behov av fysiskt, 

psykiskt och socialt stöd, både av sjukvård som socialt nätverk. Efter diagnos har 

kontakten med sjukvården medfört både känslor av ovilja av hjälp från vårdpersonal vid 

fortsatt rökning och isolering från och av samhället. Patienter upplever att de behov som 

uppkommit i samband med symtom inte tas på allvar i samma utsträckning som andra 

kroniska sjukdomar som inte anses vara självförvållade och rökningsrelaterade (Halding, 

Heggdal & Wahl 2011; Lindqvist & Hallberg 2010). Patienter beskriver sin vardag som 
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att leva utifrån sjukdomens villkor och detta genomsyrar allt från livsvärld och självbild 

till hur interaktionen med andra människor ter sig. Diffusa symtom som utvecklas 

långsamt uppges ha störst inverkan på hantering av sjukdomen. Till att börja med har 

strategier handlat om att ignorera symtom och försöka upprätthålla tidigare vardagsliv 

samtidigt som att förneka sjukdomens allvarlighetsgrad och inverkan på livskvalité. 

Därmed har patienter funnit alternativa lösningar till att utföra aktiviteter i sin allmänna 

dagliga livsföring (ADL). Korta perioder av dessa lösningar medför att patienter upplever 

kontroll över sjukdomen och förbättring men inger falska förhoppningar om förbättring 

trots kronisk sjukdom (Marx et. al 2016).  I ett palliativt skede av sjukdomen har patienter 

uttryckt ett större behov av att tillfrågas om deras upplevelser av sjukdomens inverkan på 

livsvärld och välbefinnande. Förlust av tidigare levnadssätt och autonomi ger ett upplevt 

ökat lidande och sårbarhet hos dessa patienter (Jerpseth, Dahl, Nortvedt & Halvorsen 

2018).  

 

Patientdelaktighet   

För att öka patienters delaktighet i sin vård ses patienten som en person som har egen 

förmåga till att göra val. Delaktighet ger möjlighet till ökad hälsa, autonomi, 

välbefinnande och inflytande över hälsoprocessen. Med ett personcentrerat vårdande ökar 

samarbetet mellan sjuksköterska och patient vilket har visat sig leda till en främjad 

egenvård (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt 2015). Det 

personcentrerade vårdandet utmärker sig genom att personens unika perspektiv ges 

likvärdig giltighet med det professionella perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening 

2016). Enligt Baker och Fatoye (2017) kan egenvård definieras utifrån en patients egen 

förmåga att hantera symtom, behandling, fysiska, mentala, psykosociala konsekvenser 

och livsstilsomställningar medfört av att leva med en kronisk sjukdom. Att uppmuntras 

och stöttas i att utöva egenvård kan förmedlas via sjukvård på olika sätt. Både genom 

gruppträning eller individuellt, via telefonkontakt, i möte med vårdpersonal eller att 

patienten lär sig själv om sin sjukdom via andra medier och vad som fungerar optimalt 

för den. Patienters egen upplevelse av att uppmuntras till egenvård bidrar till en känsla av 

kontroll över sjukdomen vilket medför ökad självständighet, självförtroende och viljan 

att öka sitt ansvar över sin vård. Patienter uppger att känslan är “empowering”, att kunna 

hantera sin sjukdom för att undvika försämring (Fairbrother et. al 2013, Hyde et. al 2013). 

 

Vårdrelationen 

Relationen mellan sjuksköterska och patient strävar efter att lindra lidande, främja hälsa 

och öka välbefinnande hos patienten. I det vårdande mötet mellan sjuksköterska och 

patient låter sjuksköterskan sig beröras och engageras på ett sätt som visar en öppenhet 

för att dela och ta emot kontakten med patienten. Konceptet med det vårdande mötet är 

att bemöta patientens livsvärld i nuet. Med en öppen dialog där sårbarhet, pålitlighet och 

nyfikenhet får växa, gror en relation mellan sjuksköterska och patient. Denna relation 

definieras av en existentiell och omsorgsfull gemenskap som utmärker sig genom 

sjuksköterskans känsla av ansvar och ödmjukhet inför patientens behov. Likväl ska 

sjuksköterskan uppmärksamma patientens tonläge, minspel och kroppsspråk under mötet. 

Denna kunskap ger aspekter på den mångsidighet som krävs av sjuksköterskan för att 
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främja patientens hälsoprocess som bekräftar dess livsvärld (Arman, Ranheim, 

Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt 2015). 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att stärka hälsoprocessen hos patienter med 

KOL, är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att öka patientens egenvård ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Främjad egenvård har lett till en minskning av akut försämring 

och ökat patienters självkänsla, livskvalité och en trygghet i att kunna hantera symtom på 

egen hand (Chuang, Levine & Rich 2011; Weldam, Lammers, Zwakman & Schuurmans 

2017; Fairbrother et. al 2013). Mötet anpassas utifrån patientens mående och behov med 

mål att främja delaktighet och autonomi. Till exempel om patienten röker, hur mycket 

patienten känner till om sjukdomen, hur patienten känner inför behandling och terapi samt 

patientens egen uppfattning och tankar om medicinsk behandling. Initialt startar 

sjuksköterskan samtalet med bedömning av sjukdomens påverkan och uttryck såsom 

patienten upplever det samt vad patienten själv tror sig vara orsaken till sjukdomen. 

Behovet som uttrycks i samtalet avgör hur det hälsofrämjande arbetet kommer att se ut 

vilket kan innebära förbättring av patientens förståelse för relationen mellan sin 

uppfattning av sjukdomen och sin livsstil, såsom rökning, fysisk aktivitet och matvanor. 

Därefter får patienten själv reflektera och skapa en vårdplan med mål som ska genomföras 

för att självevalueras av patienten hur väl dessa mål uppnåddes (Weldam et. al 2017; 

Global Initiative For Chronic Lung Disease, 2019). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

KOL är en folksjukdom som kräver omfattande omvårdnad. Patienter med KOL upplever 

utsatthet i vardagen som skapar ett lidande. Bristande stöd från vården vid information 

kring sjukdomen och förebyggande åtgärder bidrar till frekventa attacker av akut 

försämring. För att främja egenvård av patienter med KOL inom primärvård är det av vikt 

att belysa sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete att främja egenvård. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete för att främja 

egenvård hos patienter med KOL. 

 

METOD 

Arbetet är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017, ss. 141–152) syftar till att skapa 

en översikt av kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. Detta arbete 

handlar om ett problem inom sjuksköterskans kompetens- eller verksamhetsområde. 

Befintlig forskning ska utgöra en grund för att få en uppfattning om vad som har studerats 

såväl som att forskningen ska ta ställning till vilka metoder eller teoretiska 

utgångspunkter som använts. Litteraturöversikt innebär att systematiskt välja aktuella 



7 

 

studier som har kvalitetsgranskas, analyserats och därefter sammanställs till en deskriptiv 

översikt av ämnet. 

Datainsamling 

Artikelsökning genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PUBMED och både 

kvantitativa och kvalitativa studier hittades. Genom ett helikopterperspektiv som beskrivs 

i Friberg (2017. ss. 145–148) identifierades studier som besvarar uppsatsens syfte. Sökord 

som användes var: Primary health care or primary care or public health care, chronic 

obstructive pulmonary disease or copd or chronic obstructive airway disease, nursing or 

caring, intervention, interventions or strategies och best practices, nursing education, 

patient with chronic obstructive pulmonary disease, self-efficacy, nurse, nursing, patient 

experiences or perceptions or attitudes, of living with COPD, palliative care, quality care. 

Artiklarna är vetenskapliga, publicerade mellan 2009–2019, är peer-reviewed samt att 

språket som används är engelska. Studierna var genomförda i Norge, USA, Sydkorea, 

Irland, Sverige, Storbritannien, Portugal, Irland och Nederländerna. Exklusionskriterier 

utgjorde de studier som fokuserade på effekten av medicinsk behandling. Artiklarna har 

granskats med ett öppet sinne för att öppna för flera perspektiv kring ämnet och för att 

undvika ett för begränsat informationsområde. Kvalitetsgranskning av syfte, metod, 

datainsamling och teoretiska utgångspunkter genomfördes. De 13 artiklar som valdes 

belyser sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete för att främja egenvård hos 

patienter med KOL. De artiklar som innehöll både intervjuer med patienter och 

sjuksköterskor har delats upp och sjuksköterskornas perspektiv är det som använts 

(Bilaga 1).  

 

Dataanalys 

Författarna hade syftet framför sig när utvalda artiklar lästes noggrant flera gånger för att 

få en förståelse för innehållet och dess sammanhang, både tillsammans och enskilt. Enligt 

Friberg (2017, s. 148) läses artiklarna flera gånger för att en bättre förståelse för innehållet 

ska uppnås. Analys utifrån artiklarnas metod, resultat och diskussion genomfördes för att 

säkerställa att författarnas syfte besvarades samt att få struktur över att artiklarna 

fokuserade på ämnet vårdvetenskap. Därefter gjordes en schematisk översikt av artiklarna 

för att identifiera skillnader och likheter mellan dessa som färgmarkerades för att urskilja 

viktiga enheter utifrån syftet. Sammanfattning av artiklarna genomfördes, lades in i en 

tabell utifrån syfte, metod, resultat och diskussion  (Bilaga 2). Enheterna jämfördes flera 

gånger för att kunna lyfta fram teman som därefter grupperades till studiens resultat 

(Friberg 2017, ss. 148–149). Resultatet visade fyra teman: Att stödja patienten som lever 

med KOL, vårdrelationens betydelse, betydelse av rutiner och behov av samverkan.    

    

RESULTAT 

Att stödja patienten som lever med KOL 

Sjuksköterskor som arbetar vid allmänmottagning upplevde hinder vid omvårdnad för 

patienter med KOL. Främst var utebliven diagnos. Patienter fick andra diagnoser som 

utgick ifrån andningsbesvär. Sjuksköterskor uttryckte en frustration i och med ett ökat 



8 

 

patientlidande och menade att det hade kunnat undvikas med rätt omvårdnadsåtgärder 

(Hyde et. al 2013; Upton et. al 2010). Dock uppgav sjuksköterskor att när det fanns tid 

för att främja egenvård hos patienter med KOL gav de liknande livsstilsråd som vid hjärt-

kärlsjukdom. Detta sammanföll enbart med utredningar av lungkapacitet. Risken utgjorde 

att patienter inte fick råd specifika för hälsofrämjande egenvård vid KOL, till exempel 

andningsövningar, matvanor, rökstopp och sömnvanor (Upton et. al 2010). 

Sjuksköterskor var medvetna om att de patienter med flest inläggningar var undernärda 

och att de visste att genom stöttning och undervisning kunde patienter öka sin egen 

kunskap om nutrition och coping strategier som i längden skulle förebygga infektioner. 

Trots detta uppkom inte nutrition i patientundervisningen lika ofta som fysisk aktivitet 

och rökstopp. Sjuksköterskor uppgav att de patienter som fick stöd i nutrition hade 

multisjuklighet eller att undernäring var ett tydligt problem (Berland & Bentsen 2015; 

Hyde et. al 2013). 

I den allmänna omvårdnaden ingick inte heller psykosocialt mående trots att patienter 

med KOL upplever nedstämdhet och ångest. Detta uppmärksammade sjuksköterskor vid 

besöken. Sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap angående åtgärder vid 

psykosocialt mående inte var uppdaterade samt att de inte upplevde att de fick stöd i 

patientundervisningen. Detta gjorde att känslan av osäkerhet och otillräcklighet hindrade 

dem från att prata om psykosocialt mående hos patienterna (Hyde et. al 2013; Upton et. 

al 2010).   

För att vårda utifrån ett personcentrerat perspektiv är ett holistiskt vårdande något som 

sjuksköterskor behöver för att genomföra patientundervisning. Berland och Bentsen 

(2015) menar att för att ge ett holistiskt vårdande där hela människan synliggörs och 

delaktighet främjas måste sjuksköterskans kompetens utvecklas för att hälsofrämjande 

egenvård ska ske. Risken med att inte lägga fokus på att arbeta holistiskt gör att 

sjuksköterskor fokuserar på den kliniska bilden som symtom och läkemedelsuppföljning. 

Flera studier utgick ifrån utbildning i KOL och pedagogiska instrument för att bemöta de 

vanligaste symtomen, inställningen till sjukdomen, fysiska begränsningar hos patienter 

och livsstilsomställningar. (Berland & Bentsen 2015; Hyde et. al 2013; Odeh et. al 2014; 

Weldam et. al 2017; Zakrisson et. al 2018). Vissa studier involverade psykosocialt 

mående och hantering av detta (Walters et. al 2012: Hardy et. al 2014). Sjuksköterskor 

upplevde att utbildning främjade livskvalité hos patienter medan sjuksköterskors 

självförtroende, kompetens och trygghet i omvårdnad ökade (Berland & Bentsen 2015; 

Hyde et. al 2013; Odeh et. al 2014; Weldam et. al 2017; Zakrisson et. al 2018).  

      

Vårdrelationens betydelse 

Det individuella bemötandet beskrevs som påfrestande. Sjuksköterskor hade svårigheter 

att uppmuntra patienter till egenvård på grund av stigma. De känslor sjuksköterskor kunde 

möta var ångest och skuld till motstånd till egenvård från patienter (Gustafsson & 

Nordeman 2018; Zakrisson & Hägglund 2010). Samtidigt upplevde sjuksköterskor en 

barriär i vårdmötet när patienter inte svarade på öppna frågor (Hyde et. al 2013). 

Dessutom upplevde sjuksköterskor att omvårdnaden fokuserade för mycket på rökstopp 

(Hyde et. al 2013). Sjuksköterskor uppger att de var tvungna att hantera sin egen 

frustration i att patienter fortsatte att röka trots att de blev sämre och att detta var ett hinder 



9 

 

för att främja den vårdrelation som kunde gynna egenvård (Gustafsson & Nordeman 

2018; Zakrisson & Hägglund 2010). 

Trots detta kunde sjuksköterskor skapa kontakt genom att förbereda och ta tid för mötet, 

lyssna in och svara på frågor utan att kritisera patienterna (Weldam et. al 2017). Insikten 

i patienters livsvärld upplevde sjuksköterskor ökade känslan av trygghet hos patienterna 

(Gustafsson & Nordeman 2018; Chuang, Levine & Rich 2011) och att de hade en 

omfattande bild av patienterna vid mötena, bland annat genom att de hade tid att sitta ner 

och reflektera och samtidigt tolka deras mående genom den kunskap som framkom 

(Zakrisson & Hägglund 2010).  

Sjuksköterskor främjande vårdrelationen genom att bemöta patienter som människor och 

inte som rökare för att förhindra känslan av skam (Zakrisson & Hägglund 2010) och att 

visa empati och prioritera vårdrelationen var emellanåt viktigare än spirometriutredning. 

Hopp och stöd inspirerades av sjuksköterskor genom att få patienter att fokusera på 

framtiden, acceptera sjukdomen och se möjligheter till egenvård.  Påföljden av att ägna 

mer tid till att främja vårdrelationen och öka patientundervisningen, upplevde 

sjuksköterskor gjorde att patienterna var lugnare och självsäkrare vid möten (Weldam et. 

al 2017) och att sjuksköterskor upplevde att de främjade, inspirerade och “empower” 

patienter till sin maximala hälsopotential (Sunde et. al 2014). Ytterligare upplevdes 

patienter få ett större intresse av lärande såväl som upplevdes nöjdare, tacksamma och att 

deras skuldkänslor hade minskat. Strategier för symtomhantering hade också utvecklats 

(Weldam et. al 2017). Sjuksköterskor upplevde att medan vårdrelationen utvecklades så 

byggdes den på självförtroende och tillit. Flera sjuksköterskor betonade vikten av 

uppföljning för att främja vårdrelationen (Gustafsson & Nordeman 2018). Att ha en 

överblick av patientens mående över tid gör att det blir lättare för sjuksköterskor att se 

tydligt om det förekommer försämring (Gustafsson & Nordeman 2018; Chuang, Levine 

& Rich 2011) 

 

Betydelsen av rutiner 

Bristen på rutiner gjorde att sjuksköterskor upplevde att vårdtyngden och ansvaret ökade 

drastiskt samtidigt som de saknade struktur, upplevde tidsbrist, personalbrist och främjat 

stöd från sina kollegor i teamet (Odeh, Kayyali, Nabhani-Gebara, & Philip 2014; 

Zakrisson & Hägglund 2010). Enligt Gustafsson och Nordeman (2018) upplevde vissa 

sjuksköterskor att de hade frihet och kontroll över vad som ingick i deras arbete men att 

tidsbrist resulterade i flertalet omprioriteringar. Stress uppkom hos sjuksköterskor av flera 

anledningar: Att inte kunna erbjuda uppföljning vid vårdcentral vilket då genomfördes 

istället via telefon. Att ofta behöva delegera vidare arbetsuppgifter på grund av att inte 

veta i förväg vilka patientmöten som krävde mer reflektion tillsammans med patienten 

samt att det ofta uppkom nya riktlinjer för vården. Flertalet sjuksköterskor uttryckte att 

läkemedelshantering krävde uppdatering av information för att upprätthålla säkerheten i 

omvårdnaden, vilket ofta genomfördes på kvällar. De uttryckte att det var svårt att hinna 

detta under arbetstiden Sjuksköterskor upplevde samtidigt en otillräcklighet och 

maktlöshet inför att utveckla patientundervisningen och att andra inom temat inte såg 

sjuksköterskornas arbetstid som något värdefullt. Att främja omvårdnaden specifik för 

patienter med KOL upplevde sjuksköterskor var beroende av läkarens rutiner (Zakrisson 

& Hägglund 2010).  
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Behov av samverkan 

För att arbeta hälsofrämjande är samtliga vårdkontakter under patientens 

omvårdnadsprocess vitala. Vad patienter hade med sig från tidigare instanser påverkade 

sjuksköterskors sätt att vidare främja hälsa och egenvård hos patienten. Information 

mellan sluten och primärvård var bristande. Sjuksköterskorna upplevde att de inte visste 

vad för information och hantering av symtom patienten redan fått och hur de skulle följa 

upp omvårdnaden (Padilha, Sousa & Pereira 2018). Samtidigt fanns det ett behov av att 

ansvarig läkare visade intresse för sjuksköterskans arbete och villighet till samarbete. 

Inom teamet fanns de som uppvisade en negativ attityd mot de patienter som fortsatte 

röka efter diagnos (Zakrisson & Hägglund 2010). Att få stöd från sina kollegor och 

patienter i patientundervisningen, ökade känslan av trygghet hos sjuksköterskor. Detta 

medförde att sjuksköterskor upplevde trygghet i att utföra praktiska färdigheter samt 

rådgivning till patienter med KOL vilket i sin tur ökade kollegors trygghetskänsla 

(Berland & Bentsen 2015) Detta genererade också möjligheter till att utvecklas i 

hälsofrämjande egenvård (Zakrisson & Hägglund 2010). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Artiklar söktes i tre databaser, Cinahl, Medline och Pubmed som samlar vetenskap om 

omvårdnad (Friberg 2017, s. 67), vilket resulterade i ett stort antal träffar som innehöll 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Anledningen till att författarna använde tre 

databaser var för att det förekom dubbletter i Cinahl och Medline. I Pubmed hittade 

författarna flertalet andra artiklar inom området. Detta visar att det finns ett stort intresse 

för att utforska och utreda sjuksköterskeperspektiv och KOL. Författarna reflekterade 

kring om intresset för undersökningar av sjuksköterskeperspektiv och KOL har ökat det 

senaste decenniet och att en begränsning av sökningen till de senaste fem åren kunde gett 

en mer nyanserad bild av området. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes 

vilket författarna ansåg var lämpligt på grund av att få både objektiva siffror på hur många 

sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande och subjektiva åsikter av att hur det är att 

arbeta hälsofrämjande. Det ger ett bredare perspektiv på studiens resultat till skillnad från 

att utgå från endera.  

Litteraturöversikt var den metod som användes på grund av begränsning av tid samt att 

det var lämpligt för att samla information från flera delar av världen. Författarna har 

reflekterat över var sökresultatens studier genomfördes och kommit fram till att det ger 

ett bredare perspektiv att använda studier från Norge, USA, Sydkorea, Irland, Sverige, 

Storbritannien, Portugal, Irland och Nederländerna, än om författarna fokuserat på länder 

enbart inom europeiska unionen. Emellertid medför detta ett västerländskt perspektiv där 

det finns välfärdssystem som kan stödja patienten vid uppföljning inom primärvård. Detta 

gör att studiens resultat möjligen inte kan appliceras inom den sjukvård som inte har 

ekonomiskt välstånd eller inom utvecklingsländer där primärvård är eftersatt.  
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I första urvalet lästes artiklarnas titlar och abstract för att kunna kopplas till studiens syfte. 

De artiklar som var litteraturstudier eller hade genomförts inom slutenvård valdes bort. 

Vid andra urvalet utgick författarna från Fribergs artikelgranskningsmall (2017, s. 47). 

Denna granskning visade synligt bilden av ett omvårdnadsperspektiv, artiklarna kunde 

besvara problem och syfte. 

Styrkor med vårt arbete var att det fanns flera artiklar som tar upp behovet av stöd i 

omvårdnad mot patienter med KOL. Sjuksköterskor hade ett behov av att bli tillfrågade 

om behovet av att kunna främja egenvård hos patienter med KOL. Artiklar som tog upp 

stigmatisering visade att det finns problem med attityder från personal. Svagheter var att 

översättning från engelska till svenska kan innefatta begrepp som inte kan förklaras på ett 

annat sätt i svenska än att använda sig av den engelska termen. Likväl innebär 

användandet av enbart engelska i litteratursökningen en begränsning. En av författarna 

har luo och swahili som modersmål vilket kunde ha inkluderat fler studier från andra 

kulturer och påverkat författarnas studieresultat. 

Att tillämpa denna forskning kan bli begränsad utifrån ett ekonomiskt perspektiv i de 

kommuner där primärvård är eftersatt. Däremot hade en litteraturöversikt med en 

empirisk undersökning möjligen varit en lämplig metod för att motivera användning av 

forskningen lokalt. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden av resultatet är att vårdrelationen var viktig (Zakrisson & Hägglund 2010), 

att det finns behov av kunskap och rutiner för att öka personcentrerad egenvård (Berland 

& Bentsen 2015; Hardy et. al 2014; Odeh et. al 2014; Sunde et. al 2014; Weldam et. al 

2017; Zakrisson et. al 2019) och hur samverkan i teamet påverkar sjuksköterskans arbete 

(Gustafsson & Nordeman 2018; Padilha et. al 2017; Sunde et. al 2014; Zakrisson & 

Hägglund 2010).  

Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska är mer komplex än att båda parter måste 

visa öppenhet. Sjuksköterskan möter en patient som kan ses ur ett spektrum som berör 

fysiskt, psykiskt och socialt mående, likväl som klass och sociokulturellt kapital. 

Sjukdomens inverkan på kroppsliga funktioner beskriver patienter som något som 

drabbar mera eller mindre hela existensen, inte enbart de biologiska kroppen. Balansen 

mellan symtomförebyggande och vetskapen om vikten av fysisk aktivitet är stressande 

samtidigt som att energin inte räcker till trots att patienten uttrycker sig vilja vara aktiv    

(Johansson, Berterö, Berg & Jonasson 2019). Författarna reflekterar över känslan av att 

leva med en ständig upplevelse av otillräcklighet utifrån de olika dimensioner som utgör 

människan. Att ställa självbilden mot kroppens svagheter och att det krävs mycket hos 

sjuksköterskan för att främja patientens hopp om en framtid. Sjuksköterskans egen syn 

på och hantering av existentiell kris kan synliggöras. Enligt Lindqvist och Hallberg 

(2010) uttrycker patienter att det existentiella perspektivet däremot öppnar upp för en 

frihetskänsla av att kunna forma sitt liv, att fortsätta att leva med sjukdomen och inte ge 

upp. Att patienten inte behöver acceptera sjukdomen men att ändra riktning för att leva 

med sjukdom i harmoni. 
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Enligt Gabre, Wireklint Sundström och Olausson (2018) kan egenvård vid kronisk 

sjukdom beröra existentiella frågor kring patientens tidigare levnad och att patienten kan 

uppleva sig bunden mellan en gammal, sämre livsstil och den nya hälsosamma. I detta 

stadie kan blandade känslor som ångest, hopplöshet och tro framkomma och samtidigt 

ifrågasätter patienten sig själv och sin identitet. Ett sökande efter en mening med livet kan 

börja och därmed kan hopp för framtiden spira. Författarna reflekterar kring vikten av 

medvetenhet hos sjuksköterskan att denna inre strid kan uppkomma och att det kan öppna 

för en ödmjukhet i att se patienten som en medmänniska. 

Egenvård innebär bland annat att ha tron på sin egen förmåga att organisera och 

genomföra de handlingar som bör göras för att bibehålla hälsa, liv och välbefinnande 

(Patel, Jones, Adamson, Spiteri, & Kinmond 2016). Vad egenvård innefattar kan ha olika 

betydelser för olika patienter. Enligt Gustafsson och Nordeman (2018) uttryckte 

sjuksköterskor svårigheter med att vårda personcentrerat med tanke på hur 

symtomhantering ser olika ut vid olika tillfällen. Sjukvården har inget monopol på att 

uppmuntra till fysisk aktivitet och den information patienten får utanför vården skulle 

kunna ha inverkan på hur väl aktiviteten genomförs. Andnöd som kan uppkomma i 

samband med fysisk aktivitet kan ha en psykisk påverkan och resulterar i att patienten 

undviker motion. De livsstilsförändringar sjuksköterska och patient kommer fram till kan 

behöva tid för bearbetning hos patienten. Att en vana kan vara svår att bryta trots en god 

vårdrelation. Gustafsson och Nordemans (2018) studie styrker detta. 

Det sociokulturella kapitalet hos patienten, hur väl patienten kan uttrycka sig i språk, kan 

påverka hur sjuksköterskan bemöter patienten. Sjuksköterskor kan välja att tolka 

patientens tystnad som att patienten inte förstår sammanhanget mellan ohälsa och 

rökning. Ibland utgår samtal mellan patient och sjuksköterska från olika kunskapsnivåer 

eller att sjuksköterskor använder sig av ett institutionellt språk som försätter patienten i 

underläge. Jangland, Gunning och Carlssons (2009) studie stödjer detta. 

Sjuksköterskans dagliga arbete innebär en flexibel arbetsrutin, att vara beredd på och vara 

tillgänglig vid förändringar som kan ske under dagen. Samtidigt ska sjuksköterskan visa 

professionalitet i sitt yrke och uppvisa både neutral och känslomässig närhet och distans. 

Det handlar inte enbart om att ge läkemedel utan det kräver en närvaro som ger patienten 

utrymme att delta och reflektera kring sin vård- och hälsoprocess. Att uppleva tidsbrist 

och stress kan resultera i att sjuksköterskan faller tillbaka till att informera om 

omvårdnadsåtgärder vid KOL och inte uppmuntrar en lärande dialog. I Patel et. als (2016) 

studie fanns sjuksköterskorna tillgängliga för patienterna även när de mådde bra. Detta 

gjorde att vården modifierades utifrån patientens behov utöver försämringstillstånd. 

Enligt Zakrisson & Hägglund (2010) förutsätter tillgänglighet att sjuksköterskor upplever 

att de erbjuder vård av kvalité dock upplever sjuksköterskor otillräcklighet och 

maktlöshet inför att utveckla patientundervisningen. Författarna reflekterar över att 

resultatet av bristande arbetsmiljö och respektlöshet bland personal kan det ge en sämre 

kvalité av vården och att sjuksköterskor gör omotiverat arbete. Frustration och bristen på 

motivation är också variabler som kan påverka patientundervisningen negativt.  

 

Utbildning och patientundervisning  

Enligt flertalet författare som använt sig av olika undervisningsformer i form av formulär 

och eller utbildningsdagar, så ska detta effektivisera och individanpassa omvårdnaden 
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(Berland & Bentsen 2015; Hardy et. al 2014; Odeh et. al 2014; Sunde et. al 2014; Weldam 

et. al 2017; Zakrisson et. al 2019). Det är tydligt att kunskap är viktigt både för patient 

som sjuksköterska för att förmedla trygghet och hopp samtidigt som att sjuksköterskan 

kan ha i behov av pedagogisk utveckling för att främja egenvård. Vad Bergh (2016) 

framhåller är att för att sjuksköterskor ska kunna praktisera den teoretiska kunskapen de 

fått genom sin formella utbildning och samtidigt utveckla pedagogisk kompetens krävs 

att de får stöd från sin arbetsplats. Det är viktigt att synliggöra att sjuksköterskans 

informella kunskap inom patientundervisning ofta är beroende av personlighet och är 

individrelaterad. Författarna reflekterar över behovet av vidare forskning kring hur detta 

är möjligt på arbetsplatsen genom att erbjuda nätbaserad utbildning som främjar 

pedagogiska färdigheter eller att sjuksköterskor får möjlighet att reflektera kring 

pedagogik på arbetsplatsen. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2013, 2016) möter inte de årliga 

hälsokontroller det behov som patienter med KOL upplever. Det finns ett stort behov för 

att undersöka och utveckla vården mot denna patientgrupp för att de ska uppleva ökad 

livskvalitet och välbefinnande. Efterfrågan efter studier är i nuläget enbart för specifika 

omvårdnadsområden, till skillnad från ett holistiskt perspektiv som utgör samtliga 

områden vid omvårdnad av patienter med KOL. Författarna reflekterar kring 

möjligheterna med telehealth där patienter har möjlighet till att inhämta kunskap via olika 

internetbaserade hemsidor för att öka sin självständighet och därmed skulle kunna välja 

att återkoppla med sjuksköterskan. 

 

Hållbar utveckling 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete i koppling till hållbar utveckling kan delas in i tre 

huvudkategorier: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska (Socialstyrelsen 

2018b). Utifrån den sociala kategorin stöttar sjuksköterskan patienten och ger dem 

instrument som de ska förvalta för att öka hälsa. Vad egenvård medför är känslan av 

kontroll över sin sjukdom samt att patienten är delaktig i sin vård. Det möjliggör aspekter 

på hälsoresurser som inte behöver vara uppenbara för sjuksköterskan. Enligt Mayerson 

och Kline (2009) behöver patienten stöttning i att prioritera vilka mål som är viktiga för 

att nå välbefinnande. Ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv gynnas patienten av 

telehealth där patienten har enkla mätinstrument i sitt hem. Sjuksköterskan kan då 

uppdatera sin information kring patientens hälsotillstånd utan att behöva genomföra 

hembesök enbart för en kontroll. Patientens hälsoresurser behöver inte utnyttjas i onödan 

när förebyggande omvårdnad ges i hemmet. 

Vår studie visar att med ett tillfredsställt behov av kunskap, vårdar sjuksköterskan oftare 

holistiskt. Samtidigt måste den informella pedagogiska kunskapen implementeras i 

sjuksköterskans utbildning för att undvika att det utfaller sig personlighets betingat. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visar betydelsen av sjuksköterskans behov av utveckling inom pedagogik för 

att främja vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Exempelvis nätbaserad 

pedagogisk utbildning som är uppdaterad utifrån forskning- och samhällsförändringar, 

alternativt gruppundervisning för sjuksköterskor med reflektion på arbetsplatsen. 
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Vår studie kan användas som stöd för att hjälpa patienter med KOL att främja sin 

egenvård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Resultatet visade att vårdrelationen ger ökad 

livskvalité och främjar intresse av lärande hos patienter. Studien belyser vikten av 

sjuksköterskans medvetenhet kring sjukdomens påverkan på patienten. 

 

 

Vidare forskning 

● Ytterligare forskning som belyser sjuksköterskans behov av pedagogisk 

utbildning för att främja egenvård, både inom grundutbildning för sjuksköterska 

och på arbetsplatsen. 
 

 

SAMMANFATTNING 

Vår studie belyser sjuksköterskors upplevelse av att stödja patienter som lever med KOL, 

betydelsen av rutiner och behov av samverkan i det hälsofrämjande arbetet för att främja 

egenvård hos patienter med KOL. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en 

folksjukdom som kräver omfattande omvårdnad. Patientgruppen är en utsatt grupp som 

upplever ett stort lidande. Bristande stöd från vården vid information kring sjukdomen 

och förebyggande åtgärder ökar lidandet hos patienten. Sjuksköterskor upplevde sig ha 

viss kunskap och viljan att vårda holistiskt men de har ett behov av utveckling i sitt yrke. 

För att arbeta hälsofrämjande som sjuksköterska krävs flera egenskaper, från att kunna 

bemöta människan bakom diagnosen till att uppleva trygghet och stöd i teamet. Samtidigt 

är rutiner viktigt för att minska stress, ge patienter uppföljning och undvika att delegera 

vidare arbete. 
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samt valda 
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care,chronic 

obstructive 

pulmonary 
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airway disease, 

nursing or caring 
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reviewed, 

Academic 

journals 
 

 

 

 

 

 

 

56 
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nursing 
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patient with 
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obstructive 

pulmonary 

disease, self-
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of life. 
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reviewed, 
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Pubmed 
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Nursing 

education, 

patient with 
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pulmonary 

disease, self- 
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Peer-

reviewed, 

Academic 

Journals     

2 hittade, 2 
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valda. 
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Nursing or 

caring, chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease or copd 

or chronic 
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Engelska 
 

 

 

 

 

Abstract, 

Peer-

reviewed, 

Academic 

Journals 
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hittade,  2 
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valda. 
 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obstructive 

airway disease, 

primary health 

care or primary 

care or public 

health care, 

interventions or 

strategies or best 

practices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190321 

Cinahl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurse, nursing, 

or nurses, 

primary health 

care system, self-

efficacy, copd or 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

diseases. 
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Engelska 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract, 

Academic 

Journals 
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lästa, 2 

valda. 
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Medline 

Patients with 

COPD, illness 

experiences and 

involvement, 

nursing 

Mellan 2009 

och 2019 

Engelska Abstract, 

Academic 

Journals 

4 hittade, 2 

lästa, 0 

valda 

190405 

Medline 

Palliative care, 
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obstructive 

pulmonary 

disease, quality 

of life 

Mellan 2009 

och 2019 

Engelska Abstract, 

Academic 

Journals 

10 hittade,1 
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Selfmanagement, 

patients with 
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obstructive 
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Academic 
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Bilaga 2. Artikelgranskning 
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Omvårdnad. 

Egenvård. 

Problem 

och syfte 

Metod, Data, 

Urval, analys 

Resultat Diskussion 

Titel:Enhancing 

Cost-Effective Care 

with a Patient-

I Samarbete 

med 

sjukvårdsteam

Syfte är att 

utvärdera 

om 

Metod:Kvanti

tativ metod 

Resultatet visade 

att 

slutenvårdsinläg

COPD programmet 

förbättrade 
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Centric Coronary 

Obstructive 

Pulmonary Disease 

Program. 

Författare: Chan 

Chuang, Stuart 

H,Levine & Jeremy 

Rich 

Tidskrift:Population 

Health Management. 

Årtal:2011 

USA 

et,  kan 

motiverad 

patienter öka 

välbefinnande 

genom 

egenvård i 

åtanke av att 

minimera 

sjukdomsattac

ker och 

kostnader 

patientcent

rerat 

vårdprogra

m kan 

förbättra 

patientens 

livskvalité, 

Öka 

egenvård 

och 

minskade 

sjukvårdsk

ostnader. 

Urval: 

Patienter med 

COPD, 75 år 

gammal. 

Exklusion: 

Patienter som 

var inte aktivt, 

eller var 

inlagd på 

hospice 

Datainsamlin

g: 141 

Patienter i 

kontrollgrupp, 

grupperad 

efter kön och 

ålder. 

gning bland 

interventions 

gruppen 

minskade samt 

alla betalda 

utgifter bland 

interventionsgru

ppen var 

minimal jämfört 

med 

kontrollgruppen. 

 patientens livskvalité 

och öka egenvård samt 

minska 

sjukvårdskostnader. 

Kontinuerlig uppföljning 

av patienters egenvård 

och akut 

läkemedelsanvändning 

har minskat inläggning 

och akutbesök. COPD-

program ökar livskvalité 

samt är 

kostnadseffektiva. 

Interventionen 

motiverade patienter att 

öka sina egenvårds 

färdigheter och därmed 

öka hälsofrämjande 

rutiner. 

Titel:Nurses' 

perspectives of a 

new individualized 

nursing care 

intervention for 

COPD patients in 

primary care 

settings: A mixed 

method study. 

Författare:Weldam, 

Jan- Willem, 

Lammers, Marieke 

Zwekman, Marieke 

& Schuurma. 

Tidskrift: 

Applied Nursing 

Science 

Årtal:2016 

Effekten av 

COPD-GRIP 

modell 

intervention i 

omvårdnad. 

Syfte är att 

utforska 

sjuksköter

skors 

erfarenhet 

av att 

använda 

en ny 

COPD-

GRIP 

interventio

ns modell 

Metod:Kvanti

tativ,Deskripti

v  

Analys: enkät, 

inspelning av 

kvalitativa 

data, 

transkribering 

och 

genomgång av 

materialet. 

Slutligen 

öppen kodning 

genomförd av 

författaren. 

Många 

sjuksköterskor 

ansåg att 

intervention 

ökade patientens 

tillfredsställelse 

samt livskvalité 

från 71% till 

94%. 

COPD-GRIP intervention 

är ett givande redskap 

som gav strukturerad, 

individualiserad och 

patientcentrerad vård ur 

sjuksköterskans 

perspektiv. Metoden tog 

kortare tid än vad som 

var förväntad samt att 

modellen är givande 

redskap som kan 

användas till att diskutera 

ett flertal områden 

detaljerat med syfte till 

att förbättra vårdandet. 

Limitationer utgjorde en 

ekonomisk- och 

behörighets del samt viss 

osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. 

Titel:Supporting 

health behavior 

change in chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

with telephone 

health-mentoring: 

insights from a 

qualitative study. 

Sjuksköterskor 

använder 

personcentrera 

vård approach 

för att 

underlätta 

beteende 

förändring 

med hjälp av 

Denna 

studie 

undersökte 

hälsoförän

dringar 

som 

gjordes av 

patienter 

med 

Metod:Kvalit

ativ. 

Urval:Deltaga

rna rekryterad 

randomiserat 

via telefon. 

Studien 

genomfördes 

Sjuksköterska 

Intervention 

ökade 

medvetenhet om 

effekten av KOL 

vilket bidrog till 

patientcentrerade 

strategier för 

förändringar, 

Hälsouppföljning via 

telefon från utbildad 

sjuksköterska bidrog till 

att patienter med COPD 

började modifiera och 

förändra hälsovanor, att 

bli mera fysiskt aktiva 

och sluta röka. Det finns 

väldigt lite studier som 
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Författare 

Julia Walters,Helen 

Cameron-

Tucker,Helen 

Courtney-Pratt,Mark 

Nelson,Andrew 

Robinson,Jenn 

Scott,Paul Turner, E 

Haydn Walters 

,Richard Wood-

Baker. 

Tidskrift:Scientific 

Report 

Årtal:2012 

SNAPPS 

(Smoking, 

Nutrition, 

Alcohol, 

Physical 

activity, 

Psychosocial 

well-being, 

and Symptom 

management) 

måttlig 

eller svår 

KOL. 

under 12 

månader. 

Datainsamling 

utgjorde 

demografisk 

information, 

sjukdomstillst

ånd och 

kroppsmått. 

Analys:Kvalit

ativa data 

spelades in 

och 

transkriberas 

av två forskare 

flera gånger. 

även hos de som 

inte aktivt gjorde 

några 

förändringar. 

Fysisk aktivitet 

riktade sig mot 

43 (98%) 

deltagare och 

rökstopp mot 14 

(74%), varav ca 

21% slutade 

röka. Motivation 

för att 

upprätthålla 

förändringar 

ökade med 

sjuksköterskeled

d intervention. 

handlar om 

patientperspektiv och val 

av metod till 

hälsoförändringar. Andra 

studier kring motivation 

till hälsoförändringar har 

visat bra resultat då 

patienter har ökat fysisk 

aktivitet, nutrition samt 

förbättrat livskvalité. 

Titel:The 

asthma/COPD 

nurses' experience of 

educating patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease in 

primary health care. 

Författare:Ann-

Britt, Zakrisson, 

Doris Hägglund 

Tidskrift: 

Caring science 

Årtal:2010 

Stöd i 

sjuksköterske 

lärandet för att 

öka deras 

självkänsla 

och säkerhet 

för att utveckla 

patientundervi

sningen. 

Syfte är att 

beskriva 

Astma/KO

L 

sjuksköter

skors 

erfarenhet 

av att 

undervisa 

patienter 

med KOL 

i 

primärvård

. 

Metod:Deskri

ptiv kvalitativ 

studie. 12 

sjuksköterskor 

med 

utbildning i 

Astma och 

COPD, 

intervjuades i 

studien. 

Manifest och 

latent analys: 

textläsning 

gjordes flera 

gånger, delade 

till meaning 

units av 

forskarna. 

Stöd från 

kollegor och 

ökat samarbete i 

teamet hjälp dem 

att nå målet 

Sjuksköterskor 

som fick stöd 

kände sig 

säkrare och 

kunde undervisa 

patienter utan 

problem medan 

sjuksköterskor 

som inte fick 

ordentligt stöd 

hade svårigheter 

med detta. 

Sjuksköterskor hade 

fokus på individanpassad 

undervisning men var 

osäkra på kvalité i deras 

patientundervisning. 

Patienter var osäkra i 

början av studie men 

började öppna sig efter 

fler möten. 

Sjuksköterskorna i denna 

studie tyckte inte att de 

fick support vilket 

påverkade 

patientundervisningen 

negativt. Under studien 

hade sjuksköterskor inget 

grepp om vad deras roll 

var vilket har förbättrat 

sig efter att studien 

genomförts. Den positiva 

aspekten med studien var 

att deltagarna fick insikt i 

patientundervisning samt 

upplevelsen av att 

undervisa med eller utan 

stöd. Samtidigt visade det 

sig att deltagarna hade 

olika erfarenhet i deras 

yrke av att vårda 

patienter med KOL. 
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Titel:Assessment of 

psychosocial 

problems in primary 

care COPD patients. 

Författare: 

Jane Upton, Hazel 

Madoc-Sutton, 

Christine Loveridge, 

Aziz Sheikh, 

Samantha Walker, 

Monica Fletcher. 

Tidskrift:British 

Journal of Nursing. 

 

 

 

Årtal:2010. 

Helhetsperspe

ktiv på 

vårdande. 

Syftet var 

att 

uppmärksa

mma 

frekvensen 

av 

sjuksköter

skeledd 

interventio

n som 

innefattar 

vilka som 

uppmärksa

mmar 

psykosocia

la behov 

hos 

patienter 

med KOL. 

Metod:Kvanti

tativ, 

Sjukskötersko

r med 

utbildning 

inom KOL, 

368 st , 

randomiserat 

urval. 

Enkätundersö

kning. 

368 deltagare, 

51% uppgav att 

de ofta eller 

alltid 

uppskattade 

psykosociala 

behov medan 

98% uppgav att 

de ofta eller 

alltid 

registrerade 

inhalering teknik 

och 86% 

spirometri 

värden. 

Sjuksköterskor 

fokuserar på 

objektiva 

uppgifter i 

majoritet. Att 

uppmärksamma 

behovet av att 

inkludera 

psychosocial 

registrering hos 

patienter med 

KOL. 

Att uppmärksamma 

patienters psykosociala 

status och sjukdomens 

potentiella påverkan på 

livskvalitet. Detta för att 

lämplig utbildning för 

sjuksköterskor ska bli 

erbjuden. 

Funna förklaringar: 1. 

bristen av betoning på 

bedömning av 

psychosocial status 

utifrån Kvalitets- och 

resultat ramen för 

General Medical 

Services. 2. Bristen på 

guidning och utbildning 

för sjuksköterskor inom 

primärvård för att 

genomföra dessa 

bedömningar och bristen 

på resurser. GMS 

modellen inkluderar inte 

psykosociala symtom för 

närvarande. 

Titel:Patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease in 

safe hands: An 

education 

programme for 

nurses in primary 

care in Norway. 

Författare:Astrid 

Berland & Signe 

Berit Bentsen. 

Tidskrift: 

Nurse Education in 

Practice. 

 

 

 

Årtal:2015. 

 

 

 

Omvårdnad 

mot patienter 

med KOL. 

Sjuksköterskor 

har i nuläget 

inte tillräckligt 

med kunskap 

för att ge 

optimal 

omvårdnad till 

patienter med 

KOL. 

Syftet med 

studien var 

att 

utforska 

upplevelse

r som 

sjuksköter

skor har av 

utbildning

sprogram 

för 

omvårdna

d mot 

patienter 

med KOL 

inom 

primärvård

. 

Metod:Kvalit

ativ, intervju. 

Sjukskötersko

r (11) som 

genomgått 

utbildningspro

gram för att 

förbättra 

omvårdnaden 

mot patienter 

med KOL. 

Huvudkategor

i: Trygghet 

kopplat 

säkerhet. Tre 

subkategorier: 

upplevelsen av 

säkerhet i sin 

egen kunskap, 

upplevelsen av 

säkerhet i 

Att kunskap och 

praktisk kunskap 

bidrog till 

professionell 

utveckling och 

stärkte 

sjuksköterskorna

s förtroende som 

vårdare i mötet 

med patienter 

med KOL, 

samtidigt kände 

patienterna sig 

trygga. Att 

implementera 

utbildningsprogr

am för 

sjuksköterskor i 

primärvård är 

viktigt för ökad 

patientsäkerhet. 

Huvudtema: Trygghet 

kopplat till säkerhet. Tre 

subteman: självsäkerhet i 

sin egen kunskap, 

upplevd säkerhet i ens 

egen rådgivning, säkerhet 

i att kunna utföra 

praktiska färdigheter. 

Tolkning: 

Sjuksköterskornas 

förtroende för sig själva. 

Ökad patientsäkerhet i 

kombination med 

sjuksköterskornas 

självförtroende. Säkerhet 

som grundläggande 

behov. Ökad upplevd 

patientsäkerhet av både 

ssk och patient när ssk 

upplevdes ha kontroll 

över situationen samt 
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Norge handledning, 

säkerhet i 

praktisk 

kunskap. 

kunskap om åtgärder. 

ökade även patientens 

förtroende för sig själv. 

Utbildning är viktigt för 

att inte glömma nutrition 

och andningsövningar 

samt utbildning i 

användning av 

inhalationer och 

inhalationsteknik. 

Titel:COPD in 

primary care settings 

in Ireland: stories 

from usual care. 

Nicola Författare: 

Hyde, Dympna 

Casey, Kathy 

Murphy, Adeline 

Cooney, Lorraine 

Mee, Colette 

Kirwan, Agnes Tully 

& Brona Mooney. 

Tidskrift: 

British Journal of 

Community Nursing. 

Årtal:2013. 

Utbildningspro

gram som ska 

öka patienters 

livskvalitet 

(omvårdnad). 

PRINCE: The 

Pulmonary 

Rehabilitation 

in Nurse-led 

community 

Environments. 

Begränsad 

tillgänglig

het av 

utbildning

sprogram 

för 

patienter 

med KOL 

på Irland. 

Syftet var 

att belysa 

vad vanlig 

vård mot 

patienter 

med KOL 

innebär. 

Deskriptiv 

kvalitativ 

studie. 20 

deltagare, 15 

patienter och 3 

sjuksköterskor 

och 2 

allmänläkare. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tre kategorier 

framkom: 

upplevelsen av 

att leva med 

KOL, 

livsstilsråd, 

faktorer som 

bidrog till 

eller hindrade 

egenvård. 

Vanlig vård var 

otillräcklig. 

Sjuksköterskor 

har potential att 

öka patienters 

livskvalitet och 

utbildning inom 

KOL, optimerat 

för patienter med 

KOL. Detta 

motiverar 

utbildning för 

sjuksköterskor 

inom omvårdnad 

vid KOL. 

Brist på diagnos berodde 

på inadekvat kunskap och 

utrustning. COPD var 

inte prioriterad för 

diagnosticering. Negativ 

påverkan på patienter. 

Sjuksköterskor uppgav 

att på grund av bristande 

utbildning så upplevde de 

inte att de kunde vårda 

COPD patienter 

holistiskt. Egenvårdens 

betydelse uppmuntrat av 

sjuksköterskor, finns 

behov. IStället låg fokus 

på rökstopp med 

konsekvens blev att 

skamma. 

Titel:Integrating 

psychological 

screening into 

reviews of patients 

with COPD 

Författare:Hardy, 

Sheila; Smart, 

David; Scanlan, 

Mike; Rogers, 

Stephen 

Tidskrift:British 

journal of nursing 

Årtal:2014 

Stöd till 

sjuksköterskor 

i 

patientundervi

sning 

Är att 

undersöka 

möjlighete

n att 

integrera 

psykologis

ka 

undersökni

ng och 

interventio

ner 

sjuksköter

skans led 

program 

för 

patienter 

med KOL 

Metod:Kvanti

tativ studie, 

sjuksköterskor

. 

frågeformulär 

om 

självbedömnin

g pre & post 

utbildning i 

psykologi mot 

patient med 

KOL. 

Sjuksköterskor 

jämförde deras 

självkänsla 

innan och efter 

genomgången av 

psykologiska 

förändringar hos 

patienter med 

KOL. 

Sjuksköterskor 

tyckte att deras 

självkänsla 

ökade efter 

utbildning.  

Sjuksköterskor tyckte att 

genomgången om 

psykologiska 

förändringar hos patienter 

med KOL var givande. 

De fick motivation i att 

börja undersöka 

patientens psykologiska 

tillstånd. patienterna 

tyckte att 

sjuksköterskorna hade 

kunskap och kunde svara 

på deras frågor angående 

deras ångesttillstånd och 

psykologiska problem. 
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Titel:Implementing 

a telehealth service: 

nurses’ perceptions 

and experiences. 

Författare:Bassel 

Odeh, Reem 

Kayyali, Shereen 

Nabhani-Gebara, 

Nada Philip 

Tidskrift:British 

Journal of Nursing. 

Årtal:2014. 

Att undersöka 

om 

hälsofrämjand

e effekt 

korrelerar med 

telehealth 

(skype, 

telefonsamtal) 

Kroniska 

sjukdomar 

och äldre 

ökar, 

behov av 

sjukvård 

ökar. 

Varför 

används 

inte 

telehealth i 

den 

utsträcknin

g det 

skulle 

kunna 

användas. 

Syftet var 

att få fram 

sjuksköter

skors 

uppfattnin

g om 

telehealth 

samt 

identifiera 

de hinder 

som 

tjänsten 

kan 

innebära. 

Deskriptiv 

kvalitativ, 7 

sjuksköterskor 

inom 

primärvård 

(mejlade innan 

studien), 34 

patienter. 

Intervjuer. 

7 sjuksköterskor, 

under 15 

månader. 

arbetade med 

telehealth mot 

34 patienter, 

intervjuade. 

Positiva till 

telehealth. Brist 

på resurser, 

organisatoriskt 

stöd, kriterier för 

att patienter blir 

aktuella för 

telehealth och 

tekniska 

problem 

identifierades 

som hinder. 

Resursbrist, 

kunskapsbrist och 

personalbrist i nuläget. 

Sjuksköterskorna beskrev 

patienterna som positiva 

till telehealth, lite för 

snäva kriterier för att bli 

aktuella för telehealth. 

Ökad bemanning, input 

och träning i tjänsten och 

att öka gruppen patienter 

som var aktuella för 

tjänsten ansåg 

sjuksköterskor skulle lösa 

det problemen samt öka 

framgången med 

telehealth inom 

primärvård. 

 

Titel:  

A  Complex 

intervention of self‐

management for 

patients with COPD 

or CHF in primary 

care improved 

performance and 

satisfaction with 

regard to own 

selected activities; A 

Egenvård. Syftet var 

att testa en 

egenvårds 

interventio

n i 

primärvård 

för 

patienter 

med KOL 

eller 

hjärtsvikt 

utifrån 

upplevd 

Metod:Kvanti

tativ studie, 

patienterna 

162 utgjorde 

en 

interventionsg

rupp och en 

kontrollgrupp. 

Utgångskontro

ll, 3 

månaderskontr

oll, 1 års 

kontroll. 9 

Vid utgång, inga 

skillnader. Vid 3 

mån kontroll 

hade 

interventionsgru

ppen förbättrade 

prestanda och 

tillfredsställelse 

mot de egna 

valda 

aktiviteterna, 

annars ingen 

skillnad. 

Vid utformning av en 

interventionsmodell bör 

den vara individualiserad 

med fokus på patientens 

självvalda aktiviteter. 
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longitudinal follow‐

up. 

Författare:Zakrisso

n,Arne, Hasselgren, 

Lisspers, Ställberg, 

Tidskrift:Theander. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Årtal:2019. 

självförmå

ga, 

symtom, 

funktion 

och hälsa. 

vårdcentral i 

tre kommuner 

i Sverige. Via 

telefonkontakt

. Alla grupper 

erhöll vanlig 

vård varav 

enbart en 

erhöll 

interventionen 

Titel:Nursing 

clinical practice 

changes to improve 

self-management in 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

Författare:Padilha,  

Sousa, Pereira  

Tidskrift:Internation

al nursing review 

Årtal:2017 

Förbättringsar

bete 

Att 

undersöka 

om 

förändring

ar i 

omvårdna

d klinisk 

praxis 

kan   förbä

ttra 

utveckling

en av 

egenvård 

 

 

 

52 

sjuksköterskor 

och 99 

patienter. 

Intervjuer och 

observationer 

av deltagarna. 

Kvalitativ 

studie. 

dataanalys, 

innehållsanaly

s. 

Förbättringsåtgär

der skulle läggas 

på 

hälsovårdmodell

. organisation 

och 

dokumentation 

Identifikation, definition 

och specifikation av 

innehåll och strategier för 

egenvård. 

Titel:The 

development of an 

integrated care model 

for patients with 

severe or very severe 

COPD: 

Home model  

Författare:Sunde, 

Bentsen, Lund, 

Wangen, Rustøen & 

Henriksen 

Tidskrift: Caring 

Science 

Årtal:2014 

Egenvård 

Support 

Program 

Syfte med 

studie är 

att 

presentera 

vikten om 

kunskap 

om KOL i 

hemmet 

som 

integrering 

modell för 

patienter 

med KOL   

Metod:Kvalit

ativ studie, 

randomiserad 

kontroll 

studie   

COPD-home 

modellen 

utvecklar 

kompetens och 

beteende hos 

patienter och 

sjuksköterskor 

inom 

primärvård. 

Utvecklingen 

följer riktlinjer 

för 

interventioner. 

Individanpassad vård har 

visat sig vara positiv. 

Studie visa vikten av 

utbildning för både 

patienter och 

sjuksköterskor samt 

sjuksköterskornas 

konstanta hembesök till 

patienter efter utskrivning 

från sjukhuset. Mer 

forskning krävs. 

Titel:The nurse’s 

challenge of caring 

for patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease in 

primary health care. 

Omvårdnadste

ori 

Sjuksköter

skors 

upplevelse 

av att 

vårda 

patienter 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

10 

sjuksköterskor

.  

2 kategorier 

framkom:Vårdre

lationens 

betydelse och 

tillgängliga 

Vårdrelationen, stöd från 

teamet och tidsaspekten är 

viktig för en god 

omvårdnad. 
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Författare:Gustafss

on & Nordeman. 

Tidskrift:Nursing 

Open. 

Årtal:2018. 

med KOL 

inom 

primärvård

. 

resurser, tid- och 

stödbrist. 

 

 


