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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. Cirka 700 000 personer lever med 
KOL. Sjukdomen är progressiv och utvecklas över tid. KOL är i dagsläget obotlig. Med rätt 
stöd och behandling kan symtom lindras och patientens autonomi främjas. 
 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att stödja patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom till egenvård.  
 
Metod: Enskilda semistrukturerade intervjuer med fyra sjuksköterskor som arbetar inom 
primärvården i Sverige. Intervjuerna har bearbetats utifrån kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Sjuksköterskornas stöd till egenvård gick ut på att skapa kontakt och stödja 
patienten till förändring genom motivering och kunskap. Det var viktigt att skapa en trygg 
relation med fokus på tillit. Sjuksköterskorna belyser vikten av att våga möta 
patientens känslor. Slutligen visade resultatet att sjuksköterskorna upplever att det finns en 
underdiagnostik av patienter med KOL.  
 
Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever svårigheter i att stödja patienten till 
egenvård. Svårigheterna grundar sig känslor av skuld och skam. Det viktigaste är att 
sjuksköterskorna inte skuldbelägger patienten. För att kunna stödja patienten krävs det att 
sjuksköterskorna tar sig tid att skapa en trygg relation som bygger på 
tillit. Sjuksköterskorna kan då identifiera patientens behov av stöd och utveckla 
egenvårdskapaciteten.  
 

Nyckelord: egenvård, innehållsanalys, intervjustudie, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

 

  



   

 

 

 

ABSTRACT  

Background: COPD is one of the great diseases of our time. About 700,000 people live with 

COPD. The disease is progressive and develops over time. COPD is currently incurable but 

with the right support and treatment, symptoms can be alleviated, and the autonomy of the 

patient maintained. 

Aim: To describe nurses’ experience of supporting patients who suffer from Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease in their self-care. 

Method: Personal semi-structured interviews with four nurses working in primary care in 

Sweden. The interviews were processed using qualitative content analysis 

Result: The nurses’ support for self-care was about establishing contact and supporting the 

patient to change through motivation and knowledge. It was important to create a safe 

relationship with focus on trust. The nurses highlights the importance of daring to meet the 

patient’s feelings. Finally, the results showed that the nurses experience that there is an 

underdiagnosis of patients with COPD. 

Conclusion: The results show that the nurses experience difficulties in supporting the 

patient in self-care. The difficulties are based on feelings of guilt and shame. The most 

important thing is that the nurses does not blame the patient. In order to support the patient, 

it is required that the nurses take the time to create a safe relationship based on trust. The 

nurses can then identify the patient's need for support and develop the self-care capacity. 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, content analysis, interview, 

self-care   
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1 INLEDNING 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, även kallad KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Så 

många som 700 000 personer som lever idag med KOL. Sjukdomen är progressiv och utvecklas 

över tid. KOL är i dagsläget obotlig. Men med rätt stöd och behandling kan symtom lindras och 

patientens autonomi främjas. Stödet går ut på att göra patienten till expert på 

sin egen sjukdom. Genom kunskap och praktiska färdigheter har patienten förmågan att via 

egenvård hantera sjukdomen i vardagen men även vid svårare sjukdomsperioder, även kallat 

exacerbationer. Sjuksköterskan bär ansvaret över att behandling genom egenvård sker på ett 

säkert sätt, patienten ska uppvisa både kunskap och färdighet för att bedömas klara av att 

hantera sin sjukdom själv. Intresset för denna patientgrupp kommer från författarna av 

examensarbetet. Vi har kommit i kontakt med patienter som lider av KOL, på tidigare 

arbetsplatser och under vår verksamhetsförlagda utbildning, som saknat färdigheter inom 

egenvård och befunnit sig i en exacerbation. Tillståndet orsakar lidande för patienten. Lidandet 

yttrar sig inte bara fysiskt, utan även psykiskt, i patientens inre. Att patienten klarar av att 

behandla sig själv genom egenvård är viktigt för att förhindra dessa episoder. Utveckling sker 

av behandlingsmetoder och verktyg utvecklas för att på ett säkert sätt kunna stödja dessa 

patienter till egenvård med målet att minska antalet exacerbationer. Forskning kring 

sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med KOL till egenvård är begränsad och 

därför har vi valt att göra detta examensarbete. Intresseområdet “Innebörden av ett 

personcentrerat arbetssätt utifrån, sjuksköterskans perspektiv” kommer från en forskargrupp 

vid akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs Kronisk obstruktiv lungsjukdom, egenvård, teoretiskt perspektiv utifrån 

Dorotea Orem, tidigare forskning där det ur både ett patientperspektiv och anhörigperspektiv 

beskrivs hur det är att leva med KOL och hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda 

patienter som lider av KOL. Slutligen beskrivs sjuksköterskans roll och ansvar utifrån aktuella 

styrdokument och lagar. Bakgrunden avslutas med en problemformulering som ligger till grund 

för examensarbetet.  

I Bilaga 1 presenteras sökningen av de artiklar som finns i bakgrunden. I bilaga 2 redovisas 

sökningen i en sökmatris. I bilaga 3 redovisas hur kvalitetsgranskningen har genomförts. I 

bilaga 4 finns en sammanställning av artiklarnas syfte, metod och resultat tillsammans med 

samlade kvalitetspoäng. 
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2.1 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av nedsatt 

lungfunktion orsakat av inflammation i luftrören, även kallat kronisk bronkit. På grund av detta 

blir luftrören trängre och patienten får problem med andningen. Med tiden påverkas även de 

små blåsorna i lungorna som kallas för alveoler. De spricker upp och deras funktion försämras, 

alveolerna har bildats till emfysem. Lungornas funktion försämras ytterligare vid emfysem, 

gasutbytet som sker i lungorna fungerar inte som de ska. Lungorna kan inte längre syresätta 

kroppen vid inandning och koldioxiden som normalt lämnar kroppen vid utandning stannar 

kvar i kroppen.  Patienter med KOL lider av återkommande episoder av hosta och slem, de 

drabbas även av svårare förkylningar och andra luftvägsinfektioner. Dessa perioder av 

försämring kallas för exacerbationer och upplevs ofta även som psykiskt påfrestande för 

patienten (Riksförbundet hjärtlung, 2019). En studie gjord av Zysman m.fl. (2019) visar att 

kvinnors BMI (Body mass index) sjunker tidigare än hos män, vilket innebär att kvinnor även 

har ökad risk för att utveckla exacerbationer. Enligt studien lider kvinnor mer av sina besvär än 

vad män gör. Besvären leder dessutom till stark ångest. Riksförbundet hjärtlung (2019) 

beskriver att risken för att drabbas av KOL ökar generellt med åldern och rökning står för den 

vanligaste orsaken. Det finns dock patienter som drabbats av KOL trots att de inte har rökt. 

Människor som föds med brist på Alfa1-antitrypsin har större benägenhet att utveckla 

lungemfysem utan yttre påverkan. KOL är en irreversibel sjukdom och det betyder att 

lungornas funktion inte kan återgå till tidigare stadium. Problem som sjukdomen medför är 

bland annat inaktivitet på grund av dyspnén som patienten upplever vid ansträngning. 

Andningsarbetet är mer energikrävande än hos en frisk person och det är därför vanligt att 

patienten även är underviktig. På grund av detta är anpassad kost och fysisk aktivitet av stor 

vikt för patienten som lider av KOL. För att kunna ställa diagnosen KOL mäts lungornas 

funktion med hjälp av spirometri och eventuellt lungröntgen (Riksförbundet hjärtlung, 2019). 

Vid en spirometriundersökning mäts den mängd luft som patienten blåser ut under en sekund 

samt den totala mängd luft som patienten blåser ut under ett forcerat andetag. Dessa 

undersökningar görs först utan intag av luftvägsvidgandeläkemedel och sedan en stund efter 

intag av luftvägsvidgandeläkemedel som hunnit göra verkan. Dessa värden används för att 

kunna ställa diagnosen KOL. Värdena läggs samman med patientens längd, ålder och kön för 

att beräkna i vilket stadie av sjukdomen som patienten befinner sig i. Stadierna räknas från 1 – 

4, där stadie 1 anses vara en lindrig form av sjukdomen och stadie 4 anses vara en svår och 

långt gången form av sjukdomen (KOL, 2018). 

Gil-Guillén m.fl. (2011) beskriver ett verktyg som liknar en spirometriundersökning, COPD-6. 

Det är en mindre apparat som kan användas för att snabbt bedöma patientens lungfunktion 

och för att avgöra om en spirometri bör genomföras. COPD-6 mätningar kan användas när 

patienten söker vård på grund av långvariga andningsbesvär och orsaken är okänd. Tanken 

bakom detta verktyg är att screena så många som möjligt och få ett snabbt svar för att tidigt 

upptäcka om patientens andningsfunktion avviker från det normala värdet. Med ett avvikande 

resultat från COPD-6 kan en fullständig spirometriundersökning vara angeläget att utföra för 

att kunna diagnostisera patienten och sätta in rätt behandling. 
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2.2 Egenvård 

Begreppet egenvård definieras som en vårdhandling där patienten på egen hand utför hälso- 

och sjukvårdsåtgärder. Dessa hälso- och sjukvårdsåtgärder kan även inkludera anhöriga, 

närstående eller vårdpersonal till patienten och därför bör de ingå i planeringen av egenvården. 

När patienten uppnår god egenvård bidrar detta till upplevelser av självständighet och 

autonomi vilket leder till minskad kontakt med vården när sjukdomsbilden förändras (SOSFS 

2009:6). 

2.2.1 Self-management 

Self-management innefattar en individs förmåga att hantera symtom, behandling, fysiska och 

psykiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som är relaterade till att leva med en kronisk 

sjukdom. Effektiv self-management omfattar förmågan att övervaka sitt tillstånd och påverka 

de kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga svaren som är nödvändiga för att bibehålla 

en tillfredsställande livskvalitet (Svensk MeSH, 2019).  

2.2.2 Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som översätts till egenmakt på svenska och syftar på att individen 

känner makt över sin egen livssituation. I och med detta är individen även förmögen att 

påverka de faktorer som styr. I ett omvårdnadsperspektiv syftar empowerment på att patienten 

ska få så pass mycket stöd och information om sin sjukdom så att patienten utifrån sin egen 

kunskap kan styra beslut kring sin hälsa. Empowerment kan ses som att bemästra sjukdom och 

funktionsnedsättning. Att lära sig leva med sin sjukdom kan göra att patienten upplever 

kontroll över sitt liv. Att ta kontroll och styra sin hälsa leder också till att patienten inte behöver 

uppsöka sjukvården lika frekvent och blir mer självständig (Askheim, Starrin, & Winqvist, 

2007). Klang Söderkvist (2013) skriver att både patient och vårdpersonal ska ses som experter. 

Patienten är expert på sitt liv och hur det är att leva med sin sjukdom och sjuksköterskan på 

omvårdnaden och det medicinska kring sjukdomen. 

Self management och Empowerment är begrepp som är vanligt förekommande inom ämnet 

egenvård vid kronisk sjukdom. I presenterad forskning sedan tidigare används dessa begrepp 

som egenvård och därför har författarna valt att benämna dessa på samma sätt i detta 

examensarbete. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Dorothea Orems egenvårdsteori har valts som teoretiskt perspektiv för examensarbetet. Orems 

(2001) egenvårdteori bygger på att människan själv är kapabel att upprätthålla eller återfå 

hälsa genom egenvård. Detta främjar patientens autonomi. Orem (2001) beskriver att hälso-

och sjukvården inte bär hela ansvaret för den enskilda individens hälsa.  
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2.3.1 Egenvårdskapacitet 

Enligt Orem (2001) har människan förmågan att upprätthålla eller återfå hälsa genom 

egenvård. Egenvård beskrivs som de handlingar och aktiviteter som människan på eget initiativ 

utför för att bibehålla liv, hälsa och välbefinnande hos sig själv och hos sina närstående. Alla 

människor har förmågan att vårda sig själv och sina närstående. Den förmågan utgör 

människans egenvårdskapacitet och kapaciteten till närståendeomsorg. Egenvårdskapaciteten 

är beroende av människans förmåga att identifiera egenvårdsbehov hos sig själv och 

närstående men även förmågan att lära sig nya färdigheter och utöva dem. Människans 

förmåga att ta till sig och använda kunskap utgör därför en betydande del i utövandet av 

egenvård. Orem (2001) beskriver att egenvårdskapaciteten utvecklas under livets gång. Det kan 

ses som ett inlärt beteende som påverkas av den kultur och miljö som människan tillhör. 

Hälsan är föränderlig genom livet och människans behov förändras över tid. När förmågan till 

egenvård inte räcker till för att uppfylla behoven uppstår egenvårdsbrist. Människan är då i 

behov av professionell omvårdnad. Sjuksköterskans omvårdnadskapacitet liknar 

egenvårdskapaciteten, skillnaden är att omvårdnadskapaciteten riktar sig mot andra 

människor medan egenvårdskapaciteten är riktad till människan och dennes närstående. 

Omvårdnadskapaciteten bygger på sjuksköterskans kunskaper, färdigheter och värderingar. 

Sjuksköterskan ska använda sin omvårdnadskapacitet för att främja patientens 

egenvårdskapacitet (Orem, 2001). 

2.3.2 Omvårdnadssystem 

Omvårdnadssystem är sjuksköterskans arbete utifrån patientens egenvårdsbrist och de behovs 

som behöver uppfyllas. Orem (2001) beskriver att sjuksköterskan är kompetent nog att bedöma 

en befintlig eller kommande obalans mellan patientens förmåga till egenvård och de 

egenvårdskrav som patienten ställs inför. Utifrån detta ska sjuksköterskan tillsammans med 

patienten och dennes närstående göra en omvårdnadsplan för att egenvårdsbalansen ska 

uppnås. Det finns tre omvårdnadssystem som beskriver olika grader av bristande 

egenvårdskapacitet. Det första är ett fullständigt kompenserande omvårdnadssystem. Där 

patientens egenvårdskapacitet brister helt och innefattar därför sjuksköterskans åtgärder som 

kompenserar patientens egenvårdsbrist. Det fullständigt kompenserande omvårdnadssystemet 

tillämpas till exempel när patienten är medvetslös eller är i ett akut kristillstånd. Det andra är 

ett delvis kompenserande omvårdnadssystem. Där patientens egenvårdskapacitet delvis brister. 

Patienten har förmågan att aktivt delta i egenvården och har resurser för att kunna delta i delar 

av egenvården. På grund av sjukdom och ohälsa behöver patienten utveckla kunskap och 

färdigheter för att kunna utföra egenvård. Sjuksköterskan kompenserar de delar som patienten 

inte har resurser att klara av på egen hand. Det är viktigt att patienten får utföra de åtgärder 

som hen klarar av. Sjuksköterskans ska stödja patienten för att hen ska kunna återfå 

egenvårdskapaciteten. Sjuksköterskan samarbetar då med patienten och de närstående. Det 

tredje omvårdnadssystemet är stödjande och undervisande. Patienten är fysiskt kapabel att 

utföra egenvård, men behöver stöd av sjuksköterskan för att utveckla de resurser som krävs. Ett 

stödjande och undervisande omvårdnadssystem tillämpas ofta när patienten blivit 

diagnosticerad med en kronisk sjukdom eller har ett funktionshinder (Orem, 2001).  
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2.4 Att leva med KOL 

Känslor som skam och skuld är vanligt hos patienter som lider av KOL (Ali, Fors & Ekman, 

2018; Luhr, Holmefur, Theander & Eldh, 2018; Russell m.fl., 2018; Zakrisson & Hägglund, 

2010). Patienter som lider av KOL känner sig ofta begränsade i sin vardag på grund av 

symtomen som sjukdomen bär med sig. De kämpar i flera timmar för att kunna fungera i sin 

vardag. Det kan leda till ångest och en konstant oro över att inte kunna fungera som vanligt. 

Russell m.fl. (2018) beskriver att depression, frustration och en känsla av att vara värdelös ofta 

är relaterat till symtom och den funktionsförlust som är relaterad till KOL. Ali m.fl. (2018) 

beskriver att patienterna upplevde att de inte kunde dela sina känslor med sina närstående, 

delvis för att inte vara en börda men också för sina skuldkänslor. En del patienter isolerar sig i 

hemmet för att de upplever symtomen som skamliga och vill undvika att de visar sig offentligt. 

Det hjälpte att dela sina erfarenheter och lyssna på andra som lever med KOL. Det gav dem 

kunskap om att övervinna hinder relaterade till KOL (Ali m.fl., 2018). För att patienten ska 

kunna utföra egenvård behöver hen utveckla kunskap, färdigheter och självförtroende. 

Patienten behöver ha kunskap om sin sjukdom och hur egenvård tillämpas (Ellis m.fl., 2017). 

Russell m.fl. (2018) beskriver att det är viktigt att patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom får kunskap och utvecklar en förståelse för sjukdomen. Det beskrivs att KOL ofta 

förväxlas med astma och att patienten därför inte förstår att sjukdomen KOL är progressiv och 

obotlig. Okunskapen kan leda till att patienten rationaliserar skadliga beteenden som till 

exempel rökning. Ellis m.fl. (2017) beskriver att en patient som är duktig på egenvård blir 

autonom och tar ansvar för sin hälsa och gör sitt bästa för att hantera sin sjukdom och främja 

hälsa. Det gör att behovet av att uppsöka sjukvård minskar. När patienten behöver kontakta 

vården så gör hen det i tid, på så vis minskar risken för komplikationer.  

Andersen, Thomsen, Bruun, Bødtger och Hounsgaard (2018) beskriver att andnöd och 

utmattning relaterat till KOL kan hindra patienter att ta kontakt med vården och det kan därför 

vara bra att patienten har inbokat regelbundna besök hos vårdgivaren. Att träffa samma 

vårdare ger patienten en trygghetskänsla eftersom patienten enkelt får tillgång till hjälp och 

stöd i sin egenvård. Brist på kontinuitet och långa väntetider försenar stödet och därmed 

patientens hopp inför framtiden. Russell m.fl. (2018) beskriver att förmågan att utföra 

egenvård påverkas av hur länge patienten har levt med sjukdomen och att förståelsen för 

sjukdomen utvecklas med tiden. Det visade sig många gånger vara kopplat till kritiska 

situationer, till exempel vid excacerbationer. Först då får patienten förståelse för 

konsekvenserna av KOL och hur patientens beteende påverkar sjukdomen. Patienter upplevde 

att otillräcklig information tillsammans med bristen på tillfällen att ställa frågor gjorde att 

kontakten med vården försämrades. En del patienter undvek att söka vård för att de inte ville 

vara till besvär och för att de tror att de ska kunna härda ut (Russell m.fl., 2018). 

Ali m.fl. (2018) beskriver att patienter upplever kunskapsbrist gällande KOL, inte bara i 

samhället utan även inom hälso-och sjukvården. Vid kontakt med läkare beskriver flera 

patienter att läkaren inte vet så mycket om KOL. Patienter berättar även om möten där hälso-

och sjukvårdspersonalen har ifrågasatt patientens sjukdom och upplevelse av den. Många 

patienter föredrar att besöka specialister inom sjukvården för att få svar på sina frågor om sitt 

tillstånd, om KOL överlag eller om behandling. Men alla har inte den möjligheten, en del för att 

de bor i en region i Sverige där specialistvård inte finns att tillgå, eller för att de inte ansågs vara 

i behov av specialistvård efter läkarens bedömning på vårdcentralen. Patienter söker 
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information om KOL på nätet, de kan då anpassa sökningen efter den information de är i behov 

av för stunden. Det är dock inte alla som vet hur man söker information på nätet. Det kan även 

vara svårt för patienten att hitta tillförlitliga webbsidor. Många patienter upplever information 

som publicerats i böcker eller tidskrifter som mer tillförlitliga än information som finns på 

nätet. Många patienter upplever att informationen kan vara svår att förstå om språket är för 

avancerat. Sociala nätverk och slutna grupper på Facebook gav information och stöd för 

patienterna (Ali m.fl., 2018). Russel m.fl. (2018) menar att terminologin försvårar patientens 

förståelse och kunskap. 

Patienter upplever att det är lättare att dela sina känslor relaterat till kronisk sjukdom med 

någon i samma sits, än att dela med sig till familj och närstående (Luhr, Holmefur, Theander, & 

Eldh, 2018; Stenberg, Haaland-Øverby, Fredriksen, Westermann & Kvisvik, 2016). Ali m.fl. 

(2018) beskriver vikten av att patienten delar med sig av sina känslor då det kan leda till 

depression om patienten håller det inom sig. Stenberg m.fl. (2016) beskriver att 

egenvårdsutbildningar i patientgrupper visat sig vara effektivt.  Sjuksköterskan är den som 

leder gruppmöten och håller i utbildningarna. Under dessa egenvårdsutbildningar delar 

patienterna med sig av sin kunskap och tips mellan varandra. En del patienter upplevde för 

första gången att någon var genuint intresserad av att lyssna på patientens berättelse. Luhr 

m.fl. (2018) beskriver att det gör att patienten känner sig bekväm och unik. Stenberg m.fl. 

(2016) beskriver att genom att ta emot och dela erfarenheter med människor med likande 

problem stärktes självkänslan och identiteten för de deltagande patienterna. Patienterna 

beskriver att de har lärt sig att se livet ur ett annat perspektiv, de ser nya möjligheter och nya 

sätt att uppskatta livet på så vis växer patientens acceptans till sig själv. Att få ta del av andras 

positiva berättelser gav hopp, det var speciellt viktigt för de som nyligen insjuknat. Patienterna 

uppskattade informationen som sjukvårdspersonalen gav, men att erfarenheterna och 

kunskapen som delas mellan patienterna var viktigast och lättare att förstå. Deltagarna 

upplevdes även ha mer empati och sågs som förebilder. Luhr m.fl. (2018) beskriver att det är en 

fördel att patienterna har liknande erfarenheter gällande symtom och problem när de delade 

med sig av sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter. De patienter vars symtom skiljde sig 

mycket från de andra upplevde inte samma gemenskap. 

2.5 Att vara anhörig till en patient med KOL 

Cruz, Marques och Figueiredo, (2017) beskriver att vårdande familjemedlemmar ofta lider av 

trötthet och utmattning. Det är påfrestande att tillfredsställa patientens vårdbehov och att resa 

till och från sjukhus. Känslomässiga symtom som stress, ångest och sömnproblem är inte heller 

ovanligt för den vårdande familjemedlemmen. Årestedt, Persson och Benzein (2014) beskriver 

även att familjemedlemmar till en patient med kronisk sjukdom har ett behov av att lära sig 

sjukdomen och hur den uppträder. Istället för att sträva efter att återgå till livet innan 

sjukdomen strävar familjen efter ett fungerade vardagsliv där de kan hantera de situationer 

som sjukdomen bär med sig. Det är viktigt att tillsammans hitta lösningar för en fungerande 

vardag. Det är viktigt att familjen tillsammans hittar lösningar, detta är något som tar tid och 

sker gradvis. Eftersom den sjuka familjemedlemmen ofta spenderar mer tid i hemmet kan det 

leda till frustration eftersom de blir tvingade att spendera tid tillsammans, speciellt om de inte 

är vana vid att spendera mycket tid med varandra. Roller och uppgifter kan behöva fördelas om 
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inom familjen, exempelvis om en förälder är sjuk och barnen blir de som tar hand om 

föräldern. Det är en främmande situation både för den som hjälper och den som behöver 

hjälpen. Att få hjälpa till kan ge glädje och kan upplevas som en naturlig del av livet. Samtidigt 

kan rollen som vårdare vara svår då det ställs nya krav och förväntningar på familjen. Den 

sjuka familjemedlemmen kan känna sig som en börda när rollerna och uppgifterna i familjen 

omfördelas (Årestedt m.fl., 2014). Cruz m.fl. (2017) beskriver att vårdande familjemedlemmar 

känner ett ansvar att vårda patienten. Det ger dem mening i livet och en möjlighet till personlig 

utveckling. De blir tillfredsställda när de får chansen att göra någonting meningsfullt för 

patienten. Att få vårda patienten i livets slutskede upplevdes som tacksamt när patientens vilja 

att dö hemma kunde respekteras (Cruz m.fl., 2017). Familjen ser sjukvården som en 

informationskälla, som hjälper dem att lära känna sjukdomen och hur den hanteras. 

Informationen upplevdes ofta som generell och familjerna ville ha mer information. Bristen på 

information och stöd väckte osäkerhet hos många familjemedlemmar. Många familjer sökte 

information på egen hand, det gjorde att de kom närmare varandra (Årestedt m.fl., 2014). Cruz 

m.fl. (2017) beskriver att många vårdande familjemedlemmar upplevde att de hade dåligt 

känslomässigt stöd av vårdpersonal. Brist på information och egenvårds-strategier från 

sjukvården bidrog till den vårdande familjemedlemmens känslor av ångest och frustration. Den 

vårdande familjemedlemmen upplevde att patientens attityd och beteende gällande egenvård 

spelade stor roll. Hade patienten en positiv attityd till egenvårdsförmågan gav det patienten 

högre livskvalitet. En negativ attityd till egenvård ledde till att patientens deltagande i dagliga 

aktiviteter och behandlingar minskade. (Cruz m.fl., 2017). Årestedt m.fl. (2014) beskriver att 

det var viktigt för familjemedlemmarna att få vara sig själva, det underlättar för att kunna visa 

känslor. Att berätta om sina upplevelser ökar familjens förståelse för varandra och för 

situationen i helhet. Behovet av att berätta är individuellt, en del har ett behov av att älta 

medan andra är nöjda med att prata igenom saken en gång. Att prata med utomstående som 

varit i samma situation upplevdes som viktigt (Årestedt m.fl., 2014). Cruz m.fl. (2017) beskriver 

att vårdande familjemedlemmar upplever brist på egentid och brist på kontroll över sitt eget liv 

och att detta är starkt kopplat till den vårdande familjemedlemmens känslor av hjälplöshet, 

skuld, och frustration. 

 

2.2.4 Att vårda patienter som lider av KOL 

Zakrisson och Hägglund (2010) beskriver att patienter med KOL upplever oro och rädsla kring 

konsekvenserna av att leva med KOL. Även känslor som ångest, skam och skuld var vanligt 

förekommande. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera dessa känslor. Genom att 

se patienten som människa och inte som rökare så kunde sjuksköterskan etablera kontakt med 

patienten, något som många sjuksköterskor tyckte var svårt och tidskrävande. Att skapa 

kontakt med patienten var viktigt för sjuksköterskor, men brist på tid gjorde att uppföljning 

och kontinuerliga besök försvårades.  

För att befria patienter från sina skuldkänslor så beskriver Zakrisson och Hägglund (2010) att 

sjuksköterskan anpassar vården och patientundervisningen individuellt. Sjuksköterskan 

lyssnar på patienten utan att stigmatisera. Många sjuksköterskor upplevde att det var krävande 

att anpassa vården och patientundervisningen individuellt. De upplevde även att det var svårt 

att ge stöd i egenvården på grund av patientens skuldkänslor. De blev irriterade och frustrerade 

när patienter inte slutade röka och tillståndet försämrades. Sjuksköterskor saknar tydliga 
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riktlinjer för behandlingen av KOL då den information som finns ofta är inriktad på astma 

(Zakrisson & Hägglund, 2010). 

van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal, och van Staa (2015) beskriver olika typer av 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan som coach, vars mål är att stödja patienten med att få in 

sjukdomen i sitt liv. På så vis kan patienten utvecklas till en expert på sig själv och hur det är för 

patienten att leva med sin sjukdom. Coachen har ett holistiskt synsätt och fokuserar på 

patientens förmågor och behov. Egenvård ses en naturlig del i patientens liv och det är en 

självklar uppgift för coachen. Att stödja patientens egenvård ses inte som svårt eller 

tidskrävande (van Hooft m.fl., 2015). Sjuksköterskans som kliniker, vars mål är att utveckla 

patientens följsamhet i behandling och målsättning. Det är viktigt för klinikern att regelbundet 

kontrollera patientens tillstånd, vilket enklast sker via direktkontakt. Det ska vara enkelt för 

patienten att nå klinikern. Patientens medicinska tillstånd är det som är viktigast, patientens 

privatliv kommer i andra hand. Klinikern anser att patienten inte alltid är kapabel att fatta rätt 

beslut och har ibland svårt att acceptera patientens val och försöker därför styra patienten mot 

rätt val. Klinikerns professionella kunskap väger tyngre än patientens kunskap (van Hooft m.fl., 

2015). 

2.6 Sjuksköterskans roll och ansvar utifrån styrdokument 

Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) har sjuksköterskan vissa 

förhållningssätt i sitt arbete för att främja god omvårdnad. Information som ges ska vara 

begriplig för patienten för att denne ska kunna delge sitt informerade samtycke till 

behandlingen. Patienten ska även vara införstådd med att behandlingen är frivillig. 

Sjuksköterskan ska i sin roll inneha ett etiskt förhållningssätt för att främja en öppen dialog 

med patient och anhöriga. De riktlinjer som finns gällande omvårdnaden ska tillämpas genom 

ett personcentrerat arbetssätt. Omvårdnadsarbetet ska stödja andra yrkesgrupper och 

sjuksköterskan har ett ansvar att värna om dessa relationer för att kunna erbjuda patienten och 

anhöriga bästa möjliga stöd. 

Sjuksköterskan är ansvarig för att bedöma, planera och utvärdera egenvården. Vid bedömning 

ska ansvarig sjuksköterska informera patienten om vad egenvård innebär, samt se till att det är 

patientsäkert. Finns det risk för skador i samband med egenvård eller om patienten inte klarar 

av att utföra åtgärden ska patienten inte bedömas lämplig att utföra egenvård. Vid planering är 

det viktigt att det är tydligt för alla inblandade vilka åtgärder som ska utföras samt informera 

och instruera hur de ska utföras på ett säkert sätt. Patienter kan behöva stöd av anhöriga och 

närstående för att lyckas uppnå en säker egenvård. Det är även viktigt att patienten och dennes 

anhöriga vet vad som ska göras om patienten försämras i sin sjukdom och vart de ska vända sig 

om patienten riskerar att skadas eller behöver hjälp. Det ska också framgå hur och när 

bedömningen ska följas upp och när bedömningen ska omprövas. Den sjuksköterska som gjort 

bedömningen att patienten klarar av att utföra egenvård ansvarar för att regelbundet följa upp 

patienten och utvärdera egenvården samt att genomföra en ny bedömning om 

förutsättningarna ändras (SOSFS 2009:6). Sjuksköterskan ansvarsområden omfattas av hälso-

och sjukvårdslagen men då patienten själv utför åtgärder efter sjuksköterskans anvisningar 
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omfattas patienten inte av hälso-och sjukvårdslagen. Skador i samband med egenvård räknas 

därför inte som vård-skador och det ska patienten informeras om (SOSFS 2009:6). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) innehåller bestämmelser om hur hälso-och 

sjukvård ska organiseras och bedrivas. Hälso- och sjukvård definieras enligt lagen som bland 

annat åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard, patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses, vården ska byggas på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och 

vårdpersonal och vara lätt tillgänglig (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). 

I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd 

samt vilken vård och behandling som finns vid sjukdom. Patienten ska även få information om 

eftervård och metoder för att förebygga sjukdom. Informationen ska individanpassas efter 

bland annat patientens ålder, språkkunskap och tidigare erfarenhet av vården. Som 

sjuksköterskan har man ett ansvar att försäkra sig om att patienten har förstått den 

information som getts. Informationen kan ges skriftligt om det behövs. Många patienter kan ha 

svårt att ta till sig informationen vid besöket och då kan skriftlig information vara lämplig 

(Patientlagen, SFS 2014:821). I Patientlagen (SFS 2014:821) står det även att patienten ska vara 

delaktig i vården. Vården ska utformas och genomföras tillsammans med patienten så mycket 

som är möjligt. Patienten ska själv få utföra vård eller behandling efter individuella 

förutsättningar och önskemål. 

2.7 Problemformulering 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en progressiv sjukdom som inte går att bota. Tidigare 

forskning beskriver att många patienter med KOL känner sig deprimerade, frustrerade och 

värdelösa. Patienterna är ofta oroliga inför framtiden och har ångest över att vardagen inte 

fungerar som den tidigare gjort. Genom att tillämpa egenvård kan patienten lära sig att hantera 

sjukdomen och dess konsekvenser. Patienten blir då autonom och behovet av att uppsöka 

sjukvård minskar. Egenvårdsförmågan påverkas av hur länge patienten har levt med 

sjukdomen. Förståelsen för sjukdomen utvecklas med tiden och är ofta kopplat till 

excacerbationer. Det är först vid dessa försämringar som patienten förstår konsekvenserna av 

sjukdomen och hur patientens attityd och beteende påverkar sjukdomen. Det är därför viktigt 

att patienter som lever med KOL utvecklar en förståelse för sjukdomen och hur den fungerar 

för att kunna tillämpa egenvård. Orem beskriver att människan själv har förmågan att 

upprätthålla eller återfå hälsa via egenvård. När förmågan till egenvård inte räcker till för att 

uppfylla behoven uppstår egenvårdsbrist. Människan är då i behov av professionell omvårdnad. 

Det är sjuksköterskans ansvar att bedöma patientens egenvårdsförmåga och försäkra sig om att 

patienten har förstått informationen som givits. Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten 

planera egenvården och regelbundet följa upp patienten. Tidigare forskning visar att många 

sjuksköterskor upplever att det är tidskrävande och svårt att skapa kontakt med patienten, det 

försvårar även uppföljning av patienten och kontinuiteten. Aktuell forskning gällande 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter som lider av KOL är begränsad. Det är 

relevant att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter till egenvård för att 
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ta reda på hur det ser ut i dagsläget. Förhoppningsvis kan det bidra till ökad förståelse och 

patientsäkert arbete. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att stödja patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom till egenvård.  

4 METOD 

Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studier strävar efter ökad förståelsen av ett fenomen. 

Kvalitativ ansats användes då examensarbetets syfte var att analysera och skapa förståelse för 

sjuksköterskans erfarenheter av stöd till egenvård som fenomen. Vidare följdes ett induktivt 

förhållningssätt som enligt Priebe och Landström (2017) betyder att forskaren undersöker ett 

fenomen utan att utgå från teorier och hypoteser för att sedan kunna beskriva det så 

sanningsenligt som möjligt. Detta lämpade sig väl då examensarbetet startade ur empirin och 

erfarenheter samlades förutsättningslöst in genom semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor som underlag för resultatet. Analysmetoden kvalitativ manifest innehållsanalys 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som en analysmetod som lämpar sig för att 

granska transkriberade intervjuer. Genom att läsa, koda och kategorisera den transkriberade 

texten analyseras innehållet. 

4.1.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen påbörjades efter att Etikprövningsgruppen vid Akademin för hälsa, vård och 

välfärd vid Mälardalens högskola godkänt examensarbetets etiska ansökan (bilaga 5) med vissa 

revideringsförslag. När dessa revideringar genomförts, godkändes de av handledarna. Ett 

informationsbrev (bilaga 6) skickades sedan ut till verksamhetschefer på olika vårdcentraler i 

Region Sörmland. Femton (15) verksamhetschefer tillfrågades om tillstånd att samla 

datamaterial från deras anställda sjuksköterskor, med kompetens av att vårda patienter med 

KOL. Det var endast två (2) verksamhetschefer som besvarade förfrågan om att delta, varav en 

av dem avböjde.  Den andra verksamhetschefen vidarebefordrade förfrågan till vårdcentralens 

Astma/KOL-sjuksköterska, som återkopplade till författarna via mail och deltog senare i 

datainsamlingen. På grund av bristen på respondenter valde författarna att med handledarnas 

godkännande frångå den etiska prövningen. Författarna kontaktade två (2) sjuksköterskor som 

författarna fått kontakt med under den tidigare verksamhetsförlagda utbildningen kopplat till 
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sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskorna kontaktades via mail och ett informationsbrev 

(bilaga 7) med intresseförfrågan om att delta i datainsamlingen till examensarbetet skickades 

ut. De inklusionskriterier författarna tillämpat i urvalet av deltagare till examensarbetet var att 

sjuksköterskorna ska ha utfärdad sjuksköterskelegitimation samt två års erfarenhet och även 

kompetens av att vårda patienter diagnostiserade med KOL. Ett exklusionskriterie var att 

författarna helst avstod från att intervjua sjuksköterskor som arbetar i samma team. Nedan 

presenteras respondenterna som deltagit i examensarbetet samt deras erfarenhet och 

kompetens (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Respondenternas erfarenheter och kompetens samt intervjulängd 

Namn Erfarenhet Kompetens Intervjulängd 

1 22 år Distriktssköterska – astma/kol 23,33 min 

2 20 år Distriktssköterska – astma/kol 24,56 min 

3 5 år Sjuksköterska – astma/kol 21,18 min 

4 1/2 år Sjuksköterska 25,35 min 

 

Totalt intervjuades fyra (4) sjuksköterskor, där en av dem var tänkt som provintervju. Då 

provintervjun ansågs hålla god kvalitet användes även denna intervju till resultatet. 

Intervjuerna genomfördes december månad 2019 och varje intervju spelades in via 

mobiltelefon. Intervjuernas längd varierade mellan 21 till 25 minuter och båda författarna 

deltog vid samtliga intervjutillfällen. Datainsamlingen har skett genom enskilda, 

semistrukturerade intervjuer för att respondenterna skulle få möjlighet att beskriva sina 

erfarenheter. Danielsson (2017) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna 

formuleras enligt en viss struktur, men de behöver inte tas i samma ordning. Den som 

intervjuar ställer istället frågorna när de passar in under intervjuns gång. Om personen som 

intervjuar är allt för styrd av intervjuguiden eller ställer allt för detaljerade frågor kan detta 

störa interaktionen mellan intervjuaren och personen som intervjuas. Intervjuguiden ska 

finnas till som stöd för intervjuaren. Frågeställningarna (se bilaga 9) utformades innan 

intervjuerna genomfördes av författarna och en provintervju genomfördes på en sjuksköterska. 

Danielsson (2017) beskriver att en provintervju är nödvändig för att pröva frågorna och 

intervjuns upplägg, att kontrollera att tiden räcker till och även för att testa den tekniska 

utrustningen. Provintervjun ger även intervjuaren en möjlighet att öva på att ställa frågor. 

Provintervjun genomfördes via telefon och spelades in med mobiltelefon och båda författarna 

deltog där den ena ställde frågor och den andra förde anteckningar. Danielsson (2017) 

beskriver att det är lämpligt att båda författarna deltar vid provintervjun, där den ena ställer 

frågor och den andra för anteckningar trots att intervjun spelas in. Provintervjun ansågs hålla 

god kvalitet då intervjuns upplägg fungerade bra och tidsramen följdes. Intervjuguiden 

behövde därför inte ändras. Då provintervjun höll god kvalitet och besvarade syftet användes 
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den i resultatet, trots att inklusionskriteriet att ha två års erfarenhet inte uppfylldes. Danielsson 

(2017) beskriver att respondenterna har rätt att neka att bli inspelade. Därför har alla 

respondenter tillfrågats om de vill bli inspelade och samtliga har samtyckt. Då författarna är två 

så har den ena ställt frågorna och den andra har fört anteckningar, rollerna har växlats mellan 

intervjuerna för att båda författarna ska få möjligheten att intervjua. Dessa anteckningar har 

använts som stöd till författarna och har inte använts vidare i analysprocessen. Danielsson 

(2017) beskriver att två intervjuare kan störa respondenten och på så vis påverka 

informationen.  Båda författarna har närvarat vid samtliga intervjuer för att förutsättningarna 

ska vara så lika som möjligt vid varje intervju och även för att förutsättningarna ska vara lika 

för författarna Respondenten har via informationsbrevet (bilaga 7) fått information om att båda 

författarna närvarar vid intervjun. För att respondenten ska känna sig bekväm har val av plats 

gjorts av respondenten. På grund av tidsbrist och avstånd genomfördes provintervjun samt en 

av de övriga intervjuerna över telefon, i samråd med respondenten. Telefonintervjuerna 

spelades in på samma sätt som de övriga intervjuerna, förutom att respondenternas spelades in 

via högtalarfunktion. Danielsson (2017) beskriver att förberedelserna inför telefonintervjun bör 

ske på samma sätt som intervjuerna som sker ansikte mot ansikte. Danielsson (2017) beskriver 

att det är viktigt att genomföra intervjun på en avskild plats där intervjun inte riskerar att bli 

störd. Samtliga intervjuer har skett på platser där respondenterna har känt sig bekväma och 

intervjuerna har inte blivit avbrutna eller störda. 

4.2 Analys 

Vid analys av datamaterial användes en kvalitativ innehållsanalys baserad på Graneheim och 

Lundman (2004).  Den kvalitativa innehållsanalysen kan utgå ifrån det manifesta innehållet 

eller det latenta innehållet. Författarna har valt att utgå ifrån det manifesta innehållet, som 

består av det uppenbara och synliga som uttrycks i texten och författarna ska så långt det går 

undvika att tolka datamaterialet. Det passar bra eftersom författarna har valt ett induktivt 

förhållningssätt. Författarna har lyssnat på alla intervjuer 3 gånger för att få en helhet av 

innehållet. Innehållet har sedan transkriberats ordagrant, med undantag för information som 

kan identifiera intervjupersonerna. För att avidentifiera intervjupersonerna har författarna 

tilldelat varje intervju en siffra. Författarna läste var för sig igenom alla fyra (4) intervjuer 

upprepade gånger för att få en helhet av innehållet. Därefter markerades ord, fraser, meningar 

och stycken som svarade på examensarbetets syfte. Dessa klipptes ut och lades in i en tabell i 

ett Word-dokument (se tabell 2). Dessa utgjorde de meningsbärande enheterna. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att korta ner texten och göra den lättare 

att hantera, utan att förlora innebörden av texten. De kondenserade meningsenheterna bröts 

sedan ner till koder. Koderna sorterades sedan efter liknande innehåll och subkategorier och 

kategorier bildades. Kategorierna återspeglar det centrala innehållet i intervjuerna och utgör 

det manifesta innehållet. 

 

 

 



   

 

13 

 

Tabell 2: Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Är det så att de 

har slutat röka så 

försöker jag 

verkligen att 

uppmuntra det. 

 

Uppmuntra de 

förändringarna 

som patienten 

gjort 

 

Uppmuntra 

förändring 

 

Motivera 

patienten 

 

Att stödja 

patienter till 

förändring 

  

Få dem att förstå 

vad KOL är för 

någonting och hur 

den påverkar 

kroppen 

Öka patientens 

förståelse genom 

att ge kunskap om 

sjukdomen 

Sjukdomskunskap Undervisa 

patienten  

Men det tror jag 

har att göra med 

att man måste 

lära känna 

patienten för att 

veta hur patienten 

är, man skapar 

tillit mellan sig 

och patienten 

 Sjuksköterskan 

skapar tillit 

genom att lära 

känna patienten 

Skapa tillit Bemöta 

patienten väl 

Att skapa kontakt 

med patienten 

Försöka möta 

dem i sin ångest, 

skuld och skam 

och ändå våga 

liksom stå kvar 

och säga att du 

har gjort 

någonting bra 

Våga stå kvar med 

patienten och 

uppmuntra trots 

ångest, skuld och 

skam 

 Våga stå kvar Våga möta 

patientens skuld 

och skam 

 

4.3 Etiska överväganden  

Examenarbetet har genomgått en etisk prövning via Akademien för hälsa och välfärd, 

Mälardalens högskola och all efterforskning har skett utifrån Codex (Vetenskapsrådet, 2002) 

grundläggande individgrundkrav som skyddar individers integritet från skada eller kränkning. 

Individgrundkravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav; Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagarna i 

examensarbetet ska få ta del av examensarbetets tillvägagångsätt och syfte. Samtyckeskravet 

syftar på deltagarnas självbestämmanderätt och att deltagandet i examensarbetet är frivilligt 
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under hela processen. Konfidentialitetskravet skyddar deltagarnas personliga uppgifter och allt 

material kodas och avidentifieras. Ingen data utesluts eller förvrängs samt att allt material hålls 

skyddat i ett säkert förvar från obehöriga. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material 

och uppgifter som framkommer endast får användas i examensarbetet.  

Danielsson (2017) beskriver att vid en etisk ansökan krävs det en utförlig beskrivning av 

intervjuernas genomförande, intervjufrågorna, tillvägagångssättet vid urval av respondenter, 

hur information ges till respondenterna samt hur samtycke inhämtas från respondenterna. Det 

är även av vikt att beskriva hur intervjumaterialet hanteras under och efter examensarbetets 

gång. Inför intervjuerna signerades en samtyckesblankett (bilaga 8) där sjuksköterskorna gav 

sitt samtycke att delta i intervjun som underlag till examensarbete tillsammans med rättigheter 

kring genomförandet. Två av sjuksköterskorna intervjuades via telefon, därav godkände de sitt 

samtycke muntligt i inspelningen. Då två av intervjuerna har skett på respondenternas 

arbetstid har godkännande från verksamhetschefer inhämtats, de övriga två intervjuerna 

skedde på respondenternas fritid. Datamaterialet har under arbetets gång varit inlåst i ett 

kassaskåp hemma hos den ena författaren, endast författarna har haft tillgång till 

datamaterialet under arbetets gång. Examinator, seminarieledare och handledarna kan på 

begäran få tillgång till datamaterialet. Då allt datamaterial blir kodat och anonymiserat 

kommer inga av de deltagande respondenterna att kunna identifieras av andra än av författarna 

som genomfört intervjuerna.  Då examensarbetet är avslutat och godkänt förstörs 

datamaterialet. 

5 RESULTAT 

Resultatet av analysen har funnit tre kategorier och sex underkategorier som här nedan 

redovisas i en resultatmatris (se Tabell 3) samt i löpande text. Analysen genomfördes utifrån 

examensarbetets syfte utan att utgå från hypoteser. 

Tabell 3: Resultatmatris 

Subkategori  Kategori 

Motivera patienten Att stödja patienten till förändring 

Undervisa patienten 

Bemöta patienten väl Att skapa kontakt med patienten 

Våga möta patientens skuld och skam 

Bemöta patientens rädslor 

Vikten av tidiga insatser Att fånga upp patienten 

Strategier för att upptäcka patienten 
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5.1 Att stödja patienten till förändring 

Sjuksköterskorna berättade att det kunde vara svårt att stödja patienter som lider av KOL till 

egenvård eftersom många av patienterna behövde göra livsstilsförändringar för att bibehålla 

sin hälsa. Resultatet beskriver hur sjuksköterskorna motiverade patienterna till att genomföra 

förändringar i sitt dagliga liv och hur de gick tillväga för att öka patientens kunskap om 

sjukdomen och att de förklarade varför förändringarna var nödvändiga.  

5.1.1 Motivera patienten 

För att kunna stödja patienten i egenvård så berättade sjuksköterskorna att det var viktigt att 

kunna motivera patienten till att förändra livsstilen. “Många har kanske en livsstil som inte är 

den bästa för hälsan, om man säger så. Det är ju rökning, psykiska problem, övervikt, 

inaktivitet” (1). Sjuksköterskorna berättade att de använde sig av motiverande samtal som stöd 

till patienten för att motivera hen till att göra förändringar som är bra för dennes hälsa, till 

exempel kunde det vara att sluta röka eller att vara mer fysiskt aktiv.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna ansåg det kunde vara en god idé att tillsammans 

med patienten komma fram till vad som var mest angeläget för patienten att förändra och vad 

patienten själv var mest motiverad att göra. Genom att sjuksköterskan gav patienten 

möjligheten att välja så ökade patientens motivation till att genomföra dessa förändringar. 

En annan del som en av sjuksköterskorna ansåg viktigt för att öka patientens motivation till att 

sluta röka var att finna den bakomliggande orsaken till rökningen. Sjuksköterskan menade att 

många uppgav personliga anledningar till att de rökte. Sjuksköterskan berättade även att det 

var viktigt att uppmuntra och berömma patienten för de förändringar som hen hade genomfört. 

“Du har ju faktiskt slutat! Du har någonting bra av det!” (3). Samtliga sjuksköterskor beskrev 

sjukdomskunskap som en viktig del för att lyckas motivera patienten. Sjuksköterskorna beskrev 

dock att de kunde uppleva att det kunde bli för mycket för patienten och att patienten kunde 

uppleva alla råd om egenvård och livsstilsförändringar som övermäktiga. En sjuksköterska 

berättade att det var vanligt att patienten tackade nej till hjälp både första och andra gången 

den erbjöds. Sjuksköterskan beskrev att det var viktigt att inte ge upp, den femte gången som 

hjälpen erbjöds kanske patienten tackade ja till den. Sjuksköterskan belyste att det var viktigt 

att vara lyhörd för hur mycket patienten förmår och att det var viktigt att stödja till egenvård 

lagom mycket. 

Sjuksköterskorna berättade att de upplevde att det många gånger var svårt att motivera 

patienten, det upplevdes vara väldigt individuellt hur mycket patienten kunde ta till sig. 

Resultatet visade att en trygg relation mellan sjuksköterskan och patienten öppnade upp 

möjligheten för sjuksköterskan att motivera patienten. När sjuksköterskorna hade skapat 

kontakt med patienten ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att vara ärlig. 

Sjuksköterskorna ansåg att ärlighet gentemot patienten kring dennes sjukdom och dess 

konsekvenser hjälpte patienten att förstå sjukdomen bättre. En del patienter motiverades av att 

höra den brutala sanningen om sjukdomens förlopp, medan andra patienter blev nedstämda 

och omotiverade. Sjuksköterskorna ansåg att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

bidrog till en ökad förståelse för patienten och dennes behov. Sjuksköterskorna kunde då 

individuellt anpassa informationen till patienten. 
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5.1.2 Undervisa patienten 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att ge patienten kunskap, både skriftlig och 

muntligt. Resultatet visade att det var bra att sjuksköterskorna kompletterade den muntliga 

informationen med skriftliga verktyg. Det kunde vara att sjuksköterskan gav broschyrer till 

patienten eller tipsade om hemsidor på nätet som patienten kunde läsa på. Sjuksköterskorna 

beskrev att det var viktigt att förklara för patienten varför hen borde förändra ett beteende och 

inte säga till patienten att den måste eller var tvungen att förändra någonting. Om patienten 

själv förstod varför hen skulle utföra egenvård ökade chanserna till att hen också gjorde det. 

Istället för att verka förmanande och säga vad som skulle ändras ansåg sjuksköterskan att det 

var mer effektivt att bjuda in patienten till diskussion. Då kunde sjuksköterskan fråga hur 

patienten tänkte kring exempelvis att sluta röka som egenvårdåtgärd. På så vis fick patienten en 

möjlighet att reflektera och komma fram till vad som behövdes ändras. En sjuksköterska 

berättade “Du ska inte, du måste sluta. Det pratar jag aldrig om. Utan mer, hur tänker du nu?” 

(2). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var en balansgång mellan att informera om vikten av 

egenvård och att inte sätta för hård press på patienten. Sjuksköterskorna berättade att de 

behöver informera patienten om vikten av egenvård och de livsstilsförändringar som patienten 

skulle behöva göra. Men att det var en utmaning att göra detta utan att ge patienten dåligt 

samvete för sina tidigare handlingar. En sjuksköterska beskrev “Det är svårt, att hålla den 

balansen och att patienten går därifrån med lite lättare steg och inte går inte med tunga steg. 

Det tycker jag är svårt” (1). 

Sjuksköterskorna berättade om inhalationsteknik som en viktig del i utbildningen i egenvård 

hos patienter som lider av KOL. Det var viktigt att utbilda patienten i rätt teknik för att få 

läkemedel via inhalation att göra verkan men även ge råd om när läkemedlet bör användas. En 

sjuksköterska berättade “Så jag brukar låta dem ta med sig sina inhalatorer, de kan vara gamla 

och slitna och allt möjligt, så får de visa hur de gör. Då framkommer det om de har en bra 

inhalationsteknik eller inte” (2). Genom att utbilda patienten i inhalationsteknik belyste en 

annan av sjuksköterskorna även hur patienten genom rätt hänförande skapa bättre 

förutsättningar för att klara av att utföra fysisk aktivitet som egenvård. Fysisk aktivitet är ofta 

något patienten fasar inför då det ofta är starkt sammankopplat med andningsproblem vid 

KOL. 

5.2 Att skapa kontakt 

Resultatet visade att kontakten mellan patienten och sjuksköterskan var viktig i stödet till 

egenvård. Det var viktigt att skapa en trygg relation och att utveckla tillit gentemot varandra. 

Många patienter upplevdes känna starka känslor av skuld och skam relaterat till sjukdomen. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde att patienten hade rädslor kopplade till 

utförandet av fysisk aktivitet som är en viktig del i egenvård vid KOL. Sjuksköterskorna 

berättade att det var viktigt att sjuksköterskan hade mod att stå kvar och vågade möta patienten 

i dessa känslor.  
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5.2.1 Bemöta patienten väl 

Sjuksköterskan belyste vikten av att uppmuntra patienten till kontakt och stärka dem i att de 

hade kommit till sjuksköterskan för att få stöd. En sjuksköterska beskrev hur hon har bemött 

patienten “Jag brukar säga att det bästa du gör, det är att du har kommit till mig idag” (2). 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskans bemötande var nyckeln till en trygg relation och var 

uppbyggt på tillit. Sjuksköterskorna berättade att de i de stödjande samtalen skulle ha en öppen 

hållning och hela tiden rikta fokuset mot patienten. Sjuksköterskan behövde intressera sig för 

att lära känna patienten för att förstå hur hen fungerar samtidigt som det visade intresset 

skapade tillit dem i mellan. Genom att sjuksköterskan tog sig tid och tillsammans med 

patienten gick igenom alla frågor som patienten hade gjordes patienten delaktig i vården. 

Fanns luckor i kunskapen kring sjukdomen eller egenvård kunde sjuksköterskan tillsammans 

med patienten hjälpas åt att finna svaren under deras samtal. En sjuksköterska berättade “Nu 

ska vi liksom tillsammans sätta oss här, så ska vi se vad kan du lära dig, så mycket som möjligt 

om din sjukdom” (2). 

Resultatet visade att det var viktigt att sjuksköterskorna i sitt bemötande gav stöd och fanns där 

för patienten. Sjuksköterskorna belyste vikten av att patienten hade någon att vända sig till och 

prata med när hen mådde dåligt. Sjuksköterskorna berättade att patienten upplevdes som trygg 

genom att kunna använda telefonen som ett verktyg för att nå sjuksköterskorna. Patienten var 

ofta i behov att prata mellan de inbokade tiderna och därför erbjöd sjuksköterskorna olika 

möjligheter till att kunna talas vid via telefon. Detta ansåg sjuksköterskorna fungerade bra och 

att det kändes bra att kunna erbjuda patienten den möjligheten. En sjuksköterska beskrev sin 

upplevelse “Jag upplever att de känner en trygghet och det är också att de känner en trygghet i 

att de kan ringa” (2). 

Resultatet visade att det är av stor vikt att sjuksköterskan upplyser patienten om att inte gå 

med förkylning längre än någon dag då det kan utvecklas till en ny exacerbation. 

Sjuksköterskans bemötande var då av stor vikt. Patienten skulle känna att hen kan höra av sig 

till sjuksköterskan i ett tidigt skede för att få råd eller behandling. En sjuksköterska berättade 

om en patient som haft ett flertal tidigare excacerbationer. Sjuksköterskan berättade att de 

hade skapats en behandlingsplan för att patienten inte skulle behöva vänta på att få en tid till 

läkaren för att få hjälp. Med en individuell behandlingsplan kunde patienten höra av sig direkt 

till sjuksköterskan och få extra inhalationer utan att behöva träffa en läkare. 

5.2.2 Våga möta patientens skuld och skam 

sköterskorna berättade att många patienter sa sig uppleva ångest, skuld och skam relaterat till 

sjukdomen och de begränsningar som sjukdomen fört med sig. Sjuksköterskorna berättade att 

patienterna ofta anklagade sig själva för att ha ådragit sig sjukdomen. En sjuksköterska 

berättade “Många av dem är rökare eller har varit rökare. Det finns mycket tabu. Jag har ju 

orsakat det här själv. Någon har till och med fått att höra att det här har du gjort det själv” (1). 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att det var svårt att hantera patientens negativa 

känslor av ångest, skuld och skam relaterat till sjukdomen. Sjuksköterskorna berättade att det 

var viktigt som sjuksköterska att våga stå kvar och möta patienten i dessa känslor. 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att uppmuntra och berömma patienten för de 
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förändringar som patienten redan åstadkommit. En sjuksköterska beskrev hur hon ofta 

uppmuntrade och berömde “Du har ju faktiskt slutat! Du har någonting bra av det!” (3). 

Sjuksköterskorna berättade om hur viktigt det var att inte skuldbelägga patienten ytterligare då 

de ansåg att många patienter redan bar på känslor av skuld och skam. Sjuksköterskorna 

upplevde att det kunde vara svårt. Sjuksköterskorna beskrev ofta för patienten att många i 

världen lider av sjukdomen KOL och i Sverige räknas den som en folksjukdom. 

Sjuksköterskorna beskrev att de på så vis kunde avdramatisera sjukdomen en aning för 

patienten. En sjuksköterska berättade att hon även brukar berätta för patienten att det finns 

mycket medicinsk forskning kring sjukdomen och att behandlingen ständigt utvecklas. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna ansåg att det finns mycket hjälp att tillgå då patienten 

själv väl tar steget och be om den.   

5.2.3 Bemöta patientens rädslor 

Fysisk aktivitet har i resultatet visar sig vara en viktig del i egenvården för patienter som lider 

av KOL. Genom att vara fysiskt aktiv bibehåller patienten nödvändig muskulatur och minskar 

komplikationer av sjukdomen. Sjuksköterskorna berättade att det var vanligt förekommande 

att patienterna upplevde rädsla då de var fysiskt aktiva och många patienter trodde att det var 

farligt att vara fysisk aktiv. Detta främst för att patienten upplever problem med andningen. 

Sjuksköterskorna berättade att fysisk aktivitet ändå är viktig för patienten för att bibehålla och i 

bästa fall förbättra konditionen. Sjuksköterskorna beskrev att de stöttade patienterna genom 

att uppmuntra dem till att träna och vara fysiskt aktiva trots rädslorna patienten har. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt och utmanande. En sjuksköterska uttryckte “det 

svåraste med det, att du ser att patienten inte kan andas, blir andfådd och du kan inte göra så 

mycket” (4). 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att våga möta patienten i sin rädsla. 

Sjuksköterskorna försökte stärka patienten och få dem att övervinna sin rädsla över att bli 

andfådda. Detta gjorde sjuksköterskorna genom att informera patienten om vikten av fysisk 

aktivitet kopplat till egenvård vid KOL och de förklarade även att det inte är farligt att bli 

andfådd. 

Patienterna blir ju ofta andfådda om man fortsätter med den fysiska aktiviteten. Så blir de 

andfådda vid fysisk aktivitet, det är jobbigt för dem att vara fysiskt aktiva. Att då vågar möta 

dem, att det inte är farligt att vara andfådd. Det är viktigt att ändå göra fysisk aktivitet för att det 

ska kunna bli lite bättre (3). 

För att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten till egenvård genom fysisk aktivitet belyste 

sjuksköterskorna vikten av att ta en noggrann anamnes när de mötte patienten. Sjuksköterskan 

kunde då få en bild av hur den fysiska aktiviteten såg ut för patienten i nuläget och hur 

patienten själv upplevde det. En sjuksköterska berättade “Om man inte orkar ta sig ut, om man 

inte klarar det. Då kanske det ändå är träning, att resa sig från stol tio gånger om dagen” (1). 

Sjuksköterskorna kunde utefter det ge stöd till patienten och uppmärksamma om det fanns 

något som kunde utvecklas. Resultatet visade att det även var viktigt att den fysiska aktiviteten 

anpassades efter patientens förmåga och sjukdomstillstånd. Sjuksköterskorna beskrev att det 
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var viktigt att ge individuellt stöd och anpassade stödet utefter hur patienten mådde i dagsläget. 

Sjuksköterskorna berättade att patienten oftast inte orkar samma fysiska aktivitet som två år 

tidigare. En sjuksköterska berättade “Blir du jätteandfådd när du springer? Ja, men spring inte 

då. Gör någonting annat. Du kanske kan styrketräna eller du kanske tycker att det är jätteroligt 

att dansa. Gör det istället. Börja på en lite lägre nivå” (3). 

Sjuksköterskorna beskrev att det ofta krävs samverkan mellan de olika professionerna inom 

primärvården. Detta för att vården ska bli så bra som möjligt. Som tidigare nämnt var det 

viktigt att anpassa den fysiska aktiviteten efter patientens förmåga och sjukdomstillstånd. Då 

kunde sjuksköterskorna behöva hjälp av fysioterapeuterna. En sjuksköterska berättade “Jag har 

ju inte spetskunskap jättemycket kring fysisk aktivitet. Utan då brukar man hänvisa dem till 

sjukgymnasterna, till fysioterapeuterna” (2). 

Samverkan med fysioterapeuter ansåg sjuksköterskorna var viktig för att kunna hjälpa 

patienten med effektiva träningsuppgifter som egenvård. Dessa uppgifter anpassades till 

patienten med fokus på att bibehålla kondition och muskelmassa. Patientens rädsla kring fysisk 

aktivitet och andfåddhet kunde också lindras hos fysioterapeuten. En sjuksköterska berättade 

att patienten kunde lindra sin rädsla med hjälp av fysioterapeuten. Detta genom att de 

tillsammans mätte syremättnaden i blodet när patienten var fysiskt aktiv. Patienten kunde då 

själv se att syremättnaden höll sig stabil vid fysioterapeutens rekommenderade övningar. 

5.3 Att fånga upp patienten 

Sjuksköterskorna ansåg att en av de största svårigheterna i vården av patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom var att upptäcka patienterna i tid. Sjuksköterskorna berättade att det 

var av stor vikt att fånga upp patienterna i god tid. Då kan behandling sättas in och egenvård 

tillämpas. Sjuksköterskorna berättade att det finns ett stort mörkertal av patienter som lider av 

kronisk obstruktiv lungsjukdom, men som inte har någon diagnos.  

5.3.1 Vikten av tidiga insatser 

I det tidiga skedet av den kroniskt obstruktiva lungsjukdomen har patienterna ofta lindriga 

symtom som liknas vid långdragna förkylningar och hosta med slem. Sjuksköterskorna 

berättade att många patienter inte söker vård för dessa besvär. Det är först när patienterna har 

blivit försämrade som de söker hjälp. Sjuksköterskorna berättade att det gör att det är svårt att 

hitta patienterna och ge dem behandling och stöd till egenvård i god tid. En sjuksköterska 

berättade: “När vi träffar dem, då har de ju hunnit ha KOL säkert i 10 år utan att de har liksom 

haft symtom. Det är först när symtomen börjar komma som man börjar söka för det” (2). 

Sjuksköterskorna belyste vikten av att hitta patienterna i god tid, eftersom sjukdomen är 

progressiv behövs insatser som stöd till egenvård direkt sättas in för att bibehålla de funktioner 

som finns kvar. Eftersom patienterna inte söker vård får de heller inte någon diagnos. 

Sjuksköterskorna berättade att många patienter har fått diagnosen kronisk obstruktiv 

lungsjukdom ställd i ett sent skede av sjukdomen. De berättade att det inte var ovanligt att 

diagnosen blev fastställd så sent som i stadie 2–3 och lungfunktionen kunde då vara kraftigt 

nedsatt, så mycket som 50–70 %. Eftersom sjukdomen utvecklas över tid och är irreversibel är 
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det av största vikt att upptäcka patienterna i tid och sätta in behandling innan lungfunktionen 

försämras ytterligare. Sjuksköterskorna berättade att de upplevde att patienter som var långt 

gångna i sjukdomen, i stadie 2–3, mådde sämre, både fysiskt och psykiskt, än de patienter som 

var i ett tidigare stadie. Ju längre gången patienten var i sjukdomen och desto mer besvär 

patienten hade relaterat till sjukdomen, desto mer ångest led patienten av. Sjuksköterskorna 

belyste vikten av att hitta patienterna i ett så tidigt stadie som möjligt för att kunna stödja 

patienten i att behandla sjukdomen via egenvård.   

5.3.2 Strategier för att upptäcka patienten 

Sjuksköterskorna beskrev att de inom primärvården arbetar hårt för att hitta patienter som 

ännu inte fått diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sjuksköterskorna berättade att de 

upplevde svårigheter kring att upptäcka dessa patienter. Sjuksköterskorna berättade att 

patienterna inte kommer på de besök som bokats in av läkare. Sjuksköterskorna berättade att 

det var vanligt förekommande att patienter uteblev eller avbokade besöket, när läkaren hade 

remitterat dem till astma/KOL-sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna berättade att det funnits 

patienter som inte velat bli diagnosticerade med kronisk obstruktiv lungsjukdom och att de 

därför hade skjutit upp läkarbesök och besök till sjuksköterskorna, trots att de varit i behov av 

vård. En sjuksköterska berättade: “Det är väl svårigheten, att inte de kommer till oss helt 

enkelt. Att det är så stort Mörkertal” (2). Sjuksköterskorna betonade att förbättringar behövs i 

arbetet för att hitta det mörkertal av patienter som ännu inte diagnosticerats. En sjuksköterska 

berättade: “Om man tar fram statistik på hur många KOL-patienter vi har, så borde vi ha 

många fler. Så att det finns fortfarande en stor underdiagnostik. Så det kan man förbättra, att 

hitta” (1). En annan sjuksköterska beskrev att ökade resurser skulle kunna underlätta arbetet 

för att upptäcka de patienter som ännu inte blivit diagnostiserade. Sjuksköterskan upplevde att 

det görs för lite spirometrier i primärvården för att upptäcka patienterna. En strategi som 

sjuksköterskorna berättade att de använde sig av inom primärvården för att upptäcka dessa 

patienter var att screena patienter med en “mini-spirometri”, en så kallad COPD-6 mätning, 

utifrån resultatet på mätningen kan man ta ställning till om en spirometri bör genomföras. En 

annan strategi som sjuksköterskorna ansåg viktig i arbetet för att upptäcka patienterna, var att 

öka kunskapen hos andra personalgrupper i verksamheten, så som läkare och undersköterskor. 

De behöver ha kunskap om patientgruppen, eftersom det är en folksjukdom. En sjuksköterska 

betonade vikten av att ha kunskap för att kunna följa upp informationen som samlats in. “Har 

man ställt frågan måst man kunna göra någonting av svaret” (2). Genom en ökad kunskap och 

förståelse kan sjukvårdspersonal rutinmässigt ställa frågor om bland annat rökning vid varje 

besök och därefter genomföra en COPD-6 mätning, om det anses vara relevant. På detta vis kan 

patienterna fångas upp i tid och stödjande insatser i egenvård kan tillämpas i god tid.  

6 DISKUSSION 

Utifrån den metod som valts till detta examensarbete samt det resultat som framkommit följer 

nedan diskussioner kring dessa. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att stödja patienter som lider av 

KOL i deras egenvård. Sjuksköterskorna berättade att dessa svårigheter grundade sig i att 

patientens levnadsvanor ofta behöver förändras. Sjuksköterskorna beskrev att de stödjer 

patienten till förändring genom att motivera och informera patienten. Russell m.fl., (2018) 

skriver att egenvårdsförmågan påverkas av hur länge patienten har levt med sjukdomen. 

Förståelsen för sjukdomen utvecklas med tiden och det är inte ovanligt att patienten förstår 

konsekvenserna av sjukdomen först när patienten utvecklat excacerbationer. Även Orem 

(2001) menar att egenvårdskapaciteten är något som utvecklas över tid. Orem menar att hälsan 

är föränderlig och att människans behov förändras över tid. När behoven förändras och 

människan inte längre har förmågan att uppfylla behoven uppstår egenvårdsbrist. 

Sjuksköterskans omvårdnadskapacitet gör att sjuksköterskan kan identifiera vad som orsakat 

egenvårdsbrist hos patienten. När orsaken till egenvårdsbristen har identifierats och 

omvårdnadssystem valts ska sjuksköterskan tillsammans med patienten och dennes närstående 

utforma en omvårdnadsplan. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten vara delaktig i 

vården, den ska utformas och genomföras ihop med patienten. Vid kronisk sjukdom är det 

vanligt att ett stödjande och undervisande omvårdnadssystem tillämpas. Patienten kan utföra 

egenvård, men behöver sjuksköterskans stöd för att utveckla de resurser som krävs för att 

patienten ska lära sig egenvård. 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna vikten av att ge patienten kunskap om varför patienten 

bör tillämpa egenvård. Sjuksköterskorna beskrev att sjukdomskunskap är en viktig del i vården 

av patienter som lider av KOL. Orem (2001) beskriver att människans förmåga att ta till sig och 

använda kunskap är en betydande del i utövandet av egenvård. Även Ellis m.fl. (2017) menar 

att patienten behöver ha kunskap om sjukdomen och hur egenvård tillämpas. Det är 

sjuksköterskans uppgift att ge patienten information gällande egenvård och vad den innebär 

(SOSFS 2009:6).  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter gällande att ge patienten 

information om sjukdomen. I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten ska få 

information om sitt hälsotillstånd och dess vård och behandling. Russel m.fl. (2018) beskriver 

att KOL ofta förväxlas med astma, patienten förstår då inte att sjukdomen är progressiv. Russel 

m.fl. (2018) menar att patientens okunskap kan leda till att patienten rationaliserar skadliga 

beteenden som rökning. Sjuksköterskan berättar att patientens förståelse gynnas av 

sjuksköterskans ärlighet gentemot patienten gällande sjukdomen och dess konsekvenser. Det 

är viktigt att ge patienten kunskap om sjukdomen, dess konsekvenser, vård och hur patienten 

kan tillämpa egenvård, detta är även lagstadgat enligt Patientlagen (SFS 2014:821). Samtidigt 

kan för mycket information och råd om vad patienten bör göra leda till att patienten får dåligt 

samvete och upplever att det är omöjligt att tillämpa egenvård.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att det är viktigt att ge patienten information, 

både skriftlig och muntligt. Sjuksköterskorna kompletterade den muntliga informationen med 

skriftliga verktyg som broschyrer eller hänvisar till hemsidor på nätet som patienten kan läsa 

på. Russel m.fl. (2018) menar att medicinska termer kan försvåra patientens förståelse och 

kunskap. Det är därför viktigt att informationen anpassas efter patientens ålder, 

språkkunskaper och tidigare erfarenheter av vården. Informationen kan ges skriftligt om det 
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behövs. Det är även lagstadgat enligt Patientlagen (SFS 2014:821). Resultatet visar hur 

sjuksköterskan kan stödja patienten och dennes anhöriga genom att hänvisa till webbsidor där 

det finns tillförlitlig information som patienten kan förstå. Årestedt m.fl. (2014) beskriver att 

patientens närstående upplevde informationen som generell och ville ha mer information. De 

sökte då information på egen hand. Ali m.fl. (2018) beskriver att det kan vara problematiskt för 

patienten att söka information på nätet om patienten inte har kunskap om hur de ska gå 

tillväga för att hitta tillförlitlig information.  

Inhalationsteknik är en betydande del i egenvården för patienter som lider av KOL. 

Sjuksköterskan ska identifiera eventuella risker i samband med egenvården och se till att den 

sker patientsäkert. Sjuksköterskan ska även regelbundet följa upp patienten och utvärdera 

egenvården (SOSFS 2009:6). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) är det sjuksköterskans ansvar 

att kontrollera att patienten har förstått den information som givits. I resultatet beskrev en av 

sjuksköterskorna ett effektivt sätt att identifiera eventuelle risker och försäkra sig om att 

patienten har förstått informationen som givits gällande inhalationsteknik. Sjuksköterskan 

visade nyfikenhet för patienten och bad patienten visa hur patienten tog sina inhalationer 

istället för att fråga patienten om hur det går att ta medicinen. Det var inte säkert att det var 

rätt bara för att patienten tyckte att det gick bra. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde kontakten med patienten som viktig. För att 

sjuksköterskan ska kunna skapa kontakt var det viktigt att fokus låg på patienten då patienten 

ska vara delaktig i vården. Sjuksköterskan skulle enligt resultatet visa ett genuint intresse för 

patienten och hur patienten har det i nuläget. Zakrisson och Hägglund (2010) beskriver att 

sjuksköterskan upplever det som svårt och tidskrävande att skapa kontakt med patienten. 

Resultatet visar inte att sjuksköterskorna i dagsläget upplever att det är svårt eller tidskrävande 

utan de beskriver det som roligt, men att mer tid och resurser alltid kan förbättras. Zakrisson 

och Hägglund (2010) beskriver att sjuksköterskan upplever svårigheter kring patientens 

känslor av ångest, skuld och skam relaterat till KOL. Även i resultatet framkommer det att 

sjuksköterskan upplevde svårigheter kring dessa känslor, trots att ett decennium har passerat 

sedan Zakrison och Hägglund genomförde sin studie. Zakrisson och Hägglund (2010) beskriver 

att sjuksköterskan upplevde svårigheter i att stödja patienten i egenvården på grund av 

patientens skuldkänslor. De blev irriterade och frustrerade när patienten inte slutat röka. Det 

har inte framkommit i resultatet, istället berättar sjuksköterskan att de anser att det är viktigt 

att skapa kontakt, att vara lyhörd för hur mycket sjuksköterskan kan pusha patienten och att 

inte skuldbelägga patienten. Zakrisson och Hägglund (2010) beskriver att sjuksköterskan kan 

befria patienten från skuldkänslor genom att anpassa vården och patientundervisningen. 

Sjuksköterskan upplevde att det var krävande att individanpassa vården. Det är inget som 

framkommer i resultatet, samtliga sjuksköterskor belyser vikten av att se till individen och 

anpassa vården därefter.  

I resultatet identifierades likheter med van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal, och van Staa 

(2015) upplevelse av sjuksköterskan som coach. För coachen ses egenvården som en naturlig 

del i patientens liv och det är en självklar uppgift för coachen. Coachen anser inte heller att det 

är en svår eller tidskrävande uppgift. Coachen har ett holistiskt synsätt och fokuserar på 

patientens förmågor och behov. Vidare beskriver van Hooft m.fl. Sjuksköterskan som kliniker. 

Klinikern anser att det är viktigt att patienten enkelt ska kunna ta kontakt med sjuksköterskan. 

Resultatet visade att sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att patienten ska kunna nå 
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sjuksköterskan. Det är även lagstadgat enligt HSL att vården ska vara lätt tillgänglig.  Dock är 

syftet inte detsamma då resultatet visade att det var viktigt för att skapa trygghet för patienten. 

Klinikern är mer intresserad av att kontrollera patientens medicinska tillstånd och anser att det 

enklast sker via direktkontakt. I resultatet framkom det inte att sjuksköterskan la så stor vikt 

vid att kontrollera patientens medicinska tillstånd, patientens upplevelse av sitt tillstånd var 

viktigare. Det liknas även med coachen som har ett holistiskt synsätt. Klinikerns kunskap väger 

tyngre än patientens och därför anser klinikern att patienten inte alltid är kapabel att fatta rätt 

beslut och har svårt att acceptera patientens val. Resultatet visade att sjuksköterskan gav 

patienten valmöjligheter och la fokus på det som var angeläget för patienten. Sjuksköterskan 

upplevde att det var en viktig del för att motivera patienten till att förändra livsstilen.  

Resultatet visade att det finns ett stort mörkertal av patienter som lider av KOL, men som ännu 

inte fått en diagnos. Russel m.fl. (2018) menar att patienten inte söker vård för att hen inte vill 

vara till besvär och tror att hen kan härda ut. I resultatet berättade sjuksköterskan att det är 

svårt att upptäcka patienten när hen var i ett tidigt skede i sjukdomen, då symtomen kunde 

liknas vid en långdragen förkylning. Ofta sökte inte patienten vård men när patienten väl sökte 

vård var det många gånger sent in i sjukdomsförloppet. Det var inte ovanligt att patienten 

redan var i stadie eller senare när diagnosen ställdes, lungfunktionen kunde redan då vara 

nedsatt med 50–70 %. Ali m.fl. (2018) beskriver att patienten isolerar sig i hemmet på grund av 

att skammen över symtomen som sjukdomen ger.  I resultatet beskrev sjuksköterskorna att 

patienten ofta mådde väldigt dåligt både psykiskt och fysiskt. Det var viktigt att hitta 

patienterna tidigt och behandla och stödja dem i egenvård. Sjuksköterskan berättade att 

primärvården arbetar med att screena patienter med en COPD-6 mätning, det är en typ av 

spirometri som kan ge indikation på hur lungfunktionen ser ut. Sjuksköterskan berättade att 

det händer att patienten ändå uteblev från besöket. 

6.2 Metoddiskussion 

Friberg (2017) beskriver att målet med kvalitativa studier är att öka förståelsen av ett fenomen. 

Kvalitativ ansats passar därför då syftet med examensarbetet var att analysera och skapa 

förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av att stödja patienten till egenvård. Ett induktivt 

förhållningssätt valdes då författarna inte utgick från några hypoteser eller teorier utan utgick 

från empirin. Deduktivt förhållningssätt hade inte lämpat sig för examensarbetets syfte. Priebe 

och Landstöm (2017) menar att ett deduktivt förhållningssätt lämpar sig då utgångspunkten är 

en teori eller hypotes som ska prövas mot empirin. Valet av att samla in datamaterial genom 

intervjuer valdes då syftet med examensarbetet var att beskriva erfarenheter. En alternativ 

metod kunde varit en litteratursökning men detta alternativ valdes bort av författarna på grund 

av bristen på aktuell forskning inom ämnet. Semi-strukturerade intervjuer valdes som 

instrument för att respondenterna skulle få möjlighet att beskriva sina erfarenheter. Svagheter 

med att använda en intervjuguide kan vara att den som ställer frågorna blir styrd av guiden och 

därmed stör interaktionen med respondenten (Danielsson, 2017).  Författarna upplevde att 

datamaterialet som samlats in var tillräckligt och besvarade examensarbetets syfte. 

Intervjuguiden användes som stöd och författarna upplevde inte att interaktionen med 

respondenten blev störd på grund av den. För att finna passande respondenter till 

examensarbetets datainsamling krävdes ett urval. Till en början använde författarna sig av ett 
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strategiskt urval för att finna respondenter då syftet med examensarbetet var att beskriva en 

viss typ av erfarenhet inom ämnet. Henricson och Billhult (2017) beskriver att ett strategiskt 

urval innebär att välja respondenter som kan bidra med informationsrika beskrivningar av 

fenomenet som ska undersökas och därmed svara på syftet. Till examensarbetet eftersöktes fem 

(5) respondenter. Inklusionskriterier som tillämpades var att respondenterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor med kompetens av att vårda patienter med KOL. Då syftet med 

examensarbetet är att beskriva erfarenheter efterfrågades att respondenterna hade minst två 

års erfarenhet inom yrket. På grund av det svala intresset och tidsaspekten valde författarna att 

bredda urvalet. Antalet respondenter minskades till fyra (4). Ett färre antal respondenter kan 

användas då det viktigaste är att finna respondenter som kan beskriva fenomenet (Henricson & 

Billhult, 2017). Även sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet breddades. Alla respondenter var 

legitimerade sjuksköterskor varav två av dem var distriktssköterskor och hade mer än två års 

erfarenhet som astma/KOL-sjuksköterska. En sjuksköterska var utbildad astma/KOL-

sjuksköterska sedan ett halvt år, men har även vårdat patienter med KOL innan 

vidareutbildningen. Den fjärde respondenten var allmänsjuksköterska med drygt ett halvt års 

erfarenhet och har under denna tid vårdat patienter med KOL vid fler tillfällen. Orem beskriver 

att sjuksköterskans omvårdnadskapacitet bygger på sjuksköterskans kunskaper, värderingar 

och färdigheter. Den är i likhet med egenvårdskapaciteten något som utvecklas över tid. Då 

respondenternas arbetslivserfarenheter skiljer sig är det troligt att det har påverkat resultatet. 

Författarna upplevde att det var lättare att intervjua de sjuksköterskor som hade mer 

erfarenhet då de hade mer att dela med sig av. Inga manliga sjuksköterskor deltog i 

datainsamlingen till examensarbetet. Eftersom det inte var på grund av exkluderingar ansåg 

författarna att det inte var ett problem för resultatet. 

Datainsamlingen har skett genom enskilda, semistrukturerade intervjuer för att 

respondenterna skulle få möjlighet att beskriva sina erfarenheter. En av författarna ställde 

frågor och den andra höll sig i bakgrunden och förde egna anteckningar. Danielsson (2017) 

beskriver att två intervjuare kan störa respondenten och på så vis påverka datainsamlingen. 

Detta hade författarna i åtanke och när de genomförde samtliga intervjuer tillsammans och då 

alla intervjuer hade samma förutsättningar bör det inte ha påverkat resultatet nämnvärt. På 

grund av tidsbrist genomfördes två av de fyra intervjuerna via telefon, vilket författarna inte 

upplevde som något problem. Intervjuerna genomfördes enligt samma upplägg som de övriga 

genomförda intervjuerna och höll enligt författarna lika god kvalitet.  

Examensarbetes kvalitet diskuteras utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Valet av meningsenheter är betydande för 

trovärdigheten. För stora meningsenheter kan vara svårhanterliga och de kan innehålla flera 

betydelser. För små meningsenheter kan fragmentera arbetet. Genom att illustrera 

kondenseringen av meningsenheterna (tabell 1) underlättar bedömningen av trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom att använda citat från den transkriberade texten har 

författarna stärkt trovärdigheten i examensarbetet. Dessa citat är väl valda och tydliggör 

sjuksköterskornas erfarenheter. Giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Val av kontext, 

deltagare, metodval för datainsamling och mängden data relaterat till studien är relevant för 

examensarbetets kvalitet (Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten i examensarbetet visar 

sig genom att deltagarna haft samma förutsättningar när data samlats in. Samma frågor har 

ställts till respondenterna, då intervjuerna var semi-strukturerade så ställdes dock inte alla 

frågor på samma sätt. En annan del som är relevant för trovärdigheter är överförbarheten. Om 
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resultatet är överförbart och i så fall i vilken utsträckning det är överförbart till andra kontexter. 

För att underlätta bedömningen av överförbarheten är det viktigt att beskriva urvalet, 

deltagarna, analysen och kontextens omständigheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Examensarbetets överförbarhet stärkts för att delar i resultatet motsvarar tidigare forskning.  

6.3 Etisk diskussion 

Danielsson (2017) beskriver att vid en etisk ansökan krävs det en utförlig beskrivning av 

intervjuernas genomförande, intervjufrågorna, tillvägagångssättet vid urval av respondenter, 

hur information ges till respondenterna samt hur samtycke inhämtas från respondenterna. Det 

är även av vikt att beskriva hur intervjumaterialet hanteras under och efter examensarbetets 

gång. 

Examensarbetet har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 

nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Enligt informationskravet har samtliga respondenter 

informerats via ett informationsbrev om examensarbetets genomförande och syfte. 

Informationsbrevet beskriver även att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som 

helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Enligt samtyckeskravet har samtliga respondenter 

givit sitt samtycke att delta i examensarbetets datainsamling. Detta har skett genom att en 

samtyckesblankett har signerats av respondenterna som intervjuats vid ett fysiskt möte. De 

respondenterna som intervjuats via telefon har gett muntligt samtycke som spelats in. 

Författarna har inhämtat samtycke från två av respondenternas verksamhetschefer, då dessa 

intervjuer har skett under respondenternas arbetstid. Enligt konfidentialitetskravet har 

samtliga respondenter via informationsbrevet fått information om att datamaterialet 

avidentifierats genom att allt material har kodats för att skydda respondenternas personliga 

uppgifter och för att de inte ska kunna identifieras av utomstående. Datamaterialet har 

förvarats i ett säkert förvar, skyddat från obehöriga och kommer förstöras när examensarbetet 

blivit godkänt. Enligt nyttjandekravet har allt datamaterial endast använts i detta 

examensarbete. 

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att stödja patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom till egenvård. Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde svårigheter i att 

stödja patienten till egenvård. Svårigheterna grundade sig i att patienten behövde genomföra 

livsstilsförändringar som var kopplade till känslor av skuld och skam. Det viktigaste var att 

sjuksköterskan inte skuldbelagde patienten ytterligare. Varje patient har en egen bakgrund och 

historia. För att kunna stödja patienten krävs det att sjuksköterskan tar sig tid att skapa en 

relation som bygger på tillit, där patienten känner sig trygg. På så sätt kan sjuksköterskan 

identifiera patientens behov av stöd och en personlig omvårdnadsplan för hur egenvården kan 

utvecklas kan skapas tillsammans med patienten. Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter i 
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att det finns en underdiagnostik av sjukdomen och att patienterna diagnostiserades i 

sjukdomens svårare stadier. Detta försvårade deras arbete av att stödja patienterna till 

egenvård. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Det framkommer i tidigare forskning samt i resultatet att sjuksköterskan upplevde svårigheter 

kring patientens känslor av ångest, skuld och skam relaterat till KOL. Det vore intressant att 

undersöka vidare kring detta utifrån ett patientperspektiv. En kvalitativ intervjustudie med 

syfte att belysa patientens upplevelser av sjuksköterskans sätt att hantera patientens känslor av 

skuld och skam skulle kunna bidra till en bredare förståelse. Detta i sin tur skulle kunna leda 

till förbättringar av sjuksköterskans stöd till egenvård.  
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BILAGA 1. ARTIKELSÖKNING  

De vetenskapliga artiklarna som använts i bakgrunden i detta examensarbete är framtagna ur 

sökmotorerna CINAHL-PLUS samt PUBMED. Dessa databaser har valts då innehållet består av 

material om omvårdnad (Karlsson, 2017). Inklusionskriterier som använts var “Peer reviewed” 

“Fulltext” samt att publiceringsåret inte överstiger 5 år bakåt i tiden. Peer review innebär att 

artiklarna innan publicering blivit granskade av andra forskare. Det säkerställer kvaliteten på 

artiklarna (Karlsson, 2017). Då PUBMED inte har angränsningen “peer reviewed” användes 

IMRAD strukturen för att avgöra om artikeln är vetenskaplig. En artikel är äldre än 5 år, då 

sökningarna inte gav tillfredställande resultat utökades sökningen med ett tidsspann på 10år. 

Antalet träffar per sökning låg kring cirka 100 stycken och alla titlar lästes igenom innan de 

mest intressanta inom ämnet valdes ut. Då lästes även abstraktet igenom av studenterna och 

ansågs artikel relevant för examensarbetet lästes hela artikeln. De vetenskapliga artiklarna som 

studenterna valde ut till bakgrunden i examensarbetet presenteras i en sökmatris (se Bilaga 2).  

De valda vetenskapliga artiklarna presenterar patient-, anhörig- samt sjuksköterskeperspektiv i 

bakgrunden. En kvalitetsgranskning gjordes på de utvalda vetenskapliga artiklarna där de 

poängsattes efter svar på frågor om dess innehåll (se Bilaga 3). Frågorna som 

kvalitetsgranskningen innehåller är baserade på Friberg (2017). Tre av artiklarna var 

systematiska litteraturöversikter och granskades därför utifrån SBU:s (2017) granskningsfrågor 

för systematiska översikter enligt AMSTAR. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande 

artikelmatris (se Bilaga 4) med samtliga bakgrundsartiklarna. Artikelmatrisen innehåller 

information om författare, titel, syfte, metod, resultat och kvalitetspoäng. 
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BILAGA 2. SÖKMATRIS 

 

Artikel -

nummer   

Databas  

Datum  

Sökord  

  

Urval  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Titel  

1   CINAHL  

 Plus  

  

2019-11-26  

Chronic disease   

AND  

Self-

management 

programs  

AND  

Patient 

education  

Peer 

reviewed  

Full text  

2015-

2019  

English   

83  4  2  A scoping review of the literature on 

benefits and challenges of 

participating in patient education 

programs aimed at promoting self-

management for people living with 

chronic illness  

2 & 3 & 4  Pub Med  

  

2019-11-26  

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease  

AND  

Self-

management  

AND  

Health care 

professionals  

Full text  

2014-

2019  

English  

  

100  6  3  Qualitative systematic review of 

barriers and facilitators to self-

management of chronic obstructive 

pulmonary disease: views of patients 

and healthcare professionals  
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Between hope and hopelessness: 

COPD patients’ and their family 

members’ experiences of interacting 

with healthcare providers – a 

qualitative longitudinal study  
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Need of support in people with 

chronic obstructive pulmonary 

disease  

5  CINAHL  
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Chronic illness 

AND 

Support 

AND  

Experience  

Peer 

reviewed  

Full text  

2013-

2018  
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132  3  1  Living as a family in the midst 

of chronic illness  

6  CINAHL  
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Nurse 

experience AND 

Primary care 

AND 

Self care  

Peer 

reviewed  

Full text  

2008-

2018  

43  2  1  The asthma/COPD nurses’ 

experience of educating patients with 

chronic obstructive pulmonary 

disease in primary health care  
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Self-

management 

AND  

Long-term 

conditions 

Peer 
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109  6  3  Conceptualisation of the ‘good’ self-

manager: A qualitative investigation 

of stakeholder views on the self-

management of long-term health 

conditions  

  

8  CINAHL  

Plus  

 

 2018-11-10 

Self-

management 

AND Chronic 

Disease AND 

Nurse  
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52  5  2  Four perspectives on self-

management support by nurses for 

people with chronic conditions: A Q-

methodological study  
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Copd  
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Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease  
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Experience  
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Patient  

Peer 
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Full text  

2015-

2019  

  

59  9  5  Patient participation during and 

after a self-

management programme in primary 

healthcare-The Experience of 

patients with chronic obstructive 

pulmonary disease or chronic heart 

failure   
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Relationship between gender and 

survival in a real-life cohort of 

patients with COPD  

  

11  CINAHL 

PLUS  

 

19-12-03  

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease  

AND  

Family  

Peer 

Reviewed 
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2019  

65  5  2  Impacts of COPD on 

family carers and supportive 

interventions: a narrative review  
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BILAGA 3. KVALITETSGRANSKNING 

De frågorna som ställs i kvalitetsgranskande syfte av artiklarna 1, 2 och 10 är baserade på SBU 

(2017) granskningsfrågor för systematiska översikter enligt AMSTAR. Alla frågor har använts 

och besvarats. Ja motsvarar en (1) poäng och nej motsvarar (0) noll. I artikelmatrisen (se Bilaga 

4) presenteras artiklarnas samlade kvalitetspoängen i en egen kolumn. 

Kvalitetsgranskningsfrågor baserade på SBU (2017):  

1. Redovisas en förutbestämd metod för genomförandet?  

2. Gjordes studieurval och dataextraktion av två oberoende granskare? 

3. Var litteratursökningen av tillfredsställande omfattning? 

4. Användes studiernas publikationsform som ett inklusions-/exklusionskriterium? 

5. Finns förteckningar över inkluderade och exkluderade studier?  

6. Har de inkluderade studiernas karakteristika och resultat redovisats?  

7.   Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående studierna utvärderats och 

dokumenterats?  

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet vid 

formulering av slutsatserna?  

9. Användes lämpliga metoder för sammanvägning av studiernas resultat?  

10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts?  

11. Är eventuella intressekonflikter angivna?   

De frågorna som ställs i kvalitetsgranskande syfte av artiklarna 3 - 9 är baserade på Fribergs 

(2017, s. 187) granskningsfrågor för kvalitativa studier. Tio av ursprungligen fjorton frågor har 

valts ut utifrån relevans för kvalitetsgranskningen. Av de tio utvalda frågorna har några 

omformulerats för att de ska kunna besvaras med ja/nej. Ja motsvarar en (1) poäng och nej 

motsvarar (0) noll. I artikelmatrisen (se Bilaga 4) presenteras artiklarnas samlade 

kvalitetspoängen i en egen kolumn. 

Kvalitetsgranskningsfrågor baserade på Friberg (2017, s. 187): 

1. Finns det ett tydligt beskrivet och avgränsat problem?  

2. Finns det   ett tydligt beskrivet syfte med studien? 

3. Finns det en tydligt beskriven metod?  

4. Finns det en tydlig beskrivning av deltagare i studien?  

5. Redovisas hur data har analyserats?  

6. Framförs resultatet på ett tydligt sätt?    

7. Förs det en diskussion kring metoden?    

8. Går det att förstå författarnas tolkning av resultatet?    

9. Först det ett etiskt resonemang?    

10. Finns en teoretisk utgångspunkt för studierna?   
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BILAGA 4. ARTIKELMATRIS 

 

Artikel Författare och 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitets 

poäng 

A1 Författare: 
Stenberg, U., 

Haaland-Øverby, 

M., Fredriksen, K., 

Westermann, K. F., 

& Kvisvik, T (2016). 

 

Titel:  
A scoping review of 

the literature on 

benefits and 

challenges of 

participating in 

patient education 

programs aimed at 

promoting self-

management for 

people living with 

chronic illness 

Syftet var att granska 

fördelar och utmaningar 

med att delta i 

utbildningsprogram som 

syftar till att främja 

egenvård för personer 

som lever med kronisk 

sjukdom 

En systematisk 

litteraturöversikt av 

47 artiklar. En 

tematisk analys 

genomfördes för att 

syntetisera 

extraherade data 

 

 

  

Litteraturöversikten har 

skapat en sammanställd 

bild av forskning kring 

gruppundervisning av 

egenvård för patienter 

med kroniska sjukdomar. 

Medverkande har upplevt 

fördelar som främjat 

deras egenvård. 

11/11 

A2 Författare: 
Russell, S., 

Ogunbayo, O. J., 

Newham, J. J., 

Heslop-Marshall, 

K., Netts, P., 

Hanratty, B., … 

Kaner, E (2018). 

Titel: 
Qualitative 

systematic review 

of barriers and 

facilitators to self-

management of 

chronic obstructive 

pulmonary disease: 

views of patients 

and healthcare 

professionals 

Syftet var att identifiera 

hinder och stöd till 

egenvård för patienter 

med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

En systematisk 

litteraturöversikt av 

31 artiklar. den data 

som samlats in har 

sammanställts och 

genomgått en 

statistisk analys.  

Resultatet visar att det är 

en process för patienten 

att lära sig att hantera sin 

sjukdom genom 

egenvård. Patienterna 

känner ofta ångest och 

upplever att deras liv 

blivit begränsat av 

sjukdomen. Vårdpersonal 

upplever att de saknar tid 

och resurser för att 

kunna hjälpa dessa 

patienter.  

11/11 
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A3 Författare: 

Andersen, I. C., 

Thomsen, T. G., 

Bruun, P., Bødtger, 

U., & Hounsgaard, 

L (2018) 

Titel: 
Between hope and 

hopelessness: 

COPD patients’ and 

their family 

members’ 

experiences of 

interacting with 

healthcare 

providers – a 

qualitative 

longitudinal study 

Syftet var att identifiera 

KOL-patienter och deras 

familjemedlemmars 

upplevelser av att 

interagera med 

vårdgivare. 

En kvalitativ 

longitudinell studie. 

10  patienter, (7 

kvinnor och 3 män) 

observerades och 

intervjuades under 

en längre period (1-

18 mån). Data 

analyserades sedan 

utifrån Ricoeurs 

metod, naiv läsning, 

strukturerad analys 

och kritisk  tolkning 

och diskussion. 
 

I studien framgår det att 

patienterna och deras 

familjemedlemmar ansåg 

att vården bör vara 

tillgänglig och 

strukturerad för att 

underlätta för 

patienternas förmåga till 

egenvård efter 

sjukhusvistelse pga en 

exacerbation. 

10/10 

A4 Författare: Ali, 

L., Fors, A., & 

Ekman, I (2018). 

Titel:  

Need of support in 

people with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

 

Syftet var att beskriva 

människor som lider av 

KOL´s erfarenheter och 

förväntningar av stöd. 

En empirisk 

intervjustudie av 17 

personer 

diagnostiserade 

med KOL. Ålder 

mellan 44 och 77 år. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

en fenomenologisk 

hermeutisk 

tolkningsmetod.  

Resultatet visar att 

deltagarna beskrev stöd 

som delad kunskap och 

erfarenhet mellan kunnig 

personal samt med andra 

personer med samma 

sjukdom. 

9/10 

A5 Författare:  
Årestedt, L., 

Persson, C., & 

Benzein, E (2014). 

Titel: 
Living as a family 

in the midst of 

chronic illness 

 

 

Syftet var att belysa 

upplevelsen av att leva 

som familj drabbad av 

kronisk sjukdom. 

En empirisk 

kvalitativ 

intervjustudie av 7 

familjers 

upplevelser. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

en fenomenologisk 

hermeutisk 

tolkningsmetod. 

Att leva med 

familjemedlemmar som 

lider av kroniska 

sjukdomar beskrivs som 

en dynamisk process där 

familjemedlemmarna 

anpassar sig för att klara 

det vardagliga livet. 

10/10 
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A6 Författare:  
Zakrisson A, & 

Hägglund D (2010) 

Titel: 
The asthma/COPD 

nurses’ experience 

of educating 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

in primary health 

care 

  

Syftet var att beskriva 

astma / KOL-

sjuksköterskornas 

upplevelse av att utbilda 

patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom i 

primärvården. 

En empirisk 

kvalitativ 

intervjustudie av 12 

astma/KOL-

sjuksköterskor. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att arbeta i team 

underlättar och utvecklar 

vårdenheterna. Det visar 

sig även att 

sjuksköterskan pendlar 

mellan att känna sig 

säker och osäker på sin 

kompetens, då spelar 

vårdteamet en stor roll i 

att stödja sjuksköterskan 

i sitt arbete. 

10/10 

A7 Författare: Ellis, 

J., Boger, E., 

Latter, S., Kennedy, 

A., Jones, F., 

Foster, C., & 

Demain, S (2017). 

Titel: 
Conceptualisation 

of the ‘good’ self-

manager: A 

qualitative 

investigation of 

stakeholder views 

on the self-

management of 

long-term health 

conditions. 

Syfter var att identifiera 

hur patienter 

diagnostiserade med 

kronisk sjukdom och 

deras vårdande 

familjemedlemmar, 

sjukvårdspersonal samt 

ytterligare inblandade 

upplever egenvård. 

En empirisk 

kvalitativ 

intervjustudie med 

semistrukturerade 

intervjuer av 174 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

deduktiv tematisk 

analys. 

Dataprogrammet 

NVIVO användes 

för att organisera 

det analyserade 

innhållet 

Resultatet visade hur 

egenvård gestaltas 

utifrån “en god 

egenvårdare”.Patienten 

ska ta ansvar över sin 

sjukdom och vara 

medveten om risker och 

hur de ska hanteras samt 

aktivt använda 

information för att fatta 

välgenomtänkta beslut. 

9/10 

A8 Författare: 

van Hooft, S. 

M., Dwarswaard, 

J., Jedeloo, S., Bal, 

R., & van Staa, A 

(2015). 

Titel: 
Four perspectives 

on self-

management 

support by nurses 

for people with 

chronic conditions: 

A Q-

methodological 

study 

Syftet var att 

avslöjasjuksköterskans 

distinkta perspektiv av 

stöd till egenvård i 

vården av kroniska 

sjukdomar.  

En Q-metodisk 

studie, en 

systematisk studie 

och analys av 

deltagarnas 

synpunkter. Data 

samlades in av 39 

deltagare via 

semistrukturerade 

intervjuer. Deras 

ålder varierade 

mellan 21 och 54.  

Fyra distinkta perspektiv 

av stöd till egenvård 

framgick av studien. “The 

coach”, The clinician, 

“The gatekeeper” and 

“the educator”. Alla fyra 

har olika sätt att stödja 

patienten till egenvård.  

10/10 
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A9 Författare: Luhr, 

K., Holmefur, M., 

Theander, K., & 

Eldh, A (2018). 

Titel: 
Patient 

participation 

during and after a 

self-management 

programme in 

primary 

healthcare-The 

Experience of 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

or chronic heart 

failure 

Syftet var att beskriva 

patienters med Kols 

erfarenheter av att delta 

i egenvårds-program 

inom primärvården. 

En empirisk 

intervjustudie av 36 

patienter 

diagnostiserade 

med KOL. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna beskrev 

främjande av jämlikhet i 

personliga interaktioner, 

möjlighet till att dela och 

diskutera samt 

uppmuntran till att lära 

sig via dessa 

egenvårdsprogram. 

10/10 

A10 Författare: Cruz, 

J., Marques, A., & 

Figueiredo, D 

(2017). 

Titel: 
Impacts of COPD 

on family carers 

and supportive 

interventions: a 

narrative review 

Syftet var att skapa en 

överblick av effekterna 

av KOL på vårdande 

familjer och hitta 

stödjande insatser. 

En systematisk 

litteraturöversikt 

gjordes, 18 artiklar 

analyserades genom 

en narrativ analys 

och tolkning.  
 

Att vårda en 

familjemedlem med KOL 

är en stressfull upplevelse 

med utmaningar. Många 

kände att de saknade 

stöd i sitt vårdande. 

11/11 

 

 



   

 

1 

 

BILAGA 5. ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETE PÅ GRUND- 

OCH AVANCERAD NIVÅ 

 
 

Projektets titel: Sjuksköterskors erfarenhet av att stödja patienter till egenvård vid 

kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Studentens namn: Beatrix Ståhlbrand 

Utbildningsnivå: Högskola grundvnivå 

Adress: Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

Telefon:  

E-post:  

Studentens namn: Malin Wirebratt 

Utbildningsnivå: Högskola grundvnivå 

Adress: Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

Telefon: 

E-post:  

Handledarens namn: Veronica Sandqvist & Eija Göransson 

Telefon: 

E-post:   

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, 

klinik/er): 

Primärvård inom Region Sörmland. 

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang: 

Tidigare forskning beskriver att många patienter med KOL känner sig deprimerade, 

frustrerade och värdelösa. Patienterna är ofta oroliga inför framtiden och har ångest över 

att vardagen inte fungerar som den tidigare gjort. KOL är en progessiv sjukdom som inte 

går att bota, men det går att leva ett liv med sjukdomen. Det är därför viktigt att patienter 

som lever med KOL utvecklar en förståelse för sjukdomen och hur den fungerar för att 

kunna hantera den. Orem (2001) menar att patienten själv kan återfå hälsa genom 

egenvård. Då patienten själv utför åtgärden omfattas egenvård inte av hälso-och 
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sjukvårdslagen. Det är sjuksköterskans ansvar att bedöma om patienten klarar av att på 

ett säkert sätt utföra egenvården, planera egenvården tillsammans med patienten och 

försäkra sig om att patienten har förstått informationen som getts. Samt att regelbundet 

följa upp patienten. Det är relevant att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att 

stödja patienter till egenvård. 

3.  Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord): 

För att patienten ska kunna hantera sin kroniska sjukdom behöver hen utveckla kunskap, 

färdigheter och självförtroende. Patienten behöver ha kunskap om sin sjukdom och hur 

egenvård tillämpas (Ellis m.fl., 2017). 

En studie gjord av Russell m.fl., (2018) beskriver att det är viktigt för patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom att de får kunskap och utvecklar en förståelse för 

sjukdomen. Det beskrivs att KOL ofta förväxlas med astma och att patienten därför inte 

förstår att sjukdomen KOL är progressiv och obotlig. Okunskapen kan leda till att 

patienten rationaliserar skadliga beteenden som till exempel rökning.  

Ellis m.fl., (2017) beskriver att en patient som utför egenvård är autonom och tar ansvar 

för sin hälsa och gör sitt bästa för att hantera sin sjukdom och främja hälsa. Det gör att 

behovet av att uppsöka sjukvård minskar. När patienten behöver kontakta vården så gör 

hen det i tid, på så vis minskar risken för komplikationer.  

Russell m.fl., (2018) beskriver att egenvårdsförmågan påverkas av hur länge man har levt 

med sjukdomen och att förståelsen för sjukdomen utvecklas med tiden. Det visade sig 

många gånger vara kopplat till kritiska situationer, till exempel vid excacerbationer. Först 

då får patienten förståelse för konsekvenserna av KOL och hur patientens beteende kan 

påverka sjukdomen. Patienter upplevde att otillräcklig information tillsammans med 

bristen på tillfällen att ställa frågor gjorde att kontakten med vården försämrades. En del 

patienter undvek att söka vård för att de inte ville vara till besvär och för att de tror att de 

ska kunna härda ut. 

Zakrisson och Hägglund (2010) menar att sjuksköterskan tidigare har stött på flera 

svårigheter och begränsningar i arbetet med att stödja patienter med KOL. 

4. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att stödja 

patienter till egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom.   
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5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas 

karaktär: (bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev* till 

forskningspersonerna).  

Datainsamlingen sker genom enskilda intervjuer för att respondenterna ska få möjlighet 

att beskriva sina erfarenheter. Vid analys av datamaterial kommer vi använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys baserad på Graneheim och Lundman 

(2004). Frågeställningarna har utformats av studenterna och en provintervju har 

genomförts på en sjuksköterska för att testa intervjufrågorna och intervjuns upplägg samt 

för att kontrollera att tiden räcker till. 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 

Ett informationsbrev skickas till verksamhetschefer där vi ber om kontaktuppgifter till 

sjuksköterskor som verksamhetschefen anser lämpliga för datainsamlingen. 

Respondenterna ska uppnå antalet fem (5) legitimerade sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som lider av KOL inom primärvården, Region Sörmland.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva erfarenheter vilket kräver att respondenterna 

har minst två (2) års erfarenhet inom yrket. 

Om antalet respondenter överstiger önskat antal lottas deltagarna och de som inte 

inkluderas meddelas snarast och blir tackade för visat intresse. 

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har 

tillgång till datamaterialet: 

Datamaterialet samt kodlistan förvaras under arbetets gång inlåst i ett kassaskåp hemma 

hos den ena studenten. Då examensarbetet är avslutat och godkänt kommer 

datamaterialet att förstöras. Datamaterialet kommer endast studenterna samt deras 

handledare ta del av. Examinator, seminarieledare och opponerande studenter kan på 

begäran få tillgång till datamaterialet. Då allt datamaterial blir kodat och anonymiserat 

kommer inga av de deltagande respondenterna att kunna identifieras av andra än av oss 

som genomfört intervjuerna.  

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Informationsbrev skickas till verksamhetschefer på fem (5) olika vårdcentraler. 

Verksamhetscheferna tillfrågas om tillstånd att samla datamaterial från deras anställda 

sjuksköterskor med kompetens av att vårda patienter med KOL.  

Efter tillstånd givits ber studenterna om kontaktinformation till de respondenter som 

anses potentiella till examensarbetet av verksamhetschefen. Slutligen kontaktas de 

enskilda sjuksköterskorna via ett informationsbrev med intresseförfrågan om att delta i 

datainsamlingen till det kommande examensarbetet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket 

dokumenteras:  

En samtyckesblankett innehållandes ett informerat samtycke skickas till de sjuksköterskor 

som tackat ja till att delta i datainsamlingen. Dokumentet innehåller även information 

gällande möjligheten att när som helst avbryta medverkan i datainsamlingen utan 

motivering. När dokumentet är signerat har sjuksköterskorna gett sitt samtycke till att 

delta i datainsamlingen samt tagit del av sina rättigheter. Den signerade 

samtyckesblanketten förvaras tillsammans med det övriga datamaterialet.  

10. Start för datainsamling: 

 

Datainsamlingen påbörjas när ansökan om etiskprövning blivit godkänd. 

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 

Ellis, J., Boger, E., Latter, S., Kennedy, A., Jones, F., Foster, C., & Demain, S. (2017). 

Conceptualisation of the ‘good’ self-manager: A qualitative investigation of 

stakeholder views on the self-management of long-term health conditions. Social 

Science & Medicine, 176, 25–33. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.018 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-112.  

Orem, D. E. (2001). Nursing: concepts of practice (6th ed). St. Louis: Mosby.  

Russell, S., Ogunbayo, O. J., Newham, J. J., Heslop-Marshall, K., Netts, P., Hanratty, B., … 

Kaner, E. (2018). Qualitative systematic review of barriers and facilitators to self-

management of chronic obstructive pulmonary disease: views of patients and 

healthcare professionals. Npj Primary Care Respiratory Medicine, 

28(1). https://doi.org/10.1038/s41533-017-0069-z  

Zakrisson A, & Hägglund D. (2010). The asthma/COPD nurses’ experience of educating 

patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1), 147–

155. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00698.x  

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.018
https://doi.org/10.1038/s41533-017-0069-z
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00698.x
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12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Examensarbetet utförs enligt de fyra huvudkraven enligt Vetenskapsrådet: Informations-, 

samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Rekryteringen av respondenter till 

datainsamlingen sker med hjälp av verksamhetschef, som utifrån informationsbrevet kan 

förse oss med kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som verksamhetschefen anser 

lämpliga. Målet med rekryteringen är att få tillgång till en bred uppfattning av 

deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Blir rekryteringen av sjuksköterskorna för snäv 

tex om de arbetar i team på samma arbetsplats kan det komma att försvåra ett resultat av 

examensarbetet.  

Etiska problem skulle kunna uppkomma genom att normer och 

fördomar uppmärksammas under intervjun.  

Då verksamhetschefen är den som väljer ut respondenterna är vi medvetna om etiska 

problem som detta kan medföra. Deltagandet kan påverkas av chefen och vi kan inte 

försäkra oss om att valet av respondenter utgörs av den bästa källan utan kan påverkas av 

praktiska skäl, som till exempel brist på personal och tid. Det finns även en risk att 

informationen om att delta i examensarbetet inte når ut till alla. 

Då vi är två studenter som genomför intervjun tillsammans så kan det påverka 

respondentens förmåga att öppna sig. Respondenten kan känna sig obekväm i 

situationen. 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska 

problem? 

 

För att minska risken för etiska problem får alla sjuksköterskor som är intresserade av att 

delta i datainsamlingen ett informationsbrev innehållande en översiktlig presentation av 

examensarbetets syfte och innehåll. Informationsbrevet innehåller även information om 

hur deltagarnas personliga uppgifter behandlas och att de ej kommer delges i 

examensarbetet. 

För att respondenten ska känna sig bekväm görs valet av plats och tid av respondenten.  

Studenterna som intervjuar ska ha en öppen hållning för att respondenten ska känna sig 

trygg.  

En provintervju med en tidigare medstudent som nu arbetar sjuksköterska kommer att 

genomföras för att testa frågorna och upplägget samt för att studenterna ska få öva på att 

intervjua och ställa följdfrågor.   

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 

 

Examensarbetets syfte är att skapa en aktuell bild av hur arbetet med att stödja patienter 

till egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom ser ut inom primärvården.  

Genom att belysa sjuksköterskans arbete genom erfarenheter kan ny kunskap bidra till 

bättre omvårdnad av patienter med KOL. 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras: 

Då examensarbetet är godkänt kommer det att 

publiceras via högskolans databas.  Examensarbetet kommer presenteras av studenterna 

under kommande två VFU-placeringar i termin 6 samt genom återkoppling till den enhet 

som föreslagit ämnet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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16.  Övriga upplysningar: 

 

 

 

Studentens namnteckning, ort och datum Handledares namnteckning, ort och datum 

 

 

 

 



   

 

 

 

BILAGA 6. INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 
Ni tillfrågas härmed om godkännande för att genomföra intervjuer av anställda 

sjuksköterskor inom er verksamhet till examensarbetet med syftet att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter till egenvård vid kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

Förfrågan gäller sjuksköterskor inom er verksamhet, med kompetens inom KOL. 

Datainsamlingen kommer ske genom enskilda intervjuer om ca 30 min.  

Skriftligt samtycke begärs av respondenter som innebär: att deltagandet i examensarbetet 

är frivilligt samt att respondenterna när som helst kan avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Även att all data behandlas konfidentiellt och kommer förvaras inlåst utan 

tillträde för obehöriga. 

Vi ber om kontaktuppgifter till sjuksköterskor inom er verksamhet som vi kan kontakta 

gällande intresse om att delta i datainsamlingen till examensarbetet. 

Intervjuerna genomförs av Beatrix Ståhlbrand och 

Malin Wirebratt, sjuksköterskestudenter termin 5 vid Mälardalens högskola. 

Respondenten står för val av plats och tid. Vi erbjuder plats för intervju, alternativt att 

respondenten föreslår plats. När undersökningen är klar kommer den att presenteras i form 

av examensarbete vid Mälardalens Högskola, på två kommande VFU-placeringar samt för 

aktuell uppdragsgivare Akademien HVV Mälardalens högskola. 

 

Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller våra 

handledare.  

    

Studenter:  

Beatrix Ståhlbrand  

E-post:  

Tel:  

Malin Wirebratt  

E-post:  

Tel:  

Handledare:  

Eija Göransson  

E-post: 

Veronica Sandqvist 

E-post:  

 

mailto:bsd17001@student.mdh.se
mailto:bsd17001@student.mdh.se
mailto:mwt16004@student.mdh.se
mailto:mwt16004@student.mdh.se


   

 

 

 

 

BILAGA 7. INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENTER 

 

 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i examensarbetet med syftet att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter till egenvård vid kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna genomförs av Beatrix 

Ståhlbrand och Malin Wirebratt, sjuksköterskestudenter termin 5 vid Mälardalens 

högskola. Respondenten står för val av plats och tid. Vi erbjuder plats för intervju, 

alternativt att ni föreslår plats. 

  

Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in. Författarna, deras handledare, 

opponenterna, seminarieledaren samt examinatorn kommer ha tillgång till datamaterialet. 

Då allt datamaterial blir kodat och anonymiserat kommer inga av de deltagande 

respondenterna att kunna identifieras av andra än av oss som genomfört intervjuerna. 

Datamaterialet förvaras under arbetets gång inlåst i ett kassaskåp hemma hos en av 

studenterna. När examensarbetet är avslutat och godkänt kommer datamaterialet att 

förstöras. Ditt deltagande i examensarbetet är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan motivering. När examensarbetet är godkänt kommer det att 

presenteras i form av examensarbete vid Mälardalens Högskola samt för aktuell 

uppdragsgivare Akademien HVV Mälardalens högskola. Studenterna kommer även 

presentera examensarbetet under kommande VFU-placeringar i termin 6. 

 

Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller våra 

handledare.  

    

Studenter:  

Beatrix Ståhlbrand  

E-post:  

Tel:  

Malin Wirebratt  

E-post:  

Tel:  

Handledare:  

Eija Göransson  

E-post:  

Veronica Sandqvist 

E-post:  
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BILAGA 8. SAMTYCKESBLANKETT 

 

SAMTYCKE 

   

Till deltagande i examensarbetet: ”Stöd till egenvård” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet 

och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. 

Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 
Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i examensarbetet 

- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 

 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst 

och utan att ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 
________________                                                      _____________ 

Deltagarens underskrift   Datum 

 

 

 

   __________ 
Namnförtydligande 



   

 

 

 

BILAGA 9. INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 

Kan du berätta om din nuvarande roll som sjuksköterska, din ålder, utbildningsnivå, 

examensår och tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

Inledande frågor 

Vad betyder egenvård för dig? 

Hur förbereder du dig inför mötet med en KOL patient? 

Hur stödjer du patientens egenvård vid KOL?  

 

Följdfrågor 

Vilka svårigheter har du stött på? 

Vilka lösningar finns på dessa svårigheter? 

Finns det något som kan förbättras? 

 

Stödjande frågor? 

• Kan du berätta/utveckla? 

• Kan du ge exempel? 

• Hur går du tillväga? 

• Hur tänker du då? 

• Hur menar du? 

• Hur gör du då? 

• Hur får det dig att känna? 

 



 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


